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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Gümrük hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, ülkelerin başta dış ticaretleri olmak üzere 

turizm, kamu gelirleri ve güvenliğini olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, 19. yüzyıldan 

itibaren ülkeler arasında artan ticaret ve seyahat talebine paralel olarak birçok ülkede gümrük 

hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik çabalar yoğunlaşmıştır. Ancak bu çabalar, tüm 

ülkelerde aynı kararlılıkla sürdürülmemiş, bunun sonucunda da sunulan hizmetlerin başta 

ticaret olmak üzere diğer alanlara yansımaları farklılık göstermiştir. 

 Gümrük hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konusunun uzun yıllardır birçok ülkenin 

gündeminde yer alması, bu konuda uluslararası işbirliğini de teşvik etmiştir. Dünya Gümrük 

Örgütü (DGÖ) bünyesinde sürdürülen ortak çabaların yanı sıra Dünya Bankası ve Birleşmiş 

Milletlerin Bölgesel Komisyonları da sürece dahil olarak ülkelerin ortak veya tek taraflı 

çabalarına teknik destek sağlamışlardır. Süreç içerisinde ikili ve bölgesel çabalar da artmış, tüm 

bu çabaların sonucunda uluslararası anlaşmalar, tavsiye kararları ve standartlar geliştirilmiştir. 

Son olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde büyük ölçüde gümrük hizmetlerinin 

uluslararası standartlar doğrultusunda uyumlaştırılmasını amaçlayan Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşması hazırlanmış ve bu anlaşma ülkemizin de dahil olduğu DTÖ üyesi 

ülkelerin büyük çoğunluğunca onaylanmıştır.  

 Yapılan tüm bu uluslararası anlaşma ve işbirliklerinde, gümrük hizmetlerinin 

etkinliğinin artırılması için fiziki altyapının iyileştirilmesi, mevzuatın, kurumsal kapasitenin, 

insan kaynaklarının ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımının yaygınlaştırılması, risk temelli etkin kontrol yöntemlerinin uygulanması ve ilgili 

kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi alanlarında çalışma 

yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır. 

 Ülkemizde gümrük hizmetleri, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve yürürlükte 

bulunan mevzuat çerçevesinde genel olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca sunulmaktadır. 

Ayrıca, çeşitli bazı kurumlar da ilgili mevzuat gereği eşyanın ülkeye giriş ve çıkış işlemleriyle 

ilgili birtakım yetki ve görevlere sahiptir. 

 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı döneminde başta Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarca çeşitli proje ve programlar geliştirilerek hayata 

geçirilmiştir. Ancak, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün daha da artırılması, güvenlik 

riskinin azaltılması ve kamu gelirlerinin daha verimli toplanabilmesi için uluslararası 



x 

standartlar doğrultusunda ilave çalışmalar yapılarak gümrük işlemleri için katlanılan zaman ve 

maliyetin daha da azaltılması gerekmektedir. 

Bu çerçevede, 2019-2023 dönemini kapsayacak olan Onbirinci Kalkınma Planı 

hazırlıkları kapsamında oluşturulan Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu, 

kamu ve özel sektörden ilgili kurum ve kuruluşlardan konunun uzmanlarını biraraya getirmiştir. 

Çalışma grubu, yaptığı iki toplantıda konuyu tüm yönleriyle ele alarak verimli görüşmeler 

yapmış, dünyadaki gelişmeler ışığında ülkemizde karşılaşılan sorunları tespit etmiş ve bu 

raporda yer alan politika ve tedbir önerilerini geliştirmiştir. İlgili kurum ve kuruluşların önerilen 

politika ve tedbirleri vakitlice hayata geçirmelerinin, ülkemizin uluslararası rekabet gücünün 

artırılmasına ve kalkınmasına önemli katkılar sunacağı düşünülmektedir.   



1 

 

1. GİRİŞ 
 

Gümrük hizmetleri, ülkeye giriş-çıkış yapan tüm eşya ve bunları taşıyan araçlara ilişkin 

başta gümrük idaresi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara hizmet veren tüm 

özel sektör paydaşlarının, mevzuat çerçevesinde sunduğu hizmet, kontrol ve denetimlerin 

tümünü kapsayan faaliyetlerdir. Ülkelerin yetkili kurumlarınca uzun yıllardır sunulan gümrük 

hizmetleri, önceleri daha çok ülkeye giriş-çıkış yapan eşyayı vergilendirmeyi ve ulusal 

ekonomiyi korumayı amaçlarken, özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası 

ticaret, seyahat, lojistik, güvenlik, sağlık ve çevre gibi alanlardaki gelişmelere paralel olarak 

ilave fonksiyonlar yüklenmiştir. Ayrıca, özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ikili 

ve bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısının da artmasıyla gümrük hizmetleri oldukça karmaşık 

ve teknik bir hal almıştır. 

Günümüzde hemen hemen tüm ülkelerde gümrük hizmetlerinden beklenti ortaktır. Bu 

beklenti, gümrük hizmetlerinin güvenliğe ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlaması, artan 

ticaret ve seyahat talebi için kolaylaştırıcı rol üstlenmesidir. Ülkelerin bu beklentilerin 

karşılanması için, fiziki altyapının iyileştirilmesi, mevzuatın, kurumsal kapasitenin, insan 

kaynaklarının ve halkla ilişkilerin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının 

yaygınlaştırılması, risk temelli etkin kontrol yöntemlerinin uygulanması ve ilgili kurumlar 

arasında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunların sağlanabilmesi 

için en temel ön koşul ise, siyasi ve kurumsal kararlılık ile finansman kaynaklarının yeterli 

olmasıdır. 

Sayılan bu hususlar, esasında ülkelerin sadece gümrük hizmetleri alanında değil, hemen 

hemen tüm alanlarda kalkınması için önem arz eden unsurlardır. Ancak, gümrük hizmetlerinin 

en önemli avantajı, uluslararası toplum tarafından yüz yılı aşkın süredir bu alanda sürdürülen 

işbirliği, koordinasyon ve tecrübe paylaşımı sayesinde uluslararası standartların belirlenmiş 

olmasıdır. Buna karşılık, halen birçok ülkede bu standartlara uyumda sorunlar yaşanmaktadır. 

Bunun en temel nedenleri bu ülkelerin ekonomik ve sosyal durumu ile yaklaşımlarından dolayı 

gümrük hizmetlerinde kapsamlı reformlar yapılmayarak kısmi iyileştirmelere gidilmesidir. Bu 

durum reformların başlatılamamasına veya başlatılsa dahi, iyileştirmelerin katkısının sınırlı 

olmasına neden olmaktadır. 
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Gümrük hizmetleri, birçok ülke için olduğu gibi ülkemiz için de kalkınmaya yönelik en 

önemli enstrümanlardan biridir. Gümrük hizmetlerinin iyileştirilmesi, ihracat ve turizmde 2023 

yılında sırasıyla 500 milyar Dolar ihracat ve 63 milyon turist hedefleri başta olmak üzere, 

yatırım ortamının iyileştirilmesi, terörizm ve kaçakçılıkla mücadele, toplumun, hayvan 

sağlığının, çevrenin ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi hedeflere ulaşabilmek için 

önem arz etmektedir. 

Ülkemizde gümrük hizmetleri genel olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 4458 

sayılı Gümrük Kanunu, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve diğer mevzuat çerçevesinde 

sunulmaktadır. Öte yandan, çeşitli kurumlar da ilgili mevzuat gereği eşyanın ülkeye giriş ve 

çıkış işlemleriyle ilgili bazı yetki ve görevlere sahiptir. Farklı kategorilerde çeşitli eşya, bu 

kurumların düzenlediği yetki belgesi, uygunluk yazısı, tahlil, onay vb. işlemler doğrultusunda 

bizzat kendileri veya onlar adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kontrolü sonucunda uygun 

görülmesi halinde ülkeye giriş ve çıkış yapabilmektedir. Belgelerin çokluğu, bazı belgelerin 

temini konusunda yaşanan bürokratik süreçler ve karşılığında alınan ücretler, ticaret erbabı için 

zaman kaybına, ilave maliyetlere ve belirsizliklere neden olabilmektedir. Bu durum, gümrük 

hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için işbirliği ve koordinasyonu zorunlu 

kılmaktadır. 

Ülkemizde gümrük hizmetleri alanında ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon, ikili ve 

çok taraflı olarak ele alınmaktadır. Çok taraflı yürütülen koordinasyon çalışmaları farklı kurum 

ve kuruluşların koordinatörlüğünde çeşitli kurul ve komite bünyesinde kısmi olarak yapılmış, 

bu durum sorunların tüm yönleriyle ele alınmasını zorlaştırmış ve belirli konuların çözümü 

konusunda mükerrer çalışmalara sebebiyet vermiştir. Onuncu Kalkınma Planında da gümrük 

hizmetleri ayrı bir başlık altında ele alınmamış, lojistik, kayıt dışılıkla mücadele, güvenlik, 

bölgesel gelişme gibi konular altında kısmi olarak yer almıştır. Ayrıca Onuncu Kalkınma Planı 

kapsamında hazırlanan Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması, Kayıt Dışı Ekonominin 

Azaltılması, Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm, İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi 

Programı ve İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programlarında 

gümrük hizmetleriyle ilgili bazı eylemlere yer verilmiştir. 

Onuncu Plan dönemi boyunca gümrük hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli proje 

ve programlar geliştirilerek hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, uluslararası standartlar 

çerçevesinde belirlenmiş olan kriterlere uyan firmalara gümrük hizmetlerinde kolaylıklar 

sağlamayı amaçlayan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü uygulaması 2013 yılında uygulamaya 
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başlanmış olup, 29 Ocak 2018 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak 

kazanan firma sayısı 243’tür. Bu firmalardan 207 tanesi ihracatçı/ithalatçı firma, 14 adedi 

lojistik sektöründe faaliyet göstermekte olup sertifika sahibi 22 adet kamu kurumu 

bulunmaktadır. 2017 yılında toplam ihracatın %26,5’i, ithalatın %29’u sertifika sahibi firmalar 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında uygulamaya konulan Tek Pencere Sistemi, 2017 sonu itibarıyla 21 kurumu 

sisteme entegre ederek mükelleflerin gerekli birçok belge için tek noktadan bilgisayarla başvuru 

yapma ve temin etme imkanı sağlamış ve süreci kolaylaştırmıştır.  

Plan dönemi boyunca (2014-2018) fiziki altyapıyı iyileştirmeye yönelik çalışmalar da 

sürdürülmüştür. Hâlihazırda ülkemizde 147 faal gümrük müdürlüğü bulunmaktadır. Plan 

döneminde bütçe imkânlarıyla 5 Bölge Müdürlüğü ve 3 Gümrük Müdürlüğü hizmet binası 

tamamlanarak hizmete açılmıştır. Bunlara ek olarak altyapıyı geliştirmeye yönelik tamamlanan 

ve devam eden bazı çalışmalar şunlardır: 

• Çıldır/Aktaş, Dilucu ve Esendere Gümrük Kapıları ile Halkalı Gümrük İdaresi Yap-

İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında inşa edilerek faaliyete geçirilmiştir.  

• Sarp, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük Kapılarının YİD modeli kapsamında yeniden 

inşasına yönelik inşaat çalışmaları devam etmektedir. 

• Kapıkule Gümrük Kapısının Tek Durak Sistemine uygun olarak yeniden 

yapılandırılması ile bitişiğinde Veteriner Sınır Kontrol Noktası yapılması 

amaçlanmakta olup, bu kapsamda proje çalışmaları devam etmektedir. 

• İpsala, Pazarkule, Dereköy ve Türkgözü gümrük kapılarının yeniden inşasına yönelik 

proje çalışmaları devam etmektedir.  

• Diğer taraftan, Habur Gümrük Kapısının Tek Durak Sistemine uygun olarak yeniden 

yapılandırılması ile Gürbulak Gümrük Kapısının yeniden inşası amacıyla proje 

çalışmaları tamamlanmış olup, 2018 yılı içinde inşaat çalışmalarına başlanacaktır. 

• Ayrıca, sınır geçişlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan Tek Durakta Kontrol 

uygulamasının etkin bir şekilde yapılabilmesi için bazı gümrük kapılarında yeniden 

yapılandırmaya yönelik proje çalışmalarına devam edilmektedir. 

Halihazırda bilgi ve iletişim teknolojilerinin de kullanımı yaygınlaştırılmakta ve 

kontrollerin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli projeler yürütülmektedir. Bu kapsamda 

devam eden projeler arasında Konteyner ve Liman Takip Sistemi, Liman Tek Pencere Sistemi, 
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Yeni Risk Analizleri Programı, Piyasa Gözetim ve Denetim Faaliyetlerinin Tek Pencere 

Sistemiyle Entegrasyonu gibi önemli projeler yer almaktadır. 

Yürütülen bu çalışmalar sonucunda, ihracatta gümrük işlemlerinin ilk bir dakikada 

tamamlanma oranı 2013 yılında %61 iken, bu oran 2016 sonunda %66’ya yükselmiştir. Benzer 

şekilde ihracat işlemlerinde ortalama gümrük işlem süresi 2013 yılında 3 saat 54 dakika iken, 

bu süre 2016 sonunda 2 saat 40 dakikaya düşmüştür. 2017 yılında süre ölçüm metodu tescil ve 

onay süreçlerini kapsayacak şekilde değiştirilmiş olup, ölçümler ileriki yıllarda bu çerçevede 

devam edecektir. 

Gümrük hizmetlerinin ülkemiz açısından öneminin artması nedeniyle, Onbirinci 

Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında “Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi “adında özel bir 

çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu, kamu ve özel sektörden birçok paydaşı bir 

araya getirerek uluslararası gelişmeleri ve ülkemizdeki ihtiyaçları dikkate alarak mevcut 

durumu analiz etmiş ve ihtiyaçları belirlemiştir. Çalışma Grubu, 2017 Aralık ayı ve 2018 Ocak 

ayında Ankara’da gerçekleştirdiği ikişer günlük iki toplantıda, ülkemizin kalkınma hedeflerine 

ulaşmasına katkı sağlayabilmesi için gümrük hizmetleri alanında kapsamlı reform yapılması 

gereğinin altını çizmiş, uzun vadeli ve kalkınma planı dönemi hedefleriyle bu hedeflere 

ulaşılması için izlenmesi gereken politika önerilerini belirlemiştir. Çalışma grubu ayrıca, 

hedeflere ulaşılması için mevzuat, koordinasyon, işlemler ücretler, belgeler, altyapı, insan 

kaynakları ve hakla ilişkiler alanında yaşanan sorunların 5 yıllık dönem içerisinde belirlenen 

takvim doğrultusunda çözümü için tedbir önerileri geliştirmiştir. 

Ülkemizde gümrük hizmetlerindeki kalitenin daha ileri standartlara taşınarak kalkınma 

hedeflerine daha büyük katkı sağlaması ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılması için, 

koordinasyon, şeffaflık, yeknesaklık ve öngörülebilirliğin artırılmasına, bürokrasinin ve neden 

olduğu maliyetlerin ise uluslararası standartlar çerçevesinde daha makul düzeye indirilmesi 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda, gümrük hizmetlerinin bir bütün halinde ele alınarak, sorun 

alanlarının tespit edilmesi ve bu sorunlara ilgili kamu kurumları ve STK’ların katılımıyla ortak 

çözümler geliştirilmesi uygun olacaktır. Yapılacak çalışmalarda mevzuat hazırlama ve proje 

geliştirme sürecinde katılımcılığın artırılması, ilgili kurumlar arasında koordinasyonun 

güçlendirilmesi, bilgi iletişim teknolojilerinin daha etkili kullanarak kontrollerde verimliliğin 

yükseltilmesi, insan kaynaklarının ve kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve uyumu artırmak 

için mükelleflerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılmasına ağırlık verilmesi yararlı olacaktır.
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2.1. Dünyada Genel Durum 

Ülkeler ve hükümetler yeni sorunlar, yeni talepler ve artan ekonomik ve teknolojik 

karışıklıklarla karşılaştıkça, kurum ve kuruluşlar eski misyonlarının ve yapılarının faaliyetleri 

için en iyi yol olmadığını keşfetmektedir1. Bu durumun en açık gözlemlendiği alanlardan biri 

gümrük hizmetleridir. 

Gümrük hizmetleri, ülkeye giriş-çıkış yapan tüm eşya ve bunları taşıyan araçlara ilişkin 

başta gümrük idaresi olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara hizmet veren tüm 

özel sektör paydaşlarının, mevzuat çerçevesinde sunduğu hizmet, kontrol ve denetimlerin 

tümünü kapsayan faaliyetlerdir. Kökeni çok eskilere dayanan gümrük hizmetlerinin ortaya çıkış 

nedenleri, ülkeye giren veya ülkeden çıkan eşyadan vergi almak, ülke ekonomisini ve 

güvenliğini sağlamaktır. Ancak, 19. Yüzyılda başlayan sanayi devrimiyle birlikte uluslararası 

ticaret talebindeki artış, gelişmiş ülkelerin gümrük hizmetlerini mercek altına almasına neden 

olmuştur. Zira uygulanan gümrük işlemleri, ihracatlarını artırmak isteyen ülkeler için önemli 

bir engel olmuştur. Bu engeli aşmak isteyen çoğu gelişmiş ülke uygulanan gümrük işlemlerini 

güvenlikten ödün vermeden kolaylaştırmaya yönelik reformlar başlatmış, ikili ve çok taraflı 

görüşmeler yaparak bu iyileştirmelerde yeknesaklık sağlamayı hedeflemişlerdir.  

20. Yüzyılda özellikle de 2. Dünya Savaşından sonra sömürgeciliğin büyük ölçüde son 

bulmasıyla ülke sayısının artması ve aşağıda sayılan başlıca gelişmeler, gümrük işlemleri 

konusunda reform ihtiyacını daha da artırmıştır: 

a. Dış ticaret ve turizm talebinde yaşanan artışlar: Gecikmelerin önlenmesi için 

sınıra yanaşan daha fazla eşya ve taşıtın daha etkin yöntemlerle işlemlerinin 

tamamlanması gerekmektedir.  

b. Dış ticaret kurallarında ve turizm yöntemlerinde yaşanan gelişmeler: Artan 

Tercihli Ticaret Anlaşması sayısı, DTÖ bünyesinde yürürlüğe giren anlaşmalar 

(örneğin Fikri Mülkiyet Hakları, Teknik Engeller vb.), Küresel Değer Zincirine 

dahil olma gayreti, Firma İçi Ticaretin artması, ticarete konu malların çeşitliliğinin 

artması, bavul ticaretinin artması, özel taşıtla turistik seyahatlerin yaygınlaşması vb.) 

                                                           
1 https://www.bcg.com/industries/public-sector/agency-transformation.aspx 
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c. Terörizm ve yasa dışı göç şekillerinde yaşanan gelişmeler: Siyasi karışıklıklara

bağlı olarak göçlerin artması ve ülkeler arasında eşya transfer talebinde artış, terör

tehdidinin artması ve tehdit içeren unsurların fazlalaşması,

d. Kaçakçılık ve usulsüzlük yöntemlerinin çeşitlenmesi: Uyuşturucu ticaretinin

artması, dış ticarette uygulanan usulsüzlüklerin çeşitliliğinin artması, ülkelerin

uyguladığı politikalara ve siyasi gelişmelere bağlı olarak kaçakçılık eğiliminin

artması,

e. İnsanların kamunun sunduğu hizmetlerden beklentisinde artış: Gümrük

işlemleri hakkında kuralları belirlemesinde ve uygulamasında şeffaflığın ve

katılımcılığın artırılması yönünde halkın istek ve beklentilerinin artması,

f. Lojistik ve ulaştırma sektörlerinde yaşanan gelişmeler: Ulaştırma altyapısının

iyileşmesi ve lojistik konusunda kalitenin ve çeşitliliğin artması, çok modlu

taşımacılığın gelişmesi,

g. Teknolojide yaşanan gelişmeler: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde kaydedilen

ilerleme sonucu gümrük işlemlerinde teknolojinin kullanımının yaygınlaşması,

h. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması gibi alanlarda duyarlılığın artması: Sağlık

ve çevre konusunda bilincin artmasına bağlı olarak bu tür konularda uygulanan

kontrollerin artması.

Bu kapsamda, gümrük idareleri arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen Dünya 

Gümrük Örgütü kurulmuş, Birleşmiş Milletlerin bölgesel komisyonlarında ve ekonomik 

işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan diğer uluslararası örgüt ve kuruluşlarda gümrük hizmetleri 

önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir.  

Günümüze değin sürdürülen bu çabalar sonucunda gümrük hizmetlerini geliştirmeyi 

hedefleyen birçok anlaşma yapılmış, tavsiye kararı alınmış ve uluslararası standartlar 

geliştirilmiştir. Bunlar arasında en önemlileri, günümüzde de geçerliliğini koruyan, 1999 

yılında Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) bünyesinde imzalanarak 2006 yılında yürürlüğe giren 

Revize Kyoto Sözleşmesi ve 2013 yılında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde 

imzalanarak 2016 yılında yürürlüğe giren DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasıdır. 

Başta bu iki anlaşma olmak üzere kabul edilen diğer tavsiye kararlarının ve geliştirilen 

uluslararası standartların genel amacı, güvenlikten ödün vermeden gümrük işlemlerinin 

kolaylaştırılması ve böylece uluslararası ticaret ve seyahatin daha kolay yapılabilmesidir. Yavaş, 
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yeteneksiz veya iyi eğitilmemiş veya gerekli ekipmanlarla donatılmamış gümrük idaresi işlem 

maliyetlerini artırmakta, bu durum ihraç edilen ürünlerin ticaret erbabı ve tüketiciler açısından 

maliyetini artırmakta ve ülkeyi daha az rekabet edebilir duruma getirmektedir (De Wulf, 2005).  

Bu nedenle gümrük hizmetlerinin geliştirilmesi ülkelerin ortak gündemi haline gelmiştir. 

Ancak, uluslararası çapta sürdürülen bu çalışmalar, tüm ülkelere aynı şekilde yansımamış, 

özellikle gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda gümrük hizmetlerini uluslararası standartlara 

yükseltmek çok kolay olmamıştır. Bunun başlıca nedenleri, gümrük hizmetlerinde reformun 

öneminin siyasi irade ve başta gümrük idareleri olmak üzere ilgili kurumlarca anlaşılamaması 

ve direnç gösterilmesi, finansman yetersizliği, insan kaynakları ve kurumsal kapasite 

yetersizliğidir. Bu nedenle sorunların tümünü ele alan kapsamlı reformlar yapılamamış, bazı 

alanlarda iyileştirme sağlansa dahi, bu iyileşmenin yansıması sınırlı kalmıştır. Bu ülkelere 

destek olmak için uluslararası kuruluşlar (örneğin Dünya Bankası, DGÖ, ITC, UNCTAD, AEK 

vb.) ile donör ülkeler tarafından rehberler ve kılavuzlar hazırlanmış, finansal destekler 

sağlanmış, eğitim ve seminerler düzenlenmiştir. 

 

2.1.1. Gümrük Hizmetlerinde Reform İhtiyacı 

Modern gümrük idarelerinin ve sunulan gümrük hizmetlerinin dört ana amacı 

bulunmaktadır. Bunlar: 

a. Devlet gelirlerinin doğru bir şekilde toplanması,  

b. Ülke çıkarlarının ve güvenliğinin sağlanması,  

c. Ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması, 

d. Gerekli istatistiklerin doğru bir şekilde toplanmasıdır. 

Bu amaçlarla gümrük hizmetleri sınırda ve sınırın gerisinde mevzuat doğrultusunda 

sunulmaktadır. Ülkelerin kurumsal yapılanmasına bağlı olarak bu sürece dahil olan kurum 

sayısı çeşitlilik göstermektedir. Örneğin ABD’de 45, Japonya’da 5, Güney Kore’de 23, 

Singapur’da 35, Malezya’da 31 kamu kurumu gümrük işlemleriyle ilişkilidir. Bu nedenle 

gümrük hizmetleri konusunda yürütülecek reformların Gümrük İdaresinin önderliğinde ilgili 

paydaşların dahil olacağı reformlar şeklinde ele alınması gerekmektedir.  

Gümrük hizmetlerini geliştirmeye yönelik uygulanan reformlar dar veya geniş kapsamlı 

olabilmektedir. Dar kapsamlı reformlar, öncelikli sorun olarak görülen alanlarda yapılmakta, 

kapsamlı reformlar ise gümrük hizmetlerinin tüm boyutlarını ele alarak hazırlanmaktadır. Dar 
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kapsamlı reformlar, genellikle söz konusu reformun kapsamının dar olması ve ilgili konulardaki 

gereklilikleri dikkate almadığı için uygulanamamakta veya uygulansa dahi etkisi az olmaktadır. 

Kapsamlı reformlar ise daha çok kaynak ve çaba gerektirdiği için genellikle gümrük idareleri 

tarafından tam olarak ele alınamamaktadır.  

Son yıllarda ülkelerin ve donörlerin reformları şekillendirirken ve uygularken 

odaklandıkları başlıca alanlar ise şu şekilde sıralanabilir: 

a. Mevzuat (Yeni uygulamaların gerektirdiği mevzuat değişikliklerinin yapılması veya

yeni mevzuatın çıkarılması)

b. Kurumsal Yapılanma (Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda başta gümrük idaresi olmak

üzere ilgili kurumlarda merkez ve taşra teşkilatlarında uzman birimler oluşturulması)

c. Koordinasyon ve İşbirliği (özel sektörle, ilgili diğer kurumlarla ve diğer ülkelerle etkin

koordinasyon ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulanması)

d. İşlemler ve Prosedürler (elektronik işlemlerin yaygınlaştırılması, Tek Pencere Sistemi

ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması gibi modern uygulamalara geçilmesi, risk

esaslı kontrol sistemlerinin kullanılması, sonradan kontrol uygulaması vb.)

e. Ücretler (mükelleflerden talep edilen ücretlerin makul düzeye getirilmesi)

f. İnsan Kaynakları (kalifiye işgücü temini, personelin devamlılığının sağlanması,

yolsuzluğun azaltılması, personelin motivasyonunun artırılması)

g. Altyapı (Gümrük tesislerinin nitelik ve nicelik olarak yeterli olması, sınır kapılarının,

limanların yerleşim planı, bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısı, bağlantı yollarının

iyileştirilmesi vb.)

h. Halkla İlişkiler (Bilgiye Erişimin Kolaylaştırılması, Hizmet Standartları geliştirilmesi,

Hizmet Bildirgesi yayımlanması)

Gümrük reformlarının başarısını etkileyen bir diğer önemli faktör ise başlangıç noktasıdır. 

Reformlar mevcut durumun iyi bir şekilde analizi ile başlamalıdır (De Wulf, 2005; WCO; 2003). 

DGÖ tarafından yapılan bir çalışmaya göre (DGÖ, 2003), uzun yıllar boyunca yürütülen 

kapasite geliştirme faaliyetleri sonucunda çıkarılan altı ders bulunmaktadır. Bunlar: 

 Kapasite geliştirme teşhisinin doğru biçimde yapılması ve ülkeye özel karşılığın

geliştirilmesi

 Siyasi istek ve kararlılığın süreklilik arz etmesi

 Geliştirilmiş işbirliği ve uyumun olması
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 Gümrük personelinin katılımının ve sahiplenmesinin olması 

 Gerçekçi beklentilerin olması 

 Gerekli insan ve finans kaynağının sağlanması 

2.1.2. Gümrük Hizmetleri Alanında Uluslararası Standartlar 

Gümrük hizmetleri konusunda uluslararası kuruluşlar ve örgütler bünyesinde kabul 

edilmiş birçok standart bulunmaktadır. Bunlar başarılı ülke uygulamalarından ve yapılan 

ampirik çalışmalardan yola çıkılarak birçok ülkenin ortak çabasıyla oluşturulan anlaşma, 

tavsiye kararı ve standartlardır. Ayrıca, bu standartların uygulanmasına destek olmak üzere 

uluslararası kuruluşlar tarafından rehber ve kılavuzlar hazırlanmakta, ihtiyaç duyan ülkeler için 

eğitim programları ve eşleştirme programları düzenlenmektedir. Böylece uluslararası 

standartlar gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde daha kolay uygulanabilmektedir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi gümrük hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik reformlar 

çok yönlü olarak ele alınmalı ve önemli birtakım hususları gözden geçiren kapsamlı ihtiyaç 

analizlerine dayanmalıdır. Uluslararası tecrübeler ışığında, gümrük hizmetlerinde önem arz 

eden konularda belirlenen standartlar aşağıda başlıklar halinde ele alınmaktadır.  

 

2.1.2.1. Mevzuatın Oluşturulması, Değiştirilmesi ve Uygulanması 

Birçok alanda olduğu gibi gümrük hizmetlerinde uygulanacak kurallar mevzuatla 

düzenlenmektedir. Hemen hemen her ülkede geçerli olan bir Gümrük Kanunu ve bu kanuna 

bağlı alt mevzuat bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, ülkelerde geçerli olan diğer düzenlemeler de 

gümrük kanunuyla birlikte uygulanmaktadır. Böylece bazı eşyanın yurtdışına çıkarılması veya 

yurda sokulması için geçerli olan ilgili mevzuat hükümlerine de uyum gerekmektedir. 

Ülkelerde yeni bir mevzuat oluşturulması veya mevcut bir mevzuatta yapılacak bir 

değişiklik birçok vatandaşın veya firmanın ekonomik ve sosyal faaliyetini önemli derecede 

etkileyebilmektedir. Bu nedenle gümrük mevzuatının açık ve kolay anlaşılabilir; adil; eşit; 

şeffaf ve tutarlı olması gerekmektedir (Buyonge ve Worguea; 2008). 

Gümrük mevzuatının açık ve kolay anlaşılabilir olması, mükellefler açısından zaman 

kaybını ve gereksiz maliyetleri azaltacağı gibi, ihtilafları azaltacağı ve uyumu artıracağı için 

gümrük idaresi ve ilgili kurumların iş yükünü ve kayıp-kaçak ihtimalini azaltacaktır. 
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Tablo 1: Eski Nesil ve Modern Mevzuatın Özellikleri 

Eski Nesil Mevzuatın Özellikleri Modern Mevzuatın Özellikleri 

• Gümrük İdaresini yetkili kılan, gümrükle

ilgili mevzuatın kapsamlı bir yapısının

olmaması

 Gümrük kanunlarını idare etme ve uygulama,

idari düzenlemeler geliştirme, vakalarda

hakemlik yapma ve çözme ve gümrükle ilgili

idari konularda karar alma konusunda

Gümrük İdarelerine yetki sağlaması

• Gümrükle doğrudan ilgili olmayan hükümler

bulundurması
 Şeffaflığı ve öngörülebilirliği teşvik etmesi

(örneğin bilginin vakitlice yayımlanması, ön

kararlar, bağımsız denetim ve itiraz süreçleri)

• DTÖ Anlaşmaları dahil uluslararası

yükümlülüklere uyuma yönelik yeterli

hüküm olmaması

 Modern gümrük sistemleri ve prosedürlerini

sunması (risk yönetimi, sonradan kontrol,

yeterli otomasyon)

• Kurallar, kararlar, danışma mekanizmaları ve

itiraz süreçleri ile ilgili bilgi sağlamayı

gerektiren şeffaflık ve öngörülebilirliğin

yeterince yansıtılmaması

 Gümrük Prosedürlerini basitleştirmesi

(basitleştirilmiş beyanname, bilginin önceden

sunulabilmesi vb.)

• Gümrüklemeyi geciktiren ve gereksiz

ihtiyari müdahaleler için imkan yaratan

karışık ve gereksiz gümrük formaliteleri

 Diğer gümrük idareleri ve kamu

kurumlarıyla işbirliğini teşvik etmesi

• Risk yönetimine dayanan seçici sorgulama

yöntemiyle ilgili hüküm olmaması
 Özel sektörle ortaklık sağlaması (örneğin

resmi danışmalar)

• Bilginin ve beyannamenin önceden

sunulmasını ve sonradan kontrolü

yasaklaması

 Gümrükte dürüstlüğü teşvik etmesi (açık

kurallar, gümrük memurlarının yetkileri ve

yükümlülükleri konusunda belirgin kurallar

vb.)

• Otomasyon ve elektronik haberleşmeyle

ilgili hüküm olmaması
 Suçla orantılı cezalar sunması (cezalar suçun

tekrarını önlemeli ve uyumu teşvik etmeli,

ancak haksız yere şiddetli olmamalı

(özellikle küçük ihlallerde)

• Gümrük memurlarına fazla ihtiyari güç

veren belirsiz hükümlerin olması
 Kamunun erişimine açık olmalı

• Gümrük İdaresine uygulama ve uyumu

sağlamayla  ilgili hedeflerine ulaşabilmesi

için yeterli otoritenin verilmemesi

 Uluslararası standartlarla uyumlu olmalı

Kaynak: Mikuriya (2005) 

Modern bir gümrük mevzuatı hazırlayabilmek için aşağıdaki hususlara özen gösterilmesi 

yararlı olacaktır: 

a. Mevcut durumun kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ve ihtiyaçların doğru bir şekilde

tespit edilmesi,

b. Yapılacak düzenlemenin gümrük işlem ve prosedürleri konusunda uluslararası

standartlarla uyumlu olup olmayacağı,

c. Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla istişare edilerek yeni mevzuat oluşturulurken veya

mevcut mevzuat değiştirilirken görüş ve değerlendirmelerin dikkate alınması.
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Gümrük işlemleri konusunda mevzuatın oluşturulması ve değiştirilmesi konusunda DTÖ 

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasıyla bir takım hükümler getirilmiştir. Anlaşmanın 2.1. 

başlıklı “Yorum Yapma Fırsatı ve Yürürlüğe Giriş Öncesi Bilgi” maddesi altında şu kurallar 

getirilmiştir: 

a.  Her Üye, uygulanabilir ölçüde ve iç hukuku ve yasal sistemi ile uyumlu bir biçimde 

transit halindeki eşya da dahil olmak üzere, eşyanın dolaşımı, teslim edilmesi ve gümrük 

işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili genel uygulamaya dair kanun ve yönetmelik 

çıkartılması veya bunlarda değişiklik yapılması teklifleri hakkında ticaret erbabının ve 

diğer ilgili tarafların yorum yapmalarına fırsat ve makul bir süre tanır. 

b.  Her Üye, mümkün olduğu ölçüde ve iç hukuku ve yasal sistemi ile uyumlu bir biçimde 

transit halindeki eşya da dahil olmak üzere, eşyanın dolaşımı, teslim edilmesi ve gümrük 

işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili genel uygulamaya dair yeni kanun ve düzenlemeleri 

veya bunlardaki değişiklikleri ticaret erbabı ve diğer ilgili tarafların haberdar olabilmesi 

için yürürlüğe girişten mümkün olabildiğince önce yayımlar veya bunlara dair bilginin 

başka bir yöntemle kamuya açık hale getirilmesini sağlar. 

c.  Vergi veya tarife oranlarındaki değişiklikler, hafifletici etkisi olan önlemler, Paragraf 

1.1 ya da 1.2’ye riayet sebebiyle etkileri zayıflayacak önlemler, acil durumlarda 

uygulanan önlemler, ya da iç hukuk ve yasal sistemde yapılan küçük değişiklikler 

Paragraf 1.1 ve 1.2 dışında bırakılmıştır. 

Bu kapsamda, Anlaşmaya taraf ülkelerin yeni mevzuat düzenlemesi yaparken, belirtilen 

istisnalar dışında, ilgili tarafların görüşünü alması ve kabul edilen mevzuatın yürürlüğe girmesi 

için makul bir süre tanıması gerekmektedir. Bu hususun gümrük idaresi ve ilgili olabilecek 

diğer kurumlarca dikkat edilmesi yararlı olacaktır.  

 

2.1.2.2. Kurumsal Yapılanma ve Koordinasyon  

Gümrük işlemlerinden genel olarak sorumlu olan uygulayıcı kurumlar gümrük 

idareleridir. Birçok ülkede gümrük idareleri Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan birim veya 

gelir idaresiyle birlikte tek çatı altında faaliyet gösteren müstakil idarelerdir (Örneğin Hollanda, 

İrlanda, Avusturya, İngiltere vb.). Gümrük idareleri merkezi ve taşra örgütlerinden 

oluşmaktadır. Kontroller ve işlemler genellikle merkez tarafından kabul edilmekte ve taşra 

örgütleri tarafından da uygulanmaktadır. Bu nedenle merkez tarafından kabul edilen mevzuat 
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ve prosedürlerin taşra örgütleri tarafından yeknesak bir şekilde uygulanması gerekmektedir. 

Bunu sağlamak için günümüzde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Karar alma sürecine 

personelin dahil edilmesi, değişiklikler sonrası eğitimler verilmesi, rehberler hazırlanması 

bunlardan bazılarıdır. 

Örneğin Malta Gümrük İdaresinin 2017-2019 İş Stratejisi adlı belgede bu konuda şu 

hedefler yer almaktadır:2 

• Şimdiden itibaren geçerli olmak üzere, operasyonlar gözden geçirilerek, modası geçmiş

uygulamalar belirlenecektir

• Gecikme olmadan, çeşitli birimlerce tekrarlanan ve mükerrer prosedürler belirlenecektir.

• Ocak 2017 sonu itibarıyla tüm gümrük idarelerine Standart Operasyon Standartları

Elkitabı dağıtılacaktır.

• Şubat 2017 sonu itibarıyla mevcut Konteynerler Muayene El Kitabı güncellenecektir.

• Mart 2017 sonu itibarıyla Gümrükleme Sonrası Belge Kontrolü El Kitabı hazırlanacak

ve ilgili birimlere dağıtılacaktır.

• 2017’nin ikinci çeyreğinde ihracat prosedürleri gözden geçirilecek daha iyi kontrol için

güncellenecektir.

Gümrük idarelerinin kurumsal yapılanması ihtiyaç ve gelişmelere bağlı olarak organize 

edilmektedir. Örneğin son yıllarda risk değerlendirme, elektronik sistemlerin kullanımı, 

sonradan kontrol, yetkilendirilmiş operatör sistemi gibi geliştirilen yöntemlere bağlı olarak 

birimler oluşturulmaktadır.  

Gümrük hizmetleri, yapısı itibarıyla genellikle gümrük idareleri tarafından sunulsa da, 

ülkelerdeki kurumsal yapılanmalara bağlı olarak çeşitli kurum ve kuruluşların görev alanına da 

girebilmektedir. Örneğin bir eşyanın ticareti için ilgili bir bakanlıktan izin veya onay alınmakta, 

bazen bu kurumlar sınırlarda da kontrolü bizzat kendi personeliyle yapabilmektedir. Bunlar 

arasında Tarım Bakanlıkları, Çevre Bakanlıkları, Sağlık Bakanlıkları, Ulaştırma Bakanlıklar vb. 

birçok kurum yer alabilmektedir.  

Gümrük hizmetlerinin aksamadan etkin bir biçimde yürütülebilmesi için ilgili kurumlar 

arasında etkin koordinasyon ve işbirliğinin olması bu nedenle önem arz etmektedir. Bu nedenle, 

özellikle ticaretin ve ulaştırmanın kolaylaştırması adı altında gümrük işlemleri ve diğer ilgili 

2 https://customs.gov.mt/docs/default-source/customsdocumentlibrary/business-strategy-print.pdf?sfvrsn=2 

https://customs.gov.mt/docs/default-source/customsdocumentlibrary/business-strategy-print.pdf?sfvrsn=2
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konularda sorumlu kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması hususu uzun yıllardır 

uluslararası işbirliğinin gündeminde yer almaktadır. Bu alanda alınan uluslararası kararlardan 

bazıları şunlardır: 

Tablo 2: Ulusal Koordinasyon Hakkında Bazı Uluslararası Örgütlerce Alınan Kararlar 

Kuruluş/Örgüt Belge Türü Belge Adı Tarih 

ICAO Anlaşma Şikago Konvansiyonu 1949 

IMO Anlaşma 
Uluslararası Deniz Trafiğini Kolaylaştırma 

Konvansiyonu 
1965 

AEK 
Tavsiye 

Kararı 
4 Numaralı Tavsiye Kararı 1974 

UN/CEFACT 
Tavsiye 

Kararı 
Revize 4 Numaralı Tavsiye Kararı 1999 

UN/CEFACT  
Tavsiye 

Kararı  
33 Numaralı Tavsiye Kararı 2004 

UN/CEFACT 
Tavsiye 

Kararı 
40 Numaralı Tavsiye Kararı 2015 

UNCTAD 
Bakanlar 

Deklarasyonu 
Kolumbus Deklarasyonu 1994 

DGÖ Anlaşma Revize Kyoto Sözleşmesi 2006 

DGÖ Standart Safe Çerçeve Standartları   2005 

DTÖ Anlaşma Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 2013 

 

Söz konusu anlaşma, tavsiye kararı ve standartlarda sadece ilgili kurumlar arasında değil, 

özel sektörle koordinasyonun sağlanmasının gerekliliğinin altı çizilmiş ve koordinasyon 

konusunda bazı modeller geliştirilmiştir. Bu kapsamda günümüzde en çok kabul gören daimi 

koordinasyon komiteleri oluşturulmasıdır. Bu kararlardan hareketle, günümüzde birçok ülkede 

ticaretin kolaylaştırılması komitesi, gümrük danışma komitesi, lojistik komitesi vb. adlar 

taşıyan bir veya birden çok daimi kurul veya komite bulunmaktadır. Bu kurullar düzenli olarak 

toplanarak sorunları ele almakta ve çözüm önerilerini görüşmektedir.  

 

2.1.2.3. İşlemler ve Prosedürler 

Ülkelerde uygulanan gümrük hizmetleri eşyanın hareketinin yönüne ve amacına göre 

farklılaşabilmektedir. Örneğin ihracat, ithalat ve transit işlemlerinde uygulanan gümrük 

hizmetleri farklılık göstermektedir. Gümrük işlemlerinde öne çıkan işlem türleri ve bu işlemlere 

uygulanacak prosedürlerle ilgili olarak Revize Kyoto Sözleşmesi ve DTÖ Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşmasında yer alan sınıflandırmalar şu şekildedir. 
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Tablo 3: Revize Kyoto Sözleşmesi ve DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasındaki 

Sınıflandırmalar 

Revize Kyoto Sözleşmesi DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 

A. Genel Ekler 

1. Gümrükleme

2. Vergi ve Yükümlülükler

3. Güvenlik

4. Gümrük Kontrolü

5. Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

6. Gümrük İdaresi ve Üçüncü

Taraflar Arasındaki İlişki

7. Gümrük İdaresince sağlanan bilgi,

karar ve hükümler

8. Gümrük İşlemleriyle İlgili

İtirazlar

B. Özel Ekler: 

1. Eşyanın Gümrük Bölgesine Gelişi

2. İthalat

3. İhracat

4. Gümrük Antrepoları ve Serbest

Bölgeler

5. Transit

6. İşleme

7. Geçici Kabul

8. Suçlar

9. Özel Prosedürler

10. Orijin

1. Bilginin varlığı ve yayımlanması,

2. Danışmalar ve yürürlüğe girmeden önce

yorum yapma ve bilgi alma imkanı

sağlanması,

3. Ön Karar,

4. Gözden geçirme veya itiraz prosedürleri

5. Tarafsızlığı, ayrım yapmamayı ve şeffaflığı

geliştirmeye yönelik diğer tedbirler

6. İhracat, ithalat ve cezalarla ilgili uygulanan

ücret ve harçlarla ilgili kurallar

7. Malların gümrükten geçmesi

8. Sınır İdareleri Arasında İşbirliği

9. Gümrük kontrolündeki ithal amaçlı eşyanın

taşınması

10. İthalat, ihracat ve transitle ilgili formaliteler

11. Transit özgürlüğü

12. Gümrük İşbirliği

Kaynak: WCO, 2008; WTO, 2014 

Tablodan da anlaşılacağı gibi, gümrük hizmetleri birçok teknik husus içermektedir. 

Bunun başlıca nedeni, uluslararası ticaretin oldukça karmaşık bir hal almasıdır.  

Çok taraflı olan her iki anlaşma da, uzun müzakereler sonucunda oluşturulmuş olup asgari 

müşterekte buluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu sınıflandırmalar altında getirilen hükümleri 

uluslararası asgari standartlar olarak değerlendirmekte yarar bulunmaktadır. Birçok ülke, bu 

anlaşmalardan daha da öteye geçerek daha gelişmiş standartlara ulaşmak ve böylece 

uluslararası rekabette üstünlük kazanmak için gayret göstermektedir. 

Ülkelerin gümrük hizmetlerini sunarken her iki anlaşmayla getirilen standartları 

incelemesi ve gerektiğinde bu anlaşmalara destek olmak üzere geliştirilen tavsiye kararı, 

standart ve kılavuzlardan yararlanmasında fayda bulunmaktadır. Bunlara arasında SAFE 

Çerçeve Standartları, Risk Yönetimi Rehberi, Sonradan Kontrol Rehberi, Tek Pencere Rehberi 

vb. konusunda geliştirilmiş standartlar ve tavsiye kararları yer almaktadır. 
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2.1.2.4. Ücretler  

Gümrük işlemlerinden tahsil edilen ücretler konusunda DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşmasında özel bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu Anlaşmanın 6.2. maddesinde 

aşağıdaki hüküm yer almaktadır:  

“Gümrük işlemleri için alınan ücretler ve harçlar; 

(i) Bahse konu spesifik ithalat ve ihracata doğrudan veya bağlantılı olarak 

gerçekleştirilen işlemle ilgili verilen hizmetin yaklaşık maliyeti ile sınırlanmalı; 

(ii) Eşyanın gümrük işlemleri ile yakından bağlantılı hizmetler için tahsil edilmesi 

kaydıyla, spesifik bir ithalat veya ihracat işlemi ile ilişkilendirilmeleri 

gerekmeyebilir.” 

Revize Kyoto Sözleşmesinin Genel Ekler Bölümünün 3. Kısmında yer alan Standart 

3.2.’de “belirlenmiş saatler veya yer dışında hizmet sunumu için sunulan hizmetin yaklaşık 

maliyetiyle sınırlı olmak üzere ücret alınır” hükmü yer almaktadır. Sözleşmenin Özel Eki A’da, 

yer alan Standart 19’da da ücretlerle ilgili olarak: 

 Gümrük İdaresinin çalışma saatleri dışında, gümrük beyannamesi sunulmadan önce 

gümrük formalitelerinin tamamlanması için, 

 Eşyanın indirilmesine izin verilen yer dışına indirilmesi için veya 

 Gümrük İdaresinin çalışma saatleri dışında, eşyanın indirilmesi için (sunulan hizmetin 

yaklaşık maliyetiyle sınırlı olmak üzere)  

Her iki anlaşmanın ilgili maddelerinden de anlaşılacağı gibi, gümrük idareleri ve ilgili 

diğer kurumlar ücretleri tespit ederken, öncelikle bir hizmet sunuyor olmalı ve ücreti de söz 

konusu hizmetin maliyetiyle orantılı olarak tespit etmelidir.  

Gümrük işlemlerinden tahsil edilen ücretler hesaplanırken gümrük idarelerinin ve ilgili 

diğer kurumların göz önünde bulundurması gereken bir başka husus da, söz konusu ücretlerin 

ihracat ve ithalat işlemlerinin maliyetine yansıdığı, diğer bir ifadeyle uluslararası rekabet 

gücünü olumsuz etkileyebildiğidir.  

Ücretlerle ilgili olarak belirlenmiş bir uluslararası standart tarife bulunmamaktadır. 

Ancak Dünya Bankası tarafından her yıl hazırlanan İş Yapma Endeksinde ülke bazında yaklaşık 

ihracat ve ithalat maliyetleri sınır işlemleri ve belge hazırlama alanında yayımlanmaktadır. İş 

Yapma Raporu 2018’e göre maliyetler konusunda OECD ortalaması ihracat için sınır 
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işlemlerinde 149.9 ABD Doları, belge hazırlama maliyetleri ise 35.4 ABD Dolarıdır. Aynı 

rapora OECD ortalaması ithalat için sınır işlemlerinde 111.6 ABD Doları, belge hazırlama 

maliyetleri ise 25.6 ABD Dolarıdır.3 

2.1.2.5. Cezalar 

DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 6.3. maddesinde “cezalar”, “Bir Üyenin 

gümrük kanunları, yönetmelikleri, ya da usule ilişkin kurallarının ihlali durumunda, o Üyenin 

gümrük idaresi tarafından verilen cezaları ifade eder.” şeklinde tanımlanmış, ve bu konuda 

dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralamıştır:  

a. Her Üye, gümrük kanunları, yönetmelikleri, ya da usule ilişkin kurallarının ihlali

durumunda, cezaların, kanunları çerçevesinde sadece ihlalden sorumlu kişiye(lere)

uygulanmasını temin eder.

b. Verilen ceza, vakıanın maddi bulgu ve şartlarına dayanmalı ve ihlalin derecesi ve

ciddiyeti ile orantılı olmalıdır.

c. Her Üye,

(a) ceza ve vergilerin değerlendirilmesi ve tahsilindeki çıkar çatışmalarını; ve

(b) Paragraf 3.3 ile uyumlu olmayan bir cezanın değerlendirilmesi veya tahsili için

teşvik yaratılmasını engellemek için önlemler almayı temin eder.

d. Her Üye, gümrük kanunları, yönetmelikleri, ya da usule ilişkin kurallarının ihlali

sebebiyle bir ceza verildiğinde, ceza uygulanan kişiye(lere) ihlalin mahiyeti ve ihlale

ilişkin cezanın miktarı veya aralığının yer aldığı geçerli kanun, yönetmelik veya

işlemleri hakkında yazılı bilgi verilmesini temin eder.

e. Bir kişi, gümrük kanunları, yönetmelikleri, ya da usule ilişkin kurallarının ihlali

durumunu, Üyenin gümrük idaresine kendi iradesi ile ihlalin gümrük idaresi tarafından

tespitinden önce açıklarsa, ilgili Üye, uygun olduğu durumda, söz konusu kişiye ceza

verilirken bu keyfiyeti olası bir hafifletici sebep olarak dikkate almaya teşvik edilir.

f. Bu paragrafın hükümleri transit trafiğe ilişkin Paragraf 3.1’de atıfta bulunulan cezalara

uygulanır.

Maddede geçen “Paragraf 3.1” ile yapılan tanıma uyan cezalar, “Paragraf 3.3” ile de, 

yukarıda “b” maddesinde geçen prensibe atıf yapmaktadır. 

3 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/turkey#trading-across-borders 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/turkey#trading-across-borders


17 

 

2.1.2.6. Belgeler  

Gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için mevzuat doğrultusunda Gümrük İdaresine ve 

ilgili olabilecek diğer kurumlara bazı belgelerin hazırlanarak sunulması gerekmektedir. Bazı 

durumlarda belgelerin ilgili idarelerden de alınması gerekmektedir. Bu belgeler zaman zaman 

mükerrerlik arz etmekte, gereksiz olabilmekte ve ilave zaman ve maliyete neden olabilmektedir. 

Bu tür durumların önüne geçebilmek için istenilen belgelerin ve bu belgelerin gerekliliğinin 

sorgulanması ve gerekiyorsa kaldırılması, temin etme/sunma şeklinin etkinleştirilmesi ve 

mümkün olan hallerde elektronik olarak sunulması imkanının sağlanması gerekmektedir. 

Nitekim bu konuda Revize Kyoto Sözleşmesi ve DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşmasında birtakım hükümler yer almaktadır. Ayrıca birçok ülkede uygulamaya konulan 

Tek Pencere Sistemi bu konuda kolaylık sağlamıştır. Bu konuda DGÖ ve Avrupa Ekonomik 

Komisyonu tarafından kabul edilmiş standartlar bulunmaktadır.4 

 

2.1.2.7. İnsan Kaynakları  

Kamunun sunduğu birçok hizmette olduğu gibi gümrük hizmetlerinin de etkin bir şekilde 

sunulmasında insan kaynakları kalitesi önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda kullanımı 

artan ve uzmanlık gerektiren risk yönetimi, bilgi teknolojilerinin kullanımı, tek pencere ve 

sonradan kontrol gibi uygulamaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gümrük idarelerinin 

ve ilgili diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatlarında yeterli sayıda uzman personelin görev 

yapması gerekmektedir. 

Günümüzde birçok kamu kurumunda olduğu gibi gümrük idarelerinin de uzman personeli 

görevlendirmesi kolay olmamaktadır. Bunun için personel planlaması yapılmalı, kalifiye 

personel alınmalı, personelin iş tanımları belirlenmeli, performans sürekli olarak 

değerlendirilmeli ve personelin motivasyonunu artırmak için gerekli tedbirler alınmalıdır.  

Gümrük idarelerinin birçoğu uzman personel eksikliğinden yakınmakta ve bu sorunu 

aşağıdaki şekillerde karşılamaktadır: 

a. Yeterli eğitime ve yeteneklere sahip uzmanları istihdam etmek, 

b. İşbaşı eğitimlerle mevcut personelin yeteneklerini artırmak, 

c. Özel eğitim programları düzenleyerek mevcut personelin uzmanlığını geliştirmek. 

                                                           
4 Bakınız DGÖ tarafından kabul edilen Tek Pencere Rehberi 

http://www.wcoomd.org/en/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Tools/Single%20Window%20Guidelines ve 

AEK tarafından Tek Pencere konusunda kabul edilen 33 numaralı tavsiye kararı. 

http://www.wcoomd.org/en/Topics/Facilitation/Instrument%20and%20Tools/Tools/Single%20Window%20Guidelines
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Gümrük idareleri, insan kaynakları konusunda ihtiyaçları uygulamaya konan veya 

konulacak reformları ve uygulamaları gözeterek, ülkedeki ve kurumdaki mevcut imkanlar 

dahilinde personel planlaması yapmalıdır. Aksi halde reform çabalarından beklenen sonuçlar 

alınmayabilecektir. 

Tablo 4: Fas Gümrük İdaresi Reform Programında Personelin Rolü 

Fas Gümrük İdaresinin Reform Programı İçin Personelinin Desteğini Alması 

Personel özlük hakları, Fas’ta personelin reforma desteğinin sağlanması yönündeki çabalarının iyi 

bir göstergesidir. 

• İdare, reform inisiyatiflerini tasarlamak için dışarıdan hizmet almak yerine personeli sürece

dahil etmiş ve politikaları şekillendirmede personelle istişarede bulunmuştur.

• Yeni bir intranet kurarak reform inisiyatiflerinin detayları ve bunun personeli nasıl

etkileyeceği hakkında personel bilgilendirilmiştir.

• Personel Tavır Anketi yapılmış ve personelin endişe duyduğu alanlarda iyileşme sağlamak

için tedbirler alınmıştır.

• Personel, becerilerine göre tekrar sınıflandırılmış ve terfi beklentileri azaltılmıştır.

• Prim sistemi daha verimli hale getirilmiş olup, personelin performansına uyumlu hale

getirmeye yönelik çabalar devam etmektedir.

• Personel eğitimi düzeltilmiş ve prosedürlerle ilgili ayrıntılı el kitabı online olarak

mükellefle direkt temas halinde olan personele sağlanmıştır. ve özel sektörle müzakerelerde

güvence sağlayan Cezalarla ilgili standart tarife ve rehber online olarak yayımlanmıştır.

Kaynak: Steenlandt and De Wulf. (2004) 

2.1.2.8. Altyapı 

Gümrük hizmetlerinin etkili ve verimli sunulabilmesi için altyapının yeterli olması 

gerekmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gümrük hizmetlerinin aksamasının en 

önemli nedenleri arasında altyapı yetersizliği yer almaktadır. Bunlardan bazıları kara sınır 

kapılarının yetersizliği, bağlantı yollarındaki yetersizlikler, başta iç gümrük idareleri olmak 

üzere ilgili kurumların taşra teşkilatlarında karşılaşılan alt yapı sorunları, laboratuvarların 

yetersiz olması, liman ve havalimanlarında gerekli alan ve altyapının yetersizliği, bilgi iletişim 

teknolojilerinin yetersizliği yer almaktadır.  

Altyapı planlamasında da, gümrük işlemlerinin hacmi uzun bir perspektifle ele alınmalı, 

paydaşlarla ve personelle işbirliği yapılmalıdır. Özellikle kara sınır kapılarının tasarlanması 

konusunda komşu ülkelerle eşgüdüm içerisinde çalışılmasında yarar bulunmaktadır. Örneğin 

ABD-Meksika ve ABD-Kanada, kara sınır kapılarını ortak kabul ettikleri master plan 

rehberliğinde yürütmektedir. 
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Bilgi iletişim teknolojilerinin gümrük işlemlerinde kullanılmasının önemli faydaları 

bulunmaktadır. Bunlardan bazıları riskin önceden belirlenebilmesi, gümrükleme süresinin 

iyileştirilmesi, karar almada öngörülebilirliğin ve şeffaflığın sağlanması; memurun takdir 

yetkisinde uygunsuzluk ihtimalinin azaltılması, bilgi yönetiminin geliştirilmesi; gelir 

hesaplama ve toplamada etkinliğin sağlanması; zamanlı ve doğru istatistik toplanmasıdır 

(Buyonge ve Worguea; 2008). 

Revize Kyoto Sözleşmesinin Genel Eklerinin 7. Bölümünde Gümrük Hizmetlerinde Bilgi 

ve İletişim Teknolojilerinin kullanımıyla ilgili 4 standart bulunmaktadır. Bu standartlar 

şunlardır: 

Standart 7.1. Gümrük İdareleri, Gümrük İdaresi ve ticaret erbabı için maliyet avantajı 

sağlaması ve etkin olması halinde gümrük operasyonları için bilgi teknolojilerini 

kullanmalıdır. Gümrük İdaresi kullanım koşullarını belirlemelidir. 

Standart 7.2. Gümrük İdaresi bilgisayar uygulamalarında ilgili uluslararası standartları 

esas almalıdır. 

Standart 7.3.  Bilgi teknolojilerinin kullanımı, mümkün olduğunca, ilgili ve doğrudan 

etkilenecek taraflara danışılarak yürütülmelidir. 

Standart 7.4. Yeni veya revize edilecek mevzuat: 

a. Kâğıt bazlı zorunluluklara alternatif olarak elektronik ticaret metotlarının 

kullanılmasına, 

b. Kağıt bazlıya ek olarak elektronik yetkilendirme metotlarının kullanılmasına, 

c. Gümrük idaresinin bilgiyi kullanabilmesi ve uygun olması halinde diğer gümrük 

idareleri ve yasal olarak onaylanmış taraflarla bu bilgiyi paylaşabilmesine imkan 

sağlamalıdır. 

Ülkelerin bu çerçevede mevcut durum analizi yaparak eksiklerini gidermesi ve bu 

kapsamda başarılı uygulamalardan istifade etmesi yararlı olacaktır. 

 

2.1.2.9. Halkla İlişkiler 

Gümrük işlemleri karmaşık ve teknik birçok husus içermesi nedeniyle halkla ilişkiler 

boyutu ayrı bir önem arz etmektedir. Nitekim bu konu 19. Yüzyıldan itibaren gümrük ve ticaret 

konusunda uluslararası ilişkilerin gündemine yer almaktadır. Günümüzde modern gümrük 
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idareleri politikalarında ve stratejilerinde “müşteri odaklı” olmayı önemli bir değer ve hedef 

olarak belirlemektedir. 

Revize Kyoto Sözleşmesinde ve DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasında da bu 

hususta önemli hükümler yer almaktadır. Her iki anlaşmada da, özetle gümrük idarelerinin ve 

ilgili diğer kurumların ticaret erbabının ve ilgili olabilecek diğer kişilerin (örneğin yolcular) 

ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeleri anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde yayımlamaları 

kararlaştırılmıştır. DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasında bu bilgi ve belgeler 

aşağıdaki şekilde listelenmiştir: 

a. ithalat, ihracat ve transite (liman, havalimanı ve diğer giriş noktalarındaki prosedürler

dahil olmak üzere) ilişkin prosedürler ile talep edilen formlar ve belgeler;

b. ithalat ve ihracata ilişkin veya bunlarla bağlantılı olan her tür harç ve verginin uygulanan

oranları;

c. ithalat, ihracat veya transite veya bunlarla bağlantılı olarak, kamu kurumlan tarafından

veya bunların namına uygulanan ücret ve harçlar;

d. gümrük işlemine tabi tutulması amaçlanan ürünlerin sınıflandırılması veya kıymetinin

belirlenmesine dair kurallar;

e. menşe kurallarına ilişkin kanunlar, yönetmelikler ve genel uygulamalara ilişkin idari

hükümler;

f. ithalat, ihracat ya da transite ilişkin kısıtlamalar veya yasaklamalar;

g. ithalat, ihracat ya da transit formalitelerinin ihlallerine ilişkin cezai hükümler;

h. temyiz veya itiraza ilişkin prosedürler;

i. herhangi bir ülke veya ülkelerle ithalat, ihracat ya da transit ile ilgili yapılan anlaşmalar

veya bunların ilgili bölümleri; ve 

j. tarife kotalarının idaresine ilişkin usuller.

Gümrük idareleri ve diğer ilgili kurumların halkla ilişkiler kapsamında bilgi yayımlarken 

en çok kullandıkları yöntemler Resmi Gazete, düzenli seminerler, kurslar, toplantılar, özel 

yayınlar, basılı materyaller, rehberler, süreli yayınlar, dokunmatik ekranlı bilgisayarlar, 

elektronik bülten levhaları, medya, basın bültenleri ve internet sitesidir.  

Bu kapsamda her iki anlaşmanın da mutabık kaldığı husus, bilgilerin yayımlanmasında 

internet teknolojisinin de etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Ayrıca, DGÖ 1999 yılında 

internetin önemli bir iletişim ve bilgi yayma aracı olduğunun altını çizerek,  “Gümrük İdareleri 
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Tarafından İnternet Sitelerinin Kullanımı Tavsiye Kararı”nı kabul etmiştir. Söz konusu tavsiye 

kararına göre ticaret erbabı ve yolcular için gümrük idarelerinin yayımlanmasında fayda 

görülen bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Tablo 5: DGÖ’nün Gümrük İdarelerinin İnternet Sitesinde Yayımlanacak Bilgiler Hakkında 

Tavsiye Kararı 

Ticaret Erbabı İçin Yayımlanacak Bilgiler Yolcular İçin Yayımlanacak Bilgiler 

• Gümrük İdaresinin Genel Görünümü 

• Gümrüksüz Geçirilebileceklerin Geniş 

Detayı 

• İhracatı veya ithalatı yasaklı olan malların 

geniş detayı 

• Gümrük Yolları Hakkında Bilgi 

• Gümrük Suçlarına Uygulanan Cezalar 

• Detaylı bilgi için İrtibat Bilgileri (e-posta 

dahil) 

• Diğer, özellikle göç ve tarımla ilgili 

sitelerin linkleri 

• Bilginin birden çok dilde versiyonları 

• Resmi yayınlara erişim 

 

• Gümrük İdaresinin Genel Görünümü 

• Gümrük prosedürlerinin ve mevzuatının 

tanıtımı 

• Gümrük düzenlemeleri de dahil gümrük 

prosedürleri hakkında ulusal mevzuat 

• Tarife ve vergi bilgisi 

• Döviz kurları 

• Yasak ve kısıtlamaların detayları 

• Gümrük Deklarasyonunun doldurulması 

hakkında detaylı bilgi 

• Tarife sınıflandırma kararları 

• Gümrük suçlarına uygulanan cezalar 

• İrtibat bilgisi (e-posta dahil) 

• Diğer kamu kurumlarının linkleri 

• Resmi yayınlara erişim 

 
Kaynak: WCO, 1999 

 

Halkla ilişkiler kapsamında günümüzde önem verilen başka bir husus da danışma 

noktalarıdır. Danışma noktaları günümüzde çeşitli şekillerde kurulabilmektedir. Bunlar 

kurumlarda oluşturulacak masalar, telefon çağrı merkezleri ve e-posta/sosyal medya danışma 

noktalarıdır. İnternet teknolojisinin de gelişmesi sonucunda telefon ve internet aracılığıyla 

sağlanan çağrı merkezleri hem kurumlar hem de vatandaşlar ve firmalar açısından daha çok 

tercih edilen yol olmuştur. 

Bilgi yayımlama ve danışma noktaları birbirini tamamlayan iki önemli halkla ilişkiler 

yolu olarak değerlendirilmektedir. Asıl olan bilginin kolay anlaşılabilir ve erişilebilir, güncel, 

doğru ve ücretsiz yayımlanmasıdır. Çünkü bu yöntem gerektirdiği insan gücü ve maliyet 

açısından danışma noktalarına göre daha ekonomiktir. Danışma noktaları ise daha özel sorulara 

cevap vermek ve bilgi sağlamak için kullanılmaktadır. Kurumlar internet aracılığıyla bilgiyi ne 

kadar kolay anlaşılabilir ve erişilebilir, güncel, doğru yayımlarsa, danışma noktalarına yapılan 

bilgi talebi o derece azalmaktadır. Bu nedenle birçok ülkede danışma noktalarına yapılan bilgi 
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talepleri olabildiğince yayımlanarak ticaret erbabının ve yolcuların bilgi ihtiyacını daha kolay 

karşılaması hedeflenmektedir.  

Son dönemde halkla ilişkiler kapsamında öne çıkan başka bir husus ise hizmet 

bildirgeleridir. Bu bildirgeler, gümrük idareleri ve diğer kurumların mükelleflere sundukları 

hizmetin standardını beyan etmektedir.  

Tablo 6: Yeni Zelanda Gümrük İdaresi Hizmet Bildirgesi 

Amacımız: Dünya standardında sınır idaresiyle Yeni Zelanda’yı korumak ve geliştirmek. 

Mükemmel hizmet sunmaya kararlıyız.  

Sizlerin gümrük yükümlülüklerini karşılamanızı kolaylaştırmak istiyoruz. 

Bu bildirge, bizden bekleyebileceklerinizi ve 

bizim sizden beklentilerimizi belirlemektedir. 

BİZDEN BEKLEYEBİLECEKLERİNİZ 

• Gümrük yükümlülüklerinizi karşılamanız için size bilgi sağlayacak ve destekleyeceğiz,

• Size dürüst, tutarlı ve saygılı davranacağız,

• Profesyonel, açık ve etik olacağız,

• Taleplerinize zamanında döneceğiz ve süreç hakkında sizi bilgilendireceğiz,

• Bilgilerinizi koruyacak ve özel bilgilerinize saygı göstereceğiz,

• İhtiyaçlarınızı anlamak için elimizden geleni yapacak ve mümkün olduğu hallerde

ihtiyacınızı karşılamak için hizmet sunacağız,

• Kanunu ihlal ederseniz ölçülü karşılık vereceğiz.

• SİZDEN BEKLENTİLERİMİZ

• Lütfen;

• İşlerinizi doğru yapın ve eğer emin değilseniz lütfen yardımımızı isteyin-Yardım etmemize

yardım edin,

• Kararlarımıza katılmasınız bile, rolümüze ve işimize saygı gösterin,

• Bizimle işlem yaparken açık ve dürüst olun,

• Taleplerimize zamanında karşılık verin,

• Sizinle etkileşim halindeyken personelimizin güvenliğini sağlamamıza yardım edin,

• Hizmetlerimizi geliştirmenin yollarını bize bildirin ve sizin gümrük yükümlülüklerini

karşılamanızı kolaylaştırmamıza yardım edin

• Prosedürlere uyumunuza yardım etmek ve Yeni Zelanda’yı korumak için tüm

hizmetlerimizden yararlanın.

Kaynak: http://www.customs.govt.nz/news/resources/corporate/Documents/Our%20Service%20Charter.pdf 

http://www.customs.govt.nz/news/resources/corporate/Documents/Our%20Service%20Charter.pdf
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2.1.3. Gümrük Hizmetlerinde Performans Göstergeleri 

Karar vericilerin etkili hizmet sunma konusunda hangi politikanın daha çok işe yaradığını 

anlamak ve hangi yöntemlerin işe yaramadığını daha iyi belirleyebilmek için uygulanan 

politikanın performansı ölçmeleri gerekmektedir (WCO, 2009). Bu nedenle kurumlar strateji, 

plan, program geliştirip uygularken performans göstergeleri de kabul etmektedir. 

Performans göstergeleri konusunda çeşitli kurumlarca geliştirilmiş fikirler bulunmaktadır. 

Aşağıda performans göstergelerinde bulunması gereken özellikler konusunda çeşitli 

kurumlarca belirlenmiş kriterler gösterilmektedir. 

Tablo 7: Performans Göstergelerinde Bulunması Gereken Özellikler 

DGÖ CIDA UNDP USAID UK-ITAD 

Açık Geçerli Geçerli Geçerli Spesifik 

Uygun Güvenilir Pratik Tarafsız Ölçülebilir 

Ekonomik Hassas Açık Pratik Erişilebilir 

Yeterli Basit Yönlendirici Yeterli İlgili 

İzlenebilir Kullanılabilir Sahiplenilir Güvenilir İzlenebilir 

Uygun maliyetli Bölünebilir 
Kaynak: WCO (2009) 

Tablodan da anlaşılacağı gibi kriterler büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Gümrük 

hizmetleri alanında belirlenecek performans göstergelerinin, söz konusu hizmetlerin amacının 

hep birlikte gözetilerek (gelirlerin toplanması, güvenliğin ve ekonomik çıkarların korunması, 

ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması vb.) belirlenmesi uygun olacaktır. Böylece, gümrük 

idareleri ve diğer ilgili kurumlar bir alana odaklanırken başka bir alanı ihmal etmeyebilecektir. 

DGÖ, gümrük hizmetleri alanında kabul edilebilecek performans göstergeleri konusunda 

üç aşamalı bir sistem tasarlamıştır. Birinci aşamada performans ölçümünün aşağıdaki alanlarda 

yapılması gerektiğini savunmaktadır (WCO, 2009): 

1. Stratejik Yönetim,

2. Kaynaklar

3. Gümrük Sistemleri ve Prosedürleri

4. Yasal Çerçeve

5. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

6. Paydaşlarla işbirliği, iletişim ve ortaklık

7. Yönetim
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İkinci aşamada, her bir alanla ilgili alt bileşen belirlemiştir. Bu bileşenler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo 8: Gümrük Hizmetleri Alanında Performans Ölçümü Yapılabilecek Bileşenler 

Stratejik 

Yönetim 

Kaynaklar Gümrük 

Sistemleri 

ve 

Prosedürleri 

Yasal 

Çerçeve 

Bilgi ve 

İletişim 

Teknolojileri 

Paydaşlarla 

İşbirliği 

Yönetim 

1. Vergi, resim ve 

harçların 

toplanma 

maliyeti 

İnsan 

Kaynakları 

Uyum ve 

Uygulama 

İdari 

Gözden 

Geçirme 

Bilgi ve İletişim 

Teknolojilerinin 

Devamlılığı 

Diğer 

Ulusal 

Kurumlarla 

İlişkiler 

Gümrük 

Hakkında 

Bilgiye 

Erişim 

2. İş yükü ve 

gümrük 

hizmetlerinin 

sürdürülebilirliği 

Finans 

Kaynakları 

Denetim Adli 

Gözden 

Geçirme 

Kurumsal Bilgi 

Yönetimi 

Özel 

Sektörle 

İlişkiler 

Dürüstlük 

3. Dış Gözlemler Hesap Özeti Yasaklı eşya AEO 

İnisiyatifi 

4. Beyanname ve 

Gümrükleme 

Gelir 

Toplama 

Uluslararası 

İlişkiler 

5. Ticaret Verileri Danışmalar 

6. İhracat 

İstatistikleri 

Donörlerle 

İlişkiler 

Kaynak: WCO (2009) 

Son aşamada ise, her bir başlığın altında performans göstergesini süre, oran ve sayı 

türünden ölçülebilecek şekilde belirlemiştir.  

Dünya Bankası ve USAID tarafından önerilen bazı performans kriterleri de DGÖ’nün 

önerilerine benzemekle birlikte daha sade ve az miktardadır (Bakınız Tablo 9). 
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Tablo 9: Dünya Bankası ve USAID Tarafından Belirlenen Performans Kriterleri 

USAID Dünya Bankası 

• İhracat ve ithalatta gümrükleme süreleri

• Yolcu ve eşya için sınır bekleme süreleri (gümrük

işlemi başlamadan önce)

• Yüksek riskli olarak görülen sevkiyat sayısı

• Muayene edilen sevkiyat oranı

• Yasaklanan eşya oranı

• Değerleme işlemlerinden dolayı (x) saatten fazla

gecikme oranı

• Yakalama ve para cezası oranı

• Yıllık beyanname sayısı

• Yakalanan eşya türleri

• Sonradan kontrol yöntemiyle toplanan gelirler

• Değerleme itiraz sayısı/değişen sayısı

• Sınıflandırma sayısı/değişen sayısı

• Gümrük mevzuatını ihlaline yönelik soruşturma

sayısı

• Gümrük mevzuatını ihlaline yönelik mahkumiyet

sayısı

• Fikri mülkiyet hakları vakaları

• Yakalanan yasaklı ürünlerin hacmi/türü

• Yolcu sayısı

• Geçici giriş sayısı

• Sınırda yolcu ve eşya bekleme süreleri

• Günlük/haftalık/aylık muayene oranları ve tespit

edilen uyumsuzluk

• Ticaret hacmi

• İhracat soruşturmaları

• Hatalı beyannamelerin toplam beyannamelere

oranları

• Gümrük Personeli Başına

toplanan gelir miktarı Gümrük

İdaresinin toplam masraflarının

toplanan gelirlere oranı

• Personel ücretlerinin toplanan

gelire oranı

• Personel başına ticaret miktarı

• Personel başına yıllık beyanname

sayısı Gümrükleme süresi

• Fiziki muayene ve risk

yönetiminin kullanımı Ticaret

erbabının bilgisi

• Fiziki muayenelerde tespit edilen

uyumsuzluklar Yolsuzluk sıklığı

• Daha etkin fiziki muayene

• Eksik veya uygunsuz

beyannamelerin reddi

• Tam ve vakitlice ticaret

istatistiklerinin üretimi

 Kaynak: Watts and Hekala (2006) 

Bu göstergelerin birçoğu, günümüzde gelişmiş ülkelerin gümrük idareleri tarafından 

kabul edilmekte ve ölçümler bu çerçevede yapılmaktadır. Gümrük idarelerinin ve diğer ilgili 

kurumların bu çerçevede performanslarını ölçmeleri ve kaydettikleri performansları diğer 

ülkelerle kıyaslayarak, gerekli alanlarda iyileştirmeler yapmaları yerinde olacaktır. 
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2.1.4. Başarılı Ülke Uygulaması 

Singapur gümrük idaresi birçok alanda ve uluslararası geçerliliği olan birçok endekste ilk 

sırada yer almaktadır. Coğrafi yapının getirdiği avantajların yanında Singapur gümrük 

idaresinin organizasyonu ve faaliyet şekli bu sonucu doğurmaktadır. Singapur gümrük 

idaresinin gümrük işlemlerini gerçekleştirirken kullandığı en önemli unsurlar firmaların 

kendilerinin mevzuata uyum sağlamasını teşvik etmek, gümrük işlemlerinin 

tamamlanmasından sonra kontrol, gönüllü bilgilendirme uygulaması ve gümrük danışma 

konseyi yapılanmasıdır. 

Singapur Gümrük idaresi uyguladığı ödül ve ceza mekanizmasıyla firmaların gümrük 

mevzuatına tam uyumlu işlem yapması hususunda firmaları teşvik etmektedir. Gelişmiş risk 

analizi uygulamasıyla firmaları kurumsal yönetim ve sistemli iç denetim yapmaya teşvik eder. 

Gümrük mevzuatına tam uyumlu çalışan firmalar belirli kolaylıklardan yararlanarak 

rekabet avantajı elde etmektedir.  Örneğin, bu firmalar daha az kontrole tabi tutulur ve gümrük 

işlemleri çok kısa zamanda tamamlanır. Böylelikle maliyet avantajına sahip olurlar. Tekrar 

eden usulsüzlükleri ve tekrar eden idari cezaları tespit edilen firmalar    ithalat / ihracat / aktarma 

ayrıcalıklarının askıya alınmasına varan yaptırımlarla karşılaşırlar.  Singapur Gümrük idaresi 

risk analizi sonucunda bazı firmaları özel olarak takibe alabilir ki bu durumda firmalar 

maliyetlerinde artışları ile karşı karşıya kalırlar.  

Diğer taraftan Singapur Gümrük idaresi, firmaların gümrük mevzuatına uygun faaliyet 

göstermeleri için onlarla tam işbirliği içindedir. Gümrük mevzuatı ile gümrük işlemlerinin ticari 

hayatın gereksinimleriyle uyumlu olduğunu takip etmek,  ticari ihtiyaçları anlamak ve gümrük 

mevzuatını güncellemek için özel sektörün ilgili birimleriyle düzenli diyaloglar yürütür.  

Bununla birlikte Singapur gümrük idaresine bağlı Singapur Gümrük Akademisi, özel 

sektörü teknik alanlar, düzenleyici işlemler ve mevzuat uygulamaları ile ilgili bilgi sahibi 

olmaları için çeşitli eğitimler düzenlemektedir. Eğitim verilecek konular hakkında akademinin 

web sayfasında düzenli olarak bilgilendirme yapılmaktadır.  İlgilenen firmalar eğitim almak 

istediği konuları takip ederek söz konusu eğitim faaliyetlerine katılmaktadır. 

Singapur gümrük idaresinin performansını artıran önemli hususlardan birisi de sonradan 

kontroldür. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra o gümrük işlemine ilişkin firmanın mali 

ve mali olmayan kayıtlarının incelenmesi, stok kayıtlarının incelenmesi ve fiziki olarak 

stokların incelenmesiyle o gümrük işleminin uygunluğu kontrol edilir. Gümrük işlemlerinin bir 
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kısmının gümrük sonrası süreçte yapılması gümrük işlem sürelerinin düşerek gümrük idaresinin 

performansını artırmasında kilit rol oynamaktadır. 

Singapur gümrük idaresi tarafından kullanılan bir diğer enstrüman gönüllü bilgilendirme 

uygulamasıdır. Firmalar ve bireyler Gönüllü Bilgilendirme Programı aracılığıyla gümrük 

işlemleri sırasında yaptıkları beyan hatalarını ve eksikliklerini gönüllü olarak açıklarlar. 

Singapur gümrük mevzuatı kapsamına giren her tür usulsüzlük veya ceza gerektiren her türlü 

işlem için firmalar gümrük idaresine bildirimde bulunabilir. Bu bildirim incelenerek denetim 

yapılacağının bildirilmesinden önce veya sonra olması, hata veya eksikliğin niteliği, söz konusu 

hatanın tekrarlanmaması için alınan tedbirler gibi unsurlar değerlendirilerek söz konusu 

bildirim hakkında işlem yapılır. 

Gümrük Danışma Konseyi, Singapur Gümrüklerini dünya standartlarında bir Gümrük 

teşkilatı olarak geliştirecek stratejiler konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere kamu ve özel 

sektör temsilcilerinden oluşan bir konseydir. . Konsey, ayrıca, Singapur Gümrükleri için sanayi 

trendleri, hükümet politikaları ve Singapur Gümrük idaresini etkileyebilecek diğer konularda 

geribildirim ve tavsiyelerde bulunmak için etkin bir platform olarak görev yapmaktadır. 

Nihai olarak Singapur gümrük idaresinde bir hizmet standardı belirlenmiş ve internet 

sayfası aracılığıyla paylaşılmıştır. Bu düzenlemeye göre e-postalara ve dilekçelere 3 iş günü 

içinde cevap verilmesi genel kuraldır. Eğer üç iş günü içerisinde başvuru cevaplanmıyorsa bu 

başvuru yapana gerekçeleriyle bildirilir.  

Aşağıda bazı işlemler için Singapur gümrük idaresi web sayfasında yer alan hizmet 

standartları görülmektedir. 

Tablo 10: Singapur Gümrük İdaresi Hizmet Standartları 

Ticaret Erbabı  

Proses TradeNet Beyanı (ve Değişiklikleri) 10 dakika içinde% 99 

Proses Depo Lisansı ve Sıfır-GST Depo (Tip I) Lisans Uygulamaları  7 iş günü içinde 

Konu Gümrük Vergisi / Mal ve Hizmet Vergisi (GST) İadesi     
(Destekleyici belgeler mevcut 

ise 5 iş günü içinde) 

Menşe İspat Belgeleri Online Uygulamalar 
Singapur menşeli ürünler için 2 

saat içinde menşei belgesi 

İthalat Sertifikaları ve Teslimat Doğrulama İşlemleri 
Başvurunun ardından 2 saat 

içinde 

Turist GST İade Talep Form Onayı 10 dakika içinde % 95 

Kaynak: https://www.customs.gov.sg/about-us/our-commitment-to-quality-service 

 



28 

2.2. Türkiye’de Genel Durum 

2.2.1. Kapsam ve Mevzuat 

Kapsam 

Türkiye’de gümrük hizmetleri genel olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine 

göre sunulmaktadır. Söz konusu kanunda, gümrük hizmetlerinin “Türkiye Cumhuriyeti 

Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacağı” ifade edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi, Kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti topraklarını 

kapsamaktadır. 

Tüm ülkelerde olduğu gibi, gümrük hizmetleri ülkemizde de birtakım kontrollerle 

sağlanmaktadır. Gümrük kontrolü olarak adlandırılan bu uygulama Kanunun 3. Maddesinde şu 

şekilde tanımlanmıştır: 

“Gümrük kontrolü” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ülkeler arasında taşınan 

eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 

durumunu düzenleyen gümrük mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını sağlamak için 

gümrük idareleri tarafından yürütülen; eşyanın muayenesi, beyanname verileri ile elektronik 

veya yazılı belgelerin varlığının ve gerçekliğinin doğrulanması, işletmelerin hesap ve diğer 

kayıtlarının incelenmesi, taşıma araçlarının kontrolü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da 

üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın kontrolü ile resmi araştırmalar ve diğer benzeri uygulamaları 

ifade etmektedir” 

4458 Sayılı Gümrük Kanununda “Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 

kullanıma tabi tutulması” deyimi, eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest 

bölgeye girmesini, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını ve gümrüğe terk 

edilmesini kapsamaktadır. Burada bahsedilen gümrük rejimleri; 

a. Serbest dolaşıma giriş rejimi,

b. Transit rejimi,

c. Gümrük antrepo rejimi,

d. Dahilde işleme rejimi,

e. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi,

f. Geçici ithalat rejimi,

g. Hariçte işleme rejimi,

h. İhracat rejimidir.
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Bu rejimlerle ilgili belirlenmiş kuralların ihlali suç ve kabahat olarak belirlenmiş ve 

bunlara uygulanacak cezalar 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda belirlenmiştir. Söz 

konusu kanunda belirlenen kaçakçılık suçlarından bazıları şunlardır: 

• Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek 

• Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergilerini kısmen veya tamamen 

ödemeden ithal etmek, 

• Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim 

hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak, 

• Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde 

işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak, 

• Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal 

edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek,  

• İthali kanun veya genel düzenleyici işlemlerle yasaklanan eşyayı ithal etmek,  

• Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, 

gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek, 

• Geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde 

ülkeye getirilen eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma 

sokmak,  

• İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya 

yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmek,  

• İhracı kanun veya genel düzenleyici işlemlerle yasaklanan eşyayı ülkeden çıkarmak, 

• İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak 

amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da 

gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstermek 

5607 sayılı Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan bu ve diğer suçlar, teşebbüs 

aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılmaktadır. 

Mevzuat 

Yukarıda da belirtildiği gibi gümrük hizmetleri genel olarak 4458 sayılı Kanun 

çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla 

çıkarılan Gümrük yönetmeliği, daha detaylı kurallar getirmektedir. Ancak, birçok ülkede 

olduğu gibi ülkemizde de Gümrük Kanunu, uygulamayı düzenleyen tek düzenleme değildir. 
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Aşağıda sayılan bazı kanunlar ve düzenlemeler ile alt mevzuatın da uygulamada dikkate 

alınması gerekmektedir: 

• 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

• 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

• 474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun

• 3501 Sayılı Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında

Uluslararası Sözleşme Hakkında Kanun

• İthalat Yönetmeliği

• İhracat Yönetmeliği

Türkiye’de gümrük mevzuatı, ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar 

çerçevesinde şekillendirilmiştir. Bu anlaşmalardan bazıları şunlardır: 

• DTÖ Bünyesinde taraf olduğumuz anlaşmalar. Söz konusu anlaşmaların bazıları

şunlardır:

 GATT  

 Tarım Anlaşması 

 Anti- Damping Anlaşması 

 Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması 

 Koruma Önlemleri Anlaşması 

 Ticarette Teknik Engeller Anlaşması 

 Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması 

 Gümrük Kıymeti Anlaşması 

 Sevk Öncesi İnceleme Anlaşması 

 Menşe Kuralları Anlaşması 

 İthalat Lisansları Anlaşması 

 Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 

• Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi

• 1975 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük

Sözleşmesi

• 1972 Konteynerle ilgili Gümrük Sözleşmesi

• Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesi: 2012/3686 Sayılı BKK

• Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
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• Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için mukavele sözleşmesi (CMR) 

• Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF) 

• Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınmasının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin 

BASEL Sözleşmesi 

• Kuvvetlerin Statüsüne Dair Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasındaki 

Sözleşme 

• Nairobi Sözleşmesi  

• SECI Merkezi Anlaşması  

• İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi)  

• Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi  

• Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi  

• Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi  

• Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme (Tek İdari Belge 

Sözleşmesi)  

• Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine Dair Avrupa 

Sözleşmesi  

• Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi  

• 1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi  

• Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının 

Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma  

• Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla 

Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası konulu Milletlerarası 

Sözleşme 

• Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesinin 

Uygulanmasına Dair Anlaşma  

• Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  

• Dünya Gümrük Örgütü SAFE Standartlar Çerçevesi    

• Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi 

Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi 

• Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon  
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• Sayılan bu çok taraflı anlaşmaların yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve ikili ticaret

anlaşmaları da gümrük hizmetlerini etkilemektedir. Bu anlaşmalara aşağıdaki örnekleri

vermek mümkündür:

• 1/95 sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı (AB-Türkiye Gümrük Birliği)

• Serbest Ticaret Anlaşmaları (Arnavutluk, Bosna Hersek, EFTA, Fas, Filistin, Güney

Kore, Gürcistan, İsrail, Karadağ, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Mauritius,

Sırbistan, Şili, Tunus, Ürdün)

2.2.2. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar 

 Ülkemizde gümrük hizmetlerinden sorumlu esas kurum Gümrük ve Ticaret

Bakanlığıdır. Bakanlığın görev ve yetkilerini düzenleyen 640 sayılı Gümrük ve Ticaret

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede

Bakanlığın gümrük hizmetleri alanında görevleri şu şekilde sıralanmıştır:

 Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak; gümrük

hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde

yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.

 Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin

uygulanmasını sağlamak; gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve

işlemleri yürütmek; gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene ve

kontrolünü yapmak.

 Gümrük tarifesini hazırlamak; gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi

gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak;

ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol hizmetlerini yürütmek; ihtilaflı durumlarda

uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek; gümrük işleriyle ilgili istatistikî

bilgileri üretmek, toplamak, değerlendirmek ve açıklamak.

 Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, lojistik merkezleri, tasfiyelik eşya

depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek,

işlettirmek ve denetlemek; gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın tasfiye

işlemlerini yürütmek.

 Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde

gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek

ve soruşturmak.
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 Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, 

serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti 

Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek. 

  Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını 

önleyecek tedbirleri almak. 

 Gümrük müşaviri ve yardımcılarıyla yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin 

gerekli düzenlemeleri yapmak ve denetlemek. 

 GTB’nin yanısıra diğer bazı kamu kurumları da, kanunla kendilerine verilen görev 

çerçevesinde gümrük hizmetlerinden sorumludur. Bu kurumlar belli başlı eşyanın gümrük 

işlemlerinin yapılabilmesi için izin, onay, lisans, uygunluk belgesi vb. faaliyetleri 

yürütmektedir. Bazı kurumlara, buna ek olarak sınır kapılarında kontrol görevi de yapmaktadır. 

Bu kapsamda, ülkemizde gümrük hizmetlerinden sorumlu bazı kurum ve kuruluşlar ile bu 

kurum ve kuruluşların ticarete konu eşyaya ilişkin talep ettiği bazı belgeler aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 
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Tablo 11: Bazı Kurum ve Kuruluşlarca Talep Edilen Belgeler 

Kurum Adı Düzenlediği Belge 

Borsa İstanbul A.Ş. • Uygunluk Yazısı

• Üyelik Yazısı (işlenmemiş altın ve gümüş)

• Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı altın ve gümüş)

• Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart platin ve paladyum)

• Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı platin ve paladyum)

• Üyelik Yazısı (kıymetli taşlar)

Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 

• Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri)

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi

• AR-GE ve Tasarım Merkezleri/Faaliyetleri/Projeleri Muafiyet Belgesi

ÇSGB • Kontrol Belgesi

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı 

• Metal Hurda İthalatçı Belgesi

• Tehlikesiz Atık İhracat İzni

• Tehlikeli Atık İhracat İzin Yazısı

• Atık İthalatı Uygunluk Yazısı

• Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı

• Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı

• Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı

Ekonomi Bakanlığı • Yatırım Teşvik Belgesi

• Dahilde İşleme İzin Belgesi

• Teminatlı Ön İzin Belgesi

• İthalat Uygunluk Belgesi(Sınır Ticareti)

• Sınır Ticareti Belgesi(İhracat)

• KSS (Kimyasal Silahlar Sözleşmesi) İhracat Uygunluk Yazısı

• Bedelsiz İhracat İzni

• Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar)

• Teminatlı İthalat İzni(Tutar)

Emniyet Genel 

Müdürlüğü 

• İthalat Uygunluk Yazısı

• İhracat Uygunluk Yazısı

Enerji Bakanlığı • PİGM (Petrol İşleri Genel Müdürlüğü) Uygunluk Yazısı

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 
• Dahilde İşleme İzni

• Geçici İthalat İzni

• Nihai Kullanım İzni

• Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni

• Takas İşlemleri Takip Formu

Gıda Tarım ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

• Gübre İthalatçı Kayıt Belgesi

• Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı

• Kimyevi Gübreler Dışında Kalan Ürünlere İlişkin Numune İthalat Yazısı

• Kimyevi Gübrelere İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı

• Kimyevi Gübreler Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön İzni

• Gübre İhracatçı Kayıt Belgesi

• Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)

• Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)

• Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)

• Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)

• Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)

Hazine Müsteşarlığı • Yabancı Madeni Para Çıkışı İzin Yazısı

Kültür ve Turizm Bak. • Ekspertiz Belgesi

SHGM • Uygunluk Yazısı

SPK • Uygunluk Yazısı

Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu 

• Uygunluk Yazısı (Düşümlü)

• Uygunluk Yazısı (Tek Kullanım)

Kaynak: GTB (2017b) 
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Türkiye’de gümrük teşkilatı, günümüze değin çeşitli adlar ve farklı yapılarda 

örgütlenmiştir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Gümrük 

Müsteşarlığı bunlardan bazılarıdır. 2011 öncesinde Başbakanlığa bağlı Gümrük Müsteşarlığı 

adıyla faaliyet gösteren kurum, aynı yıl kabul edilen 640 sayılı KHK ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı adıyla yeni bir yapıya kavuşmuştur. Halihazırda Bakanlık, gümrük hizmetlerinin yanı 

sıra iç ticaret, tüketicinin korunması, esnaf ve sanatkarlar ile kooperatifçilik konularında da 

görevlidir. 

GTB gümrük hizmetlerini merkez ve taşra teşkilatı aracılığıyla sunmaktadır. Merkez 

teşkilatı hizmet birimleri: Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel 

Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel 

Müdürlüğü, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Tasfiye 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç 

Denetim Birim Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Personel Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi 

Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Basın ve 

Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü'nden oluşmaktadır. 

Taşra teşkilatı Bölge Müdürlükleri ile İl Müdürlüklerinden oluşmaktadır. 19 Gümrük ve 

Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bu Bölge Müdürlüklerine bağlı hizmet veren 160 adet Gümrük 

Müdürlüğü (147 adedi fiilen hizmet vermektedir.) 30 adet Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve 

İstihbarat Müdürlüğü, 23 adet Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 6 adet Laboratuvar Müdürlüğü, 16 

adet Personel Müdürlüğü ve Valiliklere bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır. 

Ülkemizde 30 kara, 8 demiryolu, 83 deniz ve 62 hava olmak üzere toplam 183 hudut 

kapısı bulunmaktadır. Kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, deniz hudut 

kapılarında 43, hava hudut kapılarında 13 gümrük müdürlüğü hizmet vermektedir. Aşağıdaki 

tabloda gümrük müdürlüğü türleri ve sayıları gösterilmektedir. 
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Tablo 12: Türkiye’deki Hudut Kapıları ve Gümrük Müdürlükleri 

Hudut Kapıları / Gümrük İdareleri  Hudut     Kapısı   Sayısı Gümrük Müdür. Sayısı 

Kara Hudut Kapısı 30 29 

Demiryolu Hudut Kapısı 8 5 

Deniz Hudut Kapısı 83 43 

Hava Hudut Kapısı 62 13 

Serbest Bölge Gümrük İdareleri - 9 

İç Gümrük İdareleri - 63 

Faal Olmayan Gümrük Müd. - (-) 15 

Toplam 183 147 (faal) 

Kaynak: http://ggm.gtb.gov.tr/gumruk-idareleri/hudut-kapilari/hudut-kapilari-genel-bilgiler (05.12.2017 itibarıyla) 

Bakanlık Elektronik haberleşme altyapısı tek merkezde toplanmıştır. Bakanlık, sistemin 

7 gün 24 saat hizmet esasına göre sorunsuz, kesintisiz ve hatasız çalışmasını ve aynı zamanda 

verilerin gizliliğini, güvenliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı amaç edinmiş olup 

bunun için gerek donanım ürünleri gerekse yazılım tarafında gerekli altyapı oluşturmak 

amacıyla gerekli teknik cihazlara sahip durumdadır.  

Bakanlık Çağrı Merkezi 444 8 482  (444 8 GTB) hizmete alınmış olup, Gümrük, 175 Alo  

Tüketici  ve  444 04 25 hal çağrı hatları bu sistem üzerinden hizmet vermektedir. 

2016 yılı itibariyle Bakanlıkta yaklaşık olarak toplam 16000 personel görev yapmaktadır. 

Bu personelin yaklaşık % 15'i merkezde, % 71'i gümrük idarelerinde, % 10'u Ticaret İl 

Müdürlüklerinde, % 4'ü döner sermaye teşkilatında, % 0,04'ü ise yurt dışı teşkilatında 

çalışmaktadır. 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gümrük işlemleri işletmeler adına gümrük 

müşavirleri aracılığıyla yapılmaktadır. 4458 Sayılı Kanun gereği, gümrük müşavirleri ve 

gümrük müşavir yardımcıları çıkarılacak bir kanunla bağlı bulundukları Gümrük ve Ticaret 

Bölge Müdürlüğü görev alanı itibariyle kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde 

örgütleninceye kadar; gümrük müşavirliği sınavlarının açılması, izin belgelerinin verilmesi, 

gümrük müşavir veya müşavir yardımcılarına disiplin cezalarının verilmesi ve müşavirlik 

asgari ücret tarifesinin onaylanması gibi görevler Bakanlıkça yerine getirilmektedir. 

Halihazırda izin belgesi sahibi toplam 3103 gümrük müşaviri, 9235 gümrük müşavir yardımcısı 

bulunmaktadır. 

http://ggm.gtb.gov.tr/gumruk-idareleri/hudut-kapilari/hudut-kapilari-genel-bilgiler%20(05.12.2017
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Gümrük iş ve işlemlerinin basitleştirilmesi, idari yüklerin azaltılması ve antrepolardaki 

denetimin daha etkili hale getirilebilmesini sağlamak amacıyla Yetkilendirilmiş Gümrük 

Müşavirliği uygulamasına geçilmiştir. Hali hazırda 322 tüzel ve 64 bağımsız olmak üzere 

toplam 386 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunmaktadır. 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemiyle, daha önce gümrük personeli tarafından 

yürütülen bazı tespit işlemlerinde karşılaşılan aksaklıklar, zafiyetler ve diğer sıkıntıların ortadan 

kaldırılarak daha sağlıklı bir işleyişin gerçekleştirilmesi, doğru verilerin üretilebilmesi, etkin ve 

sağlıklı tespit ve kontrollerin yapılmasına uygun ortam oluşturulması amaçlanmıştır. 

2016 yılı içerisinde Bakanlıkça Aday Memur ve Mesleki Yetiştirme Eğitimleri ile 

Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ile uluslararası eğitimler (bilgi paylaşımı) 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda eğitim merkezinde düzenlenen 73 eğitim programına 11.185 kişi 

katılmıştır. Mesleki Gelişim Eğitimlerine 9.858 personel, Kişisel Gelişim Eğitimlerine 378 

personel, Adaylık Eğitim Programlarına 838 personel, Yeterlilik Sınav Uygulamalarına 111 

personel katılmıştır. Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları Derneklerince 

sınavlar öncesi kurs programı düzenlenmekle birlikte bunlar uygulamanın iyileştirilmesinden 

çok sınavlara yönelik düzenlenmektedir.  

 

2.2.3. Ulusal Politikalar 

Kalkınma Planı 

2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planında gümrük hizmetleriyle ilgili 

hedeflere doğrudan ve dolaylı olarak yer verilmiştir. Planda yer alan ve gümrük hizmetlerini 

yakından ilgilendiren bazı politikalar şunlardır: 

• Yerli ürünler gibi ithal ürünlerin de sağlık, çevre, enerji verimliliğine dair teknik 

düzenlemelere uygunluğu sağlanacaktır. (486. Paragraf) 

• Kayıt dışılıkla mücadelede, kurumlar arası koordinasyon ve veri paylaşımı artırılacaktır. 

Önleyici ve risk odaklı denetim anlayışı çerçevesinde idarelerin beşeri ve teknolojik 

altyapısı güçlendirilecektir. (544. Paragraf) 

• Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması 

ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturulacaktır. 

(707. Paragraf) 
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• Dış ticaretteki gelişmelere paralel olarak gümrüklerin fiziki altyapısı iyileştirilecek,

bilgi teknolojilerinin kullanımı ve tek pencere uygulaması yaygınlaştırılacak, gümrük

işlemleri hızlandırılacak ve etkinleştirilecektir. İkili gümrük anlaşmaları ile gümrük

işlemleri azaltılacak, tek durakta kontrol-ortak kapı kullanımı projeleri tamamlanacaktır.

(852. Paragraf)

• Sınırda yer alan bölgelerin sınır ötesiyle ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirilecektir.

Sınır kapılarına ulaşan ulaştırma altyapıları iyileştirilecek, kapıların hizmet standartları

ve kapasiteleri yükseltilecektir. (920. Paragraf)

Onuncu Kalkınma Planıyla ilk defa belirli konularda somut eylemlerin yer aldığı 25 

alanda öncelik dönüşüm programı kabul edilmiştir. Bu programlarda, gümrük hizmetleri çeşitli 

boyutlarıyla yer almıştır. Aşağıda, bu dönüşüm programları ve gümrük hizmetleriyle ilgili 

eylemler yer almaktadır. 

 Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı 

• Gümrük İdaresinin beşeri kapasitesi nitelik ve nicelik olarak artırılacaktır.

• Gümrük idaresinin bilgi teknoloji sistemleri ve uygulamaları geliştirilecektir.

• Vergi kaybına neden olan tüm kaçakçılık eylemleri ile etkin mücadele amacıyla gümrük

idaresinin kaçakçılıkla mücadeleye yönelik beşeri ve teknik kapasitesi, tüm eşya ve

taşıtların %100 fiziki muayeneye tabi tutulabileceği seviyeye kadar artırılacaktır.

• Yükümlülerin takip edilen alacaklarının tahsilinin sağlanması amacıyla tüm mal

varlığına ilişkin bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesine imkân sağlamak üzere

ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

• Yükümlüler tarafından beyan edilen gümrük kıymetinin kontrolü amacıyla, ithal edilen

eşyalara ilişkin yapılan tüm para transferlerinin gümrük idaresine bildirimi

sağlanacaktır.

• Gümrük idaresinin iş süreçleri daha etkin ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla yeniden

gözden geçirilecektir.
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 Kayıtdışı Ekonominin Azaltılması Programı 

• Serbest bölgeler de dâhil olmak üzere, gümrük kapıları ve iç gümrüklerin fizikî teknik 

donanım ve personel durumları ile yasal mevzuat ve uygulamalar gözden geçirilerek, 

gümrük idarelerinin kayıt dışılıkla mücadelede etkinliği ve verimliliği artırılacaktır. 

• Gümrük Antrepo Rejimi gözden geçirilerek kontrol süreçlerinin daha etkin hale 

getirilmesi sağlanacaktır. 

• Dâhilde İşleme Rejimi gözden geçirilecek, kontrol süreçleri etkin hale getirilerek ülke 

ekonomisi açısından katma değer oluşturan sektör ve işletmelerin bölge ve rejim 

kapsamında faaliyet göstermesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

• İthalata konu olan malların gerçek kıymetleri ile bunların ödemeye konu tutarlarının 

takip ve kontrolüne yönelik sistem ve düzenlemeler gözden geçirilecek, bu kapsamda 

yapılacak denetimler artırılacaktır. 

• Vergi kanunlarında ve gümrük mevzuatında yer alan ceza hükümleri gözden geçirilecek 

ve gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

 

 Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı 

• Lojistik sektöründe kamu kurum ve kuruluşlarınca lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve 

işlem sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

• Gürcistan ile Tek Durakta Kontrol ve Ortak Kapı Projesi tamamlanacaktır. 

• İslamabad–Tahran İstanbul Koridor Projesi kapsamında TIR Sözleşmesinin uygulama 

sorunları çözülecektir. 

• Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu projesi tamamlandıktan sonra Türkiye-Gürcistan- 

Azerbaycan hudut geçiş işlemleri beklemelere yol açmadan yapılacaktır. 

• Transit rejimi kapsamında demiryolu taşımalarının işlemleri basitleştirilecektir. 

• Türkiye’nin kara sınırlarında yeni gümrük kapıları açılacaktır. 

• Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli kapsamında, mevcut gümrük kapıları ve gümrük 

idareleri modernize edilecektir. 

• TIR Elektronik Ön Beyan (TIR-EPD) Hızlı Geçiş Hattı Dilucu ve Esendere Sınır 

Kapılarında hayata geçirilecektir. 

• eTIR Projesi pilot uygulaması başlatılacaktır. 

• TIR Sözleşmesi kapsamında uluslararası taşıma yapacak araçlara verilen Taşıt Onay 

Belgesi işlemleri elektronik ortama aktarılacaktır. 
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• U-Net Otomasyon Sistemi iç gümrük idarelerinde de kullanılabilir hale getirilecek ve

gerekli kontroller iç gümrüklerde yapılacaktır.

• Tek Pencere Sistemi tamamlanacaktır.

• Sarp Gümrük Müdürlüğü Saha Genişletme Projesi kapsamındaki yol ve tüneller

yapılacaktır.

• Halkalı Gümrük İdaresi Bağlantı Yolu (deplase edilecek yol ve kavşak dahil)

 İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı 

• İthalatta trafik sapması, menşe yanıltması ve düşük kıymet beyanı yoluyla yapılan

ithalatın yerli üretime olan olumsuz etkilerini bertaraf etmek üzere gümrük işlemlerinin

izlenmesine yönelik mekanizmanın etkinliği artırılacaktır.

 İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı 

• İhracat süreçlerindeki maliyetler ve süreler tespit edilerek çözüm önerileri

geliştirilecektir.

Orta Vadeli Program 

2018-2020 Orta Vadeli Programın “Büyüme Ve İstihdam Öncelikli Politika Ve Tedbirler” 

başlıklı beşinci bölümünün “Gümrük hizmetlerinin hızı ve kalitesi artırılacaktır.” başlıklı 

kısmında; 

• Tek Pencere Sistemi yaygınlaştırılacak ve etkinliği artırılacaktır.

• Dış ticaretteki laboratuvar işlemleri tek havuzda (noktada) toplanacaktır.

• Liman işlemlerinin, liman ve konteyner takip mekanizmasında tek platformda güvenli

bir biçimde yapılması yaygınlaştırılacaktır.

• Kara hudut kapılarında verilen gümrük hizmetlerinin hız ve etkinliği artırılacaktır.

• Ticaretin Kolaylaştırılması Danışma Noktaları oluşturularak ticaret erbabının başta

gümrük hizmetleri olmak üzere bilgiye erişimi kolaylaştırılacaktır.

• Gümrük işlemleri için başvuru koşulları kolaylaştırılacak, çeşitli kurumlarca istenen

ücretler azaltılacaktır.

• Gümrük kontrol süreçleri hızlandırılacak ve etkinliği artırılacaktır.

hedeflerine yer verilmiştir. 
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Yıllık Program 

2018 Yılı Programında, aşağıdaki konularda tedbirler yer almaktadır. 

• Kaçakçılıkla mücadelede idari ve teknik kapasite güçlendirilerek denetimler 

etkinleştirilecektir.  

• Yeni Gümrük İdareleri ve tesisleri faaliyete geçirilecektir.  

• Gümrük idaresince limanlarda yürütülen takip ve kontrol işlemleri hızlandırılacak ve 

bu işlemlerin etkinliği artırılacaktır.  

• Kara sınır kapılarında Tek Durakta Kontrol uygulamasına geçilecektir.  

• Gümrük ve Ticaret Bilgi Portalı oluşturulacaktır.  

• 4458 Sayılı Gümrük Kanununun güncellenmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

• Gümrük işlemleri için gereken ücret ve belgeler ile bunlarla ilgili prosedürler hakkında 

envanter çalışması yapılacaktır.  

• Transit rejimindeki taşıma süreleri ile bürokrasi ve işlem maliyetleri azaltılacaktır.  

• Tek Pencere Sistemi Uygulaması yaygınlaştırılacaktır.  

• Kara Sınır Kapıları Master Planı Pilot Projesi tamamlanacaktır.  

 

Stratejik Planlar 

Sayılan bu hedeflerin yanısıra ilgili kurumların Stratejik Planlarında da gümrük 

hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik bir takım hedefler belirlenmiştir. Aşağıda seçilmiş 3 

kurumun Stratejik Planında gümrük hizmetleriyle ilgili hedefler yer almaktadır: 

 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 

GTB’nin 2014-2017 dönemi Stratejik planında kurumun misyonu, 

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 uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek olarak belirlenmiştir. 

Söz konusu Stratejik Planın, Stratejik Eksen 3 “Uluslararası Eşya, Taşıt ve Yolcu 

Hareketlerinin Yönetimi” başlıklı bölümünde, amaç, “Eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinin hızlı, 
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etkili, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak” olarak belirlenmiş ve 

hedefler şu şekilde sıralanmıştır: 

1. Eşyanın muayene ve kontrolünü daha etkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek,

2. Gümrük kontrollerini, risk analizini esas alarak gerçekleştirmek,

3. Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirler almak,

4. Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve güvenli bir şekilde tasfiye etmek,

5. AB müktesebatına uyum çalışmalarını yürütmek, uluslararası kuruluşlarla ve diğer

ülkelerle çok taraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve uluslararası anlaşmalara taraf olmak.

 Ekonomi Bakanlığı: 

Ekonomi Bakanlığının 2013-2017 dönemini kapsayan Stratejik Planında gümrük 

hizmetlerini yakından ilgilendiren şu hedeflere yer verilmiştir: 

• Piyasaya güvenli ürün arzının sağlanmasına yönelik yatay teknik mevzuat, uluslararası

yükümlülüklerimiz gözönünde bulundurularak geliştirilecek ve uygulanacaktır.

• Piyasa gözetimi ve denetiminde (PGD) etkin koordinasyon sağlanacaktır.

• İthal edilen ürünlerin teknik mevzuatına uygunluğu ve güvenliği ile ihracat ve ithalata

konu ürünlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun tespitine yönelik hukuki, teknik ve

idari altyapı geliştirilecektir.

• Güvenli ve kaliteli ürün arzına yönelik ikili ve çoklu platformlarda uluslararası

gelişmeler ve ülkemiz hakları takip edilecek; ülkemiz uygulamalarının tanıtılması ve

kabulü sağlanacaktır.

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2014-2018 dönemini kapsayan Stratejik 

Planında da, Stratejik Hedef 9 ve Stratejik Hedef 10 altında şu hedefler yer almaktadır: 

• İthalat ve ihracatta hızlı, güvenilir ve yetkin karantina hizmetleri sunmak üzere

karantina laboratuvar alt yapısı geliştirilecek, ulusal bitki sağlığı referans laboratuvarı

ve yeni sınır kontrol noktaları kurulacaktır.

• Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat, transit geçişleri ve geri ithalat

prosedürlerinin uygulanması ile yurda giriş kapılarında sağlık yönünden gerekli

kontrollerinin yapılması, ülke genelinde hayvan ve hayvansal ürünlerin sadece bu
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kapılardan ithalatına izin verilmesi ve uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması 

amacıyla yeni Veteriner Sınır Kontrol Noktaları kurulması ve mevcutların alt 

yapılarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

2.2.4. Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

Planlama Metodolojisi 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, 10. Kalkınma Planında gümrük 

hizmetleri ayrı bir başlık altında ele alınmamış, gümrük hizmetlerine, amaçları doğrultusunda 

ilgili diğer bölümler altında yer verilmiştir. Ancak, belirlenen hedefler arasında eşgüdüm 

sağlanmadığı için, bazı tutarsızlıklar ortaya çıkmıştır. Örneğin, Planın 852. Paragrafında 

gümrük işlemlerinin etkinleştirilmesi ve hızlandırılması hedeflenirken, Plan kapsamında kabul 

edilen “Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması” Dönüşüm Programında, “gümrük idaresinin 

kaçakçılıkla mücadeleye yönelik beşeri ve teknik kapasitesi, tüm eşya ve taşıtların %100 fiziki 

muayeneye tabi tutulabileceği seviyeye kadar artırılması” hedeflenmiştir. Bu durum Plan 

döneminde bazı sorunlara yol açmıştır. Kaldı ki, %100 fiziki muayene dış ticaret açısından 

önemli ölçüde olumsuz sonuçlara yol açabilecek ve işlemlerini eksiksiz yapan ticaret erbabı 

için haksızlığa yol açabilecek bir uygulamadır. 

Ayrıca, 10. Kalkınma Planında hedefler oldukça genel kalmış ve Plan kapsamında kabul 

edilen öncelikli dönüşüm programlarında gümrük hizmetlerinin tüm yönleri gerektiği gibi 

yansıtılmamıştır. Bunun bir sonucu olarak, bazı konularda gerekli çalışmalar yapılamamıştır. 

 

Plan Döneminde Yaşanan Gelişmeler 

Diğer yandan, Plan döneminde özellikle fiziki altyapı alanında önemli ilerlemeler 

yaşanmıştır. Esendere, Çıldır-Aktaş ve Dilucu Sınır Kapıları ile Halkalı Gümrük Müdürlüğü 

Plan döneminde Yap-İşlet-Devret yöntemiyle modernize edilmiştir. Kapıköy Sınır Kapısının 

da 2018 yılında YİD yöntemiyle modernize edilerek hizmete açılması planlanmaktadır. Ayrıca, 

2017 yılında Batman, Doğubeyazıt ve Giresun gümrük müdürlüklerinin hizmet binaları 

tamamlanmıştır. 2018 yılında ise Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ile 

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının tamamlanması 

hedeflenmektedir. 
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Halihazırda kara sınır kapılarıyla ilgili devam eden diğer çalışmalar şunlardır: 

• Sarp Gümrük Kapısı’nın Gürcistan ile artan ticaret ve yolcu trafiğini

karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle yeniden inşa edilerek ihtiyacı karşılar

hale getirilmesi amacıyla inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

• Kapıköy Gümrük Kapısı’nın daha modern şartlarda hizmet vermeye

başlamasını teminen inşaat çalışmaları devam etmektedir.

• Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda, teknik altyapı ile gümrük işlemlerinin daha

hızlı yapılabilmesi amacıyla inşaat çalışmaları başlamıştır.

• Habur Gümrük Kapısı’nın Tek Durak Sistemine uygun olarak yeniden

yapılandırılması kapsamında proje çalışmaları tamamlanmıştır.

• Gürbulak Gümrük Kapısı’nda kullanılmakta olan tesislerin, sahaya komşu

bazı taşınmazların da dahil edilmesiyle büyütülerek yeniden inşası

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda proje çalışmaları tamamlanmıştır.

• Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, gidiş ve geliş bölümlerinin birbirinden

bağımsız olacağı ve bagaj X-Ray kurulacağı Yolcu Salonu inşaat çalışmaları

tamamlanmış olup, hizmete alınacaktır.

• İpsala, Dereköy ve Pazarkule Gümrük Kapılarının yeniden inşasına yönelik

proje çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, kara sınır kapılarının daha iyi tasarlanması ve yapılacak modernizasyonların 

ticaret akışını kolaylaştırması amacıyla komşu ülkelerle yakın işbirliğinin sağlanmasını ve bu 

işbirliğinin bir mekanizmaya dönüştürülmesini amaçlayan Kara Sınır Kapıları Master Planı 

Pilot Projesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere gümrük işlemleri yerine getirilirken birçok kamu kurum ve 

kuruluşu tarafından hazırlanan düzenlemeler de önemli ölçüde belirleyici olmaktadır. 

Ülkemizde ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirebilmek adına gümrük beyannamesine 

eklenmesi gereken çok fazla belge çeşidi bulunmaktadır. Bu belgelerin yaklaşık %90 lık kısmı 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlardan alınmaktadır. Dolayısıyla 

yükümlülerin belge temin edebilmek adına bu kadar farklı kurum ve kuruluşa başvuru yapmak 

zorunda kalması hem çok masraflı hem de ciddi zaman kayıplarına yol açan bir prosedürdür. 

Bu sorunları ortadan kaldırmak için “Tek Pencere” uygulamasına geçilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Tek Pencere Sistemini, 

ithalat, ihracat ve transit işlemleri ile ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, uluslararası 
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ticarete ve taşımacılığa konu olan eşya için gerekli bilgi ve belgeleri, ticaretin ilgilileri ve 

taşıyıcıları tarafından uluslararası geçerliliği olan standart bir formatta, tek bir başvuru 

noktasına sunulabilmesi olarak tanımlamıştır.  

Ülkemizde Tek Pencere Sisteminin hızlı bir şekilde devreye alınması için ikili bir yapı 

kurulmuştur. Kendi e-belge sistemleri olan kurumlar ile web-servis aracılığı ile entegrasyon 

sağlanmış, kendi e-belge sistemi olmayan kurumlar için ise bir ara yüz hazırlanarak bu ara 

yüzden veri girişinin yapılması sağlanmıştır. Özellikle belge sayısı fazla olan kurumlar kendi 

e-belge sistemlerini kurarak Tek Pencere Sistemine entegre olmayı tercih etmişler, belge sayısı 

az olan kurumlar ise ara yüzü kullanmayı tercih etmişlerdir. Zira bir yıl içinde çok az sayıda 

belge düzenleyen kurumlar olduğu gibi, çok fazla sayıda belge düzenleyen kurumlar da 

bulunmaktadır. Bu ikili yapı hem az belge düzenleyen kurumların yeni bir e-belge sistemi 

kurmaları için kaynaklarını israf etmemelerini, hem de Tek Pencere Sisteminin hızlı bir şekilde 

yaygınlaşmasını sağlamıştır. Tek Pencere Sisteminin yaygınlaşması ile birlikte kurumlar 

tarafından birçok belgenin elektronik ortama alınması için e-belge sistemleri kurulmuştur. 

Tek Pencere Sistemi 14/01/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Nisan 

2017 itibariyle gümrük işlemlerine ilişkin 118 adet belge Tek Pencere Sisteminde işlem 

görmektedir ve tek pencere sisteminde 21 kurumla e-başvuru ve e-belge uygulanması 

yapılabilmektedir.   

Gümrük beyannamelerinde tescil ve onay işlemleri birleştirilmiş, ihracat işlemlerinde E-

Fatura uygulamasına geçilmiş, “Nihai Kullanım İzinleri”, “Dahilde İşleme İzinleri”, “Geçici 

İthalat İzinleri” ve “Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzinleri” tek pencere sistemi kapsamına 

alınmış, Taşıt Onay Belgesinin ve Belgeye ilişkin işlemler elektronik ortama aktarılmış, TIR 

Ön Beyan uygulaması başlatılmış ve yolcu araçları için de önceden beyan verebilme imkanı 

getirilmiştir. 

Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının yaygınlaştırılması çalışmaları devam 

etmektedir. 29 Ocak 2018 tarihi itibariyle Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak 

kazanan firma sayısı 243’tür. Bu firmalardan 207 tanesi ihracatçı/ithalatçı firma, 14 adedi 

lojistik sektöründe faaliyet göstermekte olup sertifika sahibi 22 adet kamu kurumu 

bulunmaktadır. 2017 yılında toplam ihracatın %26,5’i, ithalatın %29’u sertifika sahibi firmalar 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 



46 

Gümrük İşlem İstatistikleri 

Ülkemizin 2016 yılında ihracatı bir önceki yıla göre %0.8 düşerek 142.6 Milyar ABD 

Doları, ithalatı ise bir önceki yıla göre %4.2 azalarak 198.6 Milyar ABD Doları olarak 

gerçekleşmiştir.5  

Türkiye’de 2016 yılı itibarıyla antrepo ve transit beyannameleri hariç toplam 5.765.163 adet 

beyanname işlem görmüştür. Beyannamelerin 3.391.633 adedi ihracat beyannamesi, 2.373.530 

adet ithalat beyannamesidir. Aşağıdaki tabloda, son beş yıl itibarıyla beyanname sayıları 

gösterilmektedir. 

Tablo 13: Yıllara Göre Beyanname Sayıları 

Yıl İhracat İthalat Toplam 

2012 2.810 2.165 4.975 

2013 3.017 2.271 5.288 

2014 2.920 2.103 5.023 

2015 3.272 2.399 5.671 

2016 3.392 2.373 5.765 

Kaynak: GTB (2016) 

Türkiye’de gümrük hizmetlerinde beyanname, risk durumuna göre dört kategoriye 

ayrılmaktadır. Bunlar, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil hattır.6 

Kırmızı hat; eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır. 

Sarı hat; fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin 

doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.  

Mavi hat; eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve 

verilerin sonradan kontrol edildiği hattır. 

Yeşil hat; eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır. 

Aşağıda yıllar itibarıyla ihracat ve ithalat işlemleri için beyanname hat oranları 

gösterilmektedir. 

5 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2016 Yılı İdari Faaliyet Raporu 
6 http://www.tesk.org.tr/tr/calisma/ihracat/8.html 
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Grafik 1: Beyanname hat oranları (ithalat) 

Kaynak: GTB (2016) 

 

Grafik 2: Beyanname hat oranları (ihracat) 

Kaynak: GTB (2016) 

GTB gümrük işlem süreleri hakkında istatistikleri düzenli olarak internet sayfasında 

yayımlamaktadır. Yayımlanan son istatistiklere göre gerçekleşmeler ihracat ve ithalat için 

aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 
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Tablo 14: Gümrük İşlem Süreleri (İhracat) 

Kaynak: GTB (2016) 

Dönem Ortalama İşlem Süreleri 

2012 4 Saat 44 Dakika 

2013 3 Saat 54 Dakika 

2014 2 Saat 47 Dakika 

2015 2 Saat 54 Dakika 

2016 2 Saat 40 Dakika 

2016 (Ocak-Ekim) 2 Saat 40 Dakika 

2017 (Ocak-Ekim) 4 Saat 49 Dakika 
Kaynak: GTB (2016) 

Tablo 15: Gümrük İşlem Süreleri (İthalat)

Süre 
 YIL Ocak-Ekim 

2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 

İlk Yarım Saat 12% 12% 13% 13% 11% 11% 8% 

İlk 8 Saat 56% 55% 57% 56% 56% 56% 49% 

İlk 24 Saat 72% 71% 73% 71% 73% 73% 71% 

Kaynak: GTB (2016) 

Dönem Ortalama İşlem Süreleri 

2012 1 Gün 3 Saat 22 Dakika 

2013 1 Gün 4 Saat 30 Dakika 

2014 1 Gün 3 Saat 29 Dakika 

2015 1 Gün 5 Saat 50 Dakika 

2016 1 Gün 3 Saat 40 Dakika 

2016 (Ocak-Ekim) 1 Gün 4 Saat 

2017 (Ocak-Ekim) 1 Gün 6 Saat 31 Dakika 

7 2017 Yılı Haziran ayı öncesinde ölçüme esas süreç ihracat beyannamelerinin onayı ile başlamaktayken, 2017 Yılı Haziran 

ayından itibaren süreç ihracat beyannamelerinin tescil-onayı ile başlamaktadır. 

Süre 
YIL Ocak-Ekim 

2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 

İlk 1 Dakika7 57% 61% 66% 64% 66% 66% 47% 

İlk 5 Dakika 63% 66% 70% 69% 70% 70% 49% 

İlk 10 Dakika 68% 70% 74% 73% 74% 74% 50% 

İlk 20 Dakika 73% 75% 79% 78% 78% 79% 54% 

İlk Yarım Saat 77% 78% 82% 81% 81% 82% 56% 

İlk 4 Saat 93% 94% 95% 95% 95% 96% 85% 

İlk 24 Saat 96% 97% 98% 98% 98% 98% 96% 
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Ayrıca, Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan önemli miktarda araç ve yolcu bulunmaktadır. 

2016 yılı itibarıyla sınır kapılarımızdan giriş ve çıkış yapan araç sayısı 7.363.571, yolcu sayısı 

ise 79.550.966 olarak gerçekleşmiştir.   

 

2.2.5. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

Ülkemizde gümrük hizmetleri, ekonomik kalkınma ve güvenliğin sağlanmasında önemli 

bir yere sahiptir. Özellikle 2023 Türkiye İhracat Stratejisiyle hedeflenen 500 Milyar ABD 

Doları ihracat ve 50 milyon turist gibi hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gümrük hizmetlerinde 

gerekli ilerlemenin vakitlice sağlanması gerekmektedir. Ancak, mevcut durum itibarıyla 

gümrük hizmetlerinde aşağıdaki sorunlar yaşanmaktadır. 

 

2.2.5.1. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

Gümrük hizmetleri daha önce de ifade edildiği gibi 4458 sayılı Gümrük Kanunu başta 

olmak üzere, çeşitli kanun, yönetmelik, tebliğler ve uygulama usul esasları çerçevesinde 

sunulmaktadır. Söz konusu mevzuatla ilgili olarak karşılaşılan başlıca sorunlar şunlardır: 
 

a. Mevzuatta çok sık değişiklik yapılmakta olup, bu durum ilgili kurumların ve ticaret 

erbabının mevzuat takibini zorlaştırmaktadır. 

b. Mevzuat hazırlanırken veya değiştirilirken ilgili kurumlarla, taşra teşkilatı ve özel 

sektörle yeterli koordinasyon ve işbirliği yapılmamaktadır. Bu durum gerek 

uygulayıcı kurum personelinin, gerek ticaret erbabının mevzuatı anlamasını ve 

uygulamasını zorlaştırmakta ve uygulamada yeknesaklığı engellemektedir. 

c. Mevzuatta çok fazla muğlak ifade bulunmakta, bu durum mevzuatın anlaşılmasını 

zorlaştırmakta, uygulamada yorum farklılığına yol açarak yeknesaklığı ve 

öngörülebilirliği azaltmaktadır. 

d. Mevzuatın kabul edilmesi ve uygulanması arasında çoğunlukla makul bir süre 

tanınmamaktadır. Bu durum mevzuatın uygulanmasını ve ticaret erbabının 

uyumunu zorlaştırmaktadır. 
 

Ülkemizin taraf olduğu Revize Kyoto Sözleşmesi ve DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması 

Anlaşmasının ilgili hükümleriyle uyumlu olmayan bu uygulamalar, ülkemizde gümrük 

hizmetleri alanında öngörülebilirliği ve mevzuatın yeknesak uygulanmasını azalttığı gibi, 
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mükellefler açısından zaman kaybına ve ilave maliyetlere, gümrük idareleri açısından ise 

gereksiz iş yüküne yol açmaktadır. 

2.2.5.2. Kurumsal Yapılanma ve Koordinasyonla İlgili Sorunlar 

Ülkemizde kurumsal yapılanma ve koordinasyonla ilgili karşılaşılan başlıca sorunlar 

şunlardır: 

a. Gümrük hizmetleri, farklı kurumların koordine ettiği çeşitli platformlarda ele

alınmaktadır. Bu durum birbiriyle çelişen hedef ve politikaların oluşmasına veya

mükerrerliğe neden olmakta ve uygulamada sorunlara yol açmaktadır. Bu

platformlar arasında YOİKK, Lojistik Koordinasyon Kurulu, 2023 Türkiye İhracat

Stratejisi Koordinasyon Kurulu, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, Entegre Sınır

Yönetimi Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Konseyi gibi kurul ve konseyler yer

almaktadır.

b. Uygulamada kurumlar arasında anlayış birliği ve koordinasyon eksikliği

yaşanmaktadır. Bu nedenle ilgili kurumlardan biri işlemi onaylarken diğeri sorun

çıkarabilmektedir.

c. Farklı kurumlarca işletilen laboratuvarlarda zaman zaman aynı ürünle ilgili birden

fazla tahlil yapılmaktadır. Bu durum işlemlerin uzamasına ve ilave maliyete neden

olmaktadır.

d. Gümrük hizmetlerinin sunulduğu gümrük idareleri, liman ve diğer sınır kapılarında,

gereken hallerde ilgili kurumların personelinin olmaması, işlemler için gereken

süreyi uzatmaktadır.

e. Limanlara girişte ayrı ayrı kart çıkarılması, ilave maliyet ve zaman kaybına neden

olmaktadır.

f. Hudut Kapılarında ve iç gümrüklerde gümrük idarelerinin ve ilgili bazı kurumların

çalışma saatlerinde uyumsuzluklar bulunmaktadır.

g. Gümrük müşavirlerinin oda şeklinde örgütlenmemesi nedeniyle gümrük

müşavirlerinin kurumsal yapıları geliştirilememektedir.

 Koordinasyonda yaşanan bu sorunlar, ülkemizde politika geliştirme sürecini olumsuz 

etkilediği gibi, gümrük hizmetlerinin verimliliğine ve etkinliğine olumsuz yansımaktadır.  
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2.2.5.3. İnsan Kaynaklarında Yaşanan Sorunlar 
 

a. Taşra teşkilatlarında uzman ve yetkin personel eksikliği yaşanmaktadır. 

b. Gümrük idarelerinde devam eden tayin sistemi uzmanlaşan personelin farklı bir 

alanda ve yerde görev yapmasına ve yerine tecrübesiz personelin gelmesine neden 

olmakta ve işlemlerin yavaşlamasına veya uyumsuzluklara neden olmaktadır. 

c. Birçok İhracatçı firmanın dış ticaretten sorumlu birimlerinde uzman personel 

istihdam edilmemektedir. Bu durum gümrük hizmetlerinin etkin şekilde 

yürütülmesine mani olmaktadır. 

d. Taşrada bulunan gümrük personelinin ücretlerinin ve özlük haklarının yapılan işe 

göre düşük olması,  motivasyonu ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir. 

 

2.2.5.4. Altyapı Sorunları 
 

a. İlgili kurumların taşra teşkilatlarında hizmet binalarında ve kullanılan ekipmanlarda 

yetersizlikler bulunmaktadır. 

b. Bilgi işlem altyapısında sorunlar bulunmaktadır. 

c. Farklı kurumların gümrük hizmetleriyle ilgili otomasyon sistemlerinin birbiriyle 

yeterince entegre olmaması sorunlara yol açmaktadır 

d. YİD Yöntemi kullanılan sınır kapısı, liman ve havalimanlarda ilgili kurumlara 

yeterli yer tahsisinde sorunlar yaşanmakta, ticaret erbabına yapılan yer 

kiralamalarında yüksek kiralar talep edilmektedir. 

e. Kara sınır kapılarında ve iç gümrüklerde ödemelerin kartlı sistemle yapılması 

olanağı bulunmamaktadır. 

f. Kara sınır kapılarında yer alan akaryakıt istasyonları geçişleri önemli ölçüde 

engellemektedir. 

g. Kara sınır kapılarında soğuk hava deposunun olmaması soğuk zinciri olumsuz 

etkilemektedir 

 

2.2.5.5. Halkla İlişkilerde Yaşanan Sorunlar 
 

a. Gümrük hizmetleri için gereken belgeler ve bunlarla ilgili iş süreçleri hakkında 

bilgiye erişilememekte, bu durum işlemlerin tamamlanma süresi konusunda 

öngörülebilirliği azaltmaktadır. 
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b. Mevzuatla ilgili olarak güncel ve açıklayıcı bilgiye erişimde sorunlar

yaşanmaktadır.

c. Çağrı merkezlerine erişimde sorunlar yaşanmaktadır.

2.2.5.6. Ücretlerle İlgili Yaşanan Sorunlar 

a. İhracatın ön koşullarından biri olan ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için TİM

tarafından ihraç edilen eşyanın değerinin %002 (onbinde iki) ile %01 (binde bir)

arasında değişen oranlarda tahsil edilen "Nisbi Aidat" ve 01.11.2017 tarihinden

itibaren Türkiye Tanıtım Grubu için belirli ürün gruplarında yapılan fon kesintisi

maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır.8

b. Fazla Mesai Ücreti ve yolluk ücretleri maliyeti artırmakta ve yabancı plakalı

araçlara uygulanmaması haksız rekabete yol açmaktadır.

c. Yolluk ücretlerinde farklılıklar bulunmaktadır.

d. TIR Karnesinden damga vergisi alınmamasına karşılık aynı amaca hizmet eden

Transit Beyannamesinden bu vergi alınmaktadır.

e. Liman hizmetlerinin bir kısmında KDV alınması, bir kısmında alınmaması

yönetilmesi zor olup, tahminlere, hatalara ve cezai risklere imkan vermektedir.

f. Çeşitli kurumlarca izin, onay, uygunluk yazısı, tahlil vb. nedenlerle yüksek

miktarda ücret alınmaktadır.

g. Sınır kapılarında Valiliğin dezenfeksiyon için ücret alması ve TIR'ları sıra olmasa

dahi zorunlu olarak TIR Parkına yönlendirmesi ilave maliyetlere neden olmaktadır.

h. İşletici kuruluş, liman işletmeleri ve acenteler gibi kamu kurumu dışındaki diğer

aktörlerce alınan ücretlerin yüksek olması maliyetlere neden olmaktadır.

2.2.5.7. Belgelerle İlgili Yaşanan Sorunlar 

a. Aynı kurumun taşra teşkilatlarında talep edilen belgelerde farklılık bulunmaktadır.

b. Belgelerin yerindeliği ilgili kurumlarca yeterince gözden geçirilmemektedir. Aynı

bilgiler farklı belgelerde istenmektedir.

c. Uluslararası taşımacılıkta kullanılan geçiş belgelerinin dağıtım ofislerindeki

dağıtımlarda firma ve araç evraklarının kağıt ortamında ibrazı zaman kayıplarına

sebebiyet vermektedir.

8 Ekonomi Bakanlığı temsilcisi bu maddenin kaldırılmasına ilişkin şerh konulmuştur. 
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2.2.5.8. Cezalarla İlgili Yaşanan Sorunlar 
 

a. Gümrük işlemlerinde işlenen fiil ile cezaların orantısız olması sorunlara yol 

açmaktadır. 

b. Deniz taşımacılığında özet beyan eksiklik ve fazlalıklarında acentelerin de sorumlu 

tutulması sorunlara yol açmaktadır. 

c. Transit rejiminde uygulanan cezalar sektöre önemli zarar verebilmektedir. 

 

2.2.5.9. İşlemlerle İlgili Yaşanan Sorunlar 
 

Halihazırda çeşitli kurumlarca uygulanan bazı gümrük işlemleri ve ticaret erbabının 

eğilimleri de birtakım sorunlara yol açmakta veya gümrük hizmetlerinin etkin bir şekilde 

sunulmasına mani olmaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır: 

 

a. Mevcut sistemde izinli alıcı ve ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerinin 

uygulaması hayata geçirilmemiş olup, YYS sahibi firmalara diğer kurumlarca 

benzer imtiyazlar ve kolaylıklar sağlanmamaktadır. Diğer taraftan YYS sahibi 

firmalarca verilen teminatın dış ticaret süreçlerindeki tüm kamu alacaklarına 

karşılık kabul edilmemesi sistemin faydasını sınırlandırmaktadır. 

b. Gümrük hizmetleri, ticaret hacmi, lojistik nedenler ve firma tercihleri gibi 

nedenlerle bağlı olarak belirli bölgeler ve günlerde yoğunlaşmaktadır.  Bu durum 

gümrük hizmetlerinin kalitesini ve süresini etkilemektedir. 

c. Ürün güvenliği denetiminin ithalat sırasında yapılması, fiili denetime düşen işlem 

sayısının yüksek ve işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle, gümrüklerde bekleme ve 

işlem süresini uzatmakta ve işlemleri zorlaştırmaktadır. 

d. Beyannamede ve ekli belgelerde düzeltme işlemlerinde, usulsüzlük cezalarının 

uygulanması nedeniyle işlem süreleri uzamaktadır. 

e. İthalat işlemlerinde navlun farkları konusunda sorun yaşanmaktadır. Bu giderler 

INCOTERM kuralları gereği faturaya dahil edilmişken, gümrük idareleri ayrıca 

eklenmesini talep etmekte ve maliyetleri artırmaktadır. 

f. Gümrük hizmetleri daha hızlı sunulabilecek olmasına karşın demiryolu, intermodal 

taşımacılığın teşvik ve tercih edilmemesi,  karayoluyla yapılan ticarette gümrük 

işlemlerinde yoğunluğa neden olmaktadır. 
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g. İhracat ve ithalata dair aynı ya da farklı kurumlara ilişkin işlemlerde mükerrer veri

girişleri zaman kaybına neden olmaktadır.

h. Gümrük tarife istatistik pozisyonunda sayıca fazlalık işlem sürelerini uzatmaktadır.

2.2.6. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler ve Uluslararası 

Konum 

2.2.6.1. 2016 Yılı Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksi 

2016 yılı Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporuna göre, Türkiye ticaretin 

kolaylaştırılması endeksinde sıralamada 11 basamak gerileyerek 59 uncu sıraya geriledi. Bu 

durumun nedenleri iç pazara erişimin kısıtlanması ve iş ortamının bozulması olarak 

belirtilmiştir (GTB, 2017). 

Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Endeksinde Türkiye’nin bir önceki rapora göre Dış 

Pazara Giriş ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı bileşenlerinde ilerleme kaydettiğini 

belirtilerek diğer bileşenlerde ise genel olarak 2014 yılı ile benzer performans sergilediği ifade 

edilmiştir. 

Söz konusu raporda “Sınır Yönetiminin Etkinliği ve Şeffaflığı” alt endeksi, gümrük 

otoritelerince ve ilgili diğer idarelerce sağlanan hizmet düzeyini ve özel sektörün muhatap 

olduğu gümrük işlemlerinin verimliliğini ölçmektedir. Ülkemizin bu bileşendeki sıralaması bir 

önceki dönemle benzerlik arz etmektedir. 
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Tablo 16: Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporu Sınır Yönetiminin Etkinliği ve Şeffaflığı 

Endeksinde Türkiye’nin Konumu 

ENDEKS                 2016                2014 

  SIRA SKOR SIRA SKOR 

3.SINIR YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ VE 

ŞEFFAFLIĞI 
45 5,1 44 4,9 

Gümrük Hizmetleri Endeksi 59 0,63 56 0,63 

Boşaltma İşleminin Etkinliği 36 3,2 34 3,2 

İthalat için gereken belge sayısı  57 11,1 82 8 

İthalatta geçen gün sayısı 63 41,1 47 14 

İthalat Maliyeti  86 141,6 61 123,5 

İthalat Maliyeti: Sınırlara uygunluk  110 655,3     

İhracat için gereken belge sayısı 47 5 85 7 

İhracatta geçen gün sayısı  38 15,8 48 13 

İhracat Maliyeti: Belgesel Uygunluk  88 376,5 49 990 

İhracat Maliyeti: Sınırlara uygunluk 66 3,9     

Düzensiz ödemeler ve rüşvet: İthalat/İhracat 55 4,2 58 3,9 

Gümrük şeffaflığı endeksi 1 1 1 1 

Kaynak: GTB (2017),  WEF and GATF (2016), WEF (2014) 

“Sınır Yönetimi” alt endeksi altında bulunan tek gösterge olan “Sınır İdaresinin Etkinliği 

ve Şeffaflığı” başlığı 2014 yılında oluşturulmuş bir başlıktır. Söz konusu başlıkta ülkemiz 28. 

sırada yer alarak bir önceki yıla göre 18 basamak ilerlemiştir. İlk sırada Singapur 

bulunmaktadır. “Gümrük Hizmetleri Endeksi” göstergesinde ise 2012 yılında 55. sırada olan 

Türkiye 2014 yılında bir sıra gerilemiş ve 56. sırada yer almıştır. 2016 yılında da gerileme 

devam etmiş ve 59 uncu sırada konumlanmıştır. İlgili endeks sıfır ve bir arasında elde edilen 

puanlardan oluşmaktadır. Türkiye 0,63 puan ile rekabet açısından dezavantajlı konumda 

değerlendirilmiştir. 

Türkiye için diğer göstergelere baktığımızda ithalatta geçen gün sayısı 41,1(bir önceki yıl 

14), ithalat için gereken belge sayısı 11( bir önceki yıl 8) şeklindedir. Aynı göstergelere ihracat 

için baktığımızda ise Türkiye’de ihracatta geçen gün sayısı 15,8 ihracat için gereken belge 

sayısı 5 ve ihracatın maliyeti 376,5 $’dır. Bu göstergelere bakıldığında Türkiye ilgili alanlarda 

da rekabet açısından dezavantajlı konumda görülmektedir. Türkiye’nin “Sınır Yönetimi” 

konusunda rekabet avantajına sahip olduğu alanın “Gümrük Hizmetleri Şeffaflık Endeksi” 

olduğu göze çarpmaktadır. “ Gümrük Hizmetleri Şeffaflık Endeksi’nde sıfır ile bir puan 

arasında elde edilen puanlara bakıldığında Türkiye 34 ülke ile birlikte 1 tam puan almıştır. 

2016 yılı Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Raporuna göre ticaretin kolaylaştırılması 

endeksinde ülkelerin genel görünümü aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 17: Seçilmiş Ülkelerin Sınır Yönetiminin Etkinliği ve Şeffaflığı Endeksi Performansları 

Kaynak: GTB (2017),  WEF and GATF (2016) 

Tablo 18: Sınır Yönetiminin Etkinliği ve Şeffaflığı Endeksinde İlk 10 Ülke 

Kaynak: GTB (2017),  WEF and GATF (2016), WEF (2014) 

2.2.6.2. OECD Küresel Ekonomik Görünüm Raporu 

Raporun Türkiye’ye ayrılan kısmında İhracat talebinde yaşanan iyileşme ile desteklenen 

mali ve diğer önlemler, ülkede özel tüketim ve yatırımları teşvik ettiği ifade edilmiştir. Ülkede 

yüksek seyreden işsizlik oranına karşın yeni iş imkânları ortaya çıkarmak ve cari işlemler 

açığını kapatmak için net ihracatın artırılmasının önemli rolünün altı çizilmektedir (GTB 

2017a). 

Raporda ayrıca, ülkede büyümenin, Avrupa'dan gelen talebin artması ve ulusal paranın 

dış değer kaybının sağladığı rekabetçilik avantajı nedeniyle, mal ihracatının hızlanması ile 

En Başarılı Ülkeler Performansını En Çok Arttıran 

Ülkeler 

En Başarısız Ülkeler 

1 Singapur 64 Sırbistan 18 sıra iyileşme 136 Venezuela 

2 Hollanda 73 Vietnam 14 sıra iyileşme 135 Çad 

2 Hong Kong 92 Butan 12 sıra iyileşme 134 Yemen 

4 Lüksemburg 30 İsrail 12 sıra iyileşme 133 Kongo 

5 İsveç 80 Lesotho 11 sıra iyileşme 132 İran 

6 Finlandiya 120 Liberya 11 sıra iyileşme 131 Moritanya 

7 Avusturya 51 Meksika 11 sıra iyileşme 130 Kamerun 

8 Birleşik Krallık 96 Senegal 11 sıra iyileşme 129 Gabon 

9 Almanya 84 Uganda 11 sıra iyileşme 128 Sierra Leone 

10 Belçika 50 Ruanda 10 sıra iyileşme 127 Nijerya 

59 Türkiye 

Ülke 2016 2014 2012 

Sıra Skor Sıra Skor Sıra Skor 

Singapur 1 6,0 1 5,9 1 6,14 

Hollanda 2 5,7 3 5,3 7 5,32 

Hong Kong 3 5,7 2 5,5 2 5,67 

Lüksemburg 4 5,6 11 5,1 10 5,20 

İsveç 5 5,6 9 5,1 4 5,39 

Finlandiya 6 5,6 5 5,2 6 5,34 

Avusturya 7 5,5 18 5,0 15 5,12 

Birleşik Krallık 8 5,5 6 5,2 11 5,18 

Almanya 9 5,5 10 5,1 13 5,13 

Belçika       10 5,5 20 4,9 21 4,96 
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desteklendiği belirtilirken, turizmin egemen olduğu hizmet ihracatını (toplam ihracatın % 

16'sını temsil etmekte) halen zayıf kaldığı ifade edilmektedir (GTB 2017a). 

 

2.2.6.3. Doing Business 2017 İş Ortamı Raporu 

2017 İş Ortamı Raporu’nda (World Bank, 2017) dış ticaret kriterinde DTF puanı 100 

puana erişen 16 adet ülke yer almaktadır. Dolayısıyla dış ticaret alanında ilk 16 ülkenin hepsi 

sıralamada birinci gelmektedir. 17 inci ülke olan Estonya ise 99,92 olan DTF puanı ile 100 puan 

alan ülkelerden sonra ikinci sırada gelmekte, Estonya’yı 98,04 DTF puanı ile İsveç takip 

etmektedir. Dış ticaret alanında birinci gelen ülkelerden Avusturya’da, Fransa’da, Romanya’da 

ve diğer birinci ülkelerde ihracatta ve ithalatta sınır işlemleri bir saati aşmayan bir süre zarfında 

ve maliyetsiz olarak tamamlanabiliyorken, belge işlemleri ise 1 saatte ve yine maliyetsiz olarak 

tamamlanabilmektedir. Estonya’da ise ihracatta sınır işlemleri süresi 2 saat, belgelerin 

hazırlanması süresi 1 saat sürmekteyken; maliyetsiz olarak tamamlanabilmekte; ülkede ithalatta 

ise sınır işlemleri bir saati aşmayan bir süre zarfında ve maliyetsiz olarak tamamlanırken; belge 

işlemleri ise 1 saat sürmektedir ve maliyetsizdir. Türkiye 79,71’lik DTF puanı ile genel 

sıralamada 70 inci sırada yer almıştır. 

Bir önceki rapor döneminde dış ticarette gerçekleştirilen metodolojik değişikliklerden 

biri, ihracatın ve ithalatın aşamalarıdır. İş Ortamı 2015 Raporunda ihracat ve ithalat 

aşamalarının süre ve maliyetleri “Gümrük Muayenesi ve Denetleme”, “Belge Hazırlama”, “İç 

Taşıma Hizmetleri” ve “Limanlar ve Terminal Nakliyesi” şeklindeki dört bileşene göre 

ölçülmekteyken İş Ortamı 2016 ve İş Ortamı 2017 Raporlarında ihracat ve ithalat maliyetlerinin 

bileşenleri sınırdan geçişe uygunluğun sağlanmasını ifade eden “Sınır İşlemleri” ve gerekli 

belgelerin teminini ifade eden “Belge İşlemleri” şeklindedir. Bu bağlamda, Türkiye’de ihracatta 

sınır işlemleri 16 saat, belgelerin hazırlanması 5 saat sürmekteyken; sınır işlemlerinin maliyeti 

376 ABD Doları ve belgelerin hazırlanmasının maliyeti 87 ABD Dolarıdır. İthalatta ise sınır 

işlemleri 41 saat, belgelerin hazırlanması 11 saat sürmekteyken; sınır işlemlerinin maliyeti 655 

ABD Doları ve belgelerin hazırlanmasının maliyeti 142 ABD Dolarıdır. 

Bu rapora göre Türkiye’de ihracat için toplam 7 belge temin edilmesi gerekirken bu 

rakam ithalatta 13 belgeye yükselmektedir. 
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2.2.6.4. Lojistik Performans Endeksi 

Lojistik Performans Endeksi (LPI) anketi uluslararası ve ulusal olmak üzere iki bölümden 

oluşan standart bir anketten oluşmaktadır. Uluslararası ankette katılımcılar, denizaşırı 

ortaklarının sekizinde lojistik performansın altı temel bileşenini puanlamaktadır. Ulusal 

ankette, katılımcılardan, çalıştıkları ülkedeki lojistik çevre hakkında niteliksel ve niceliksel veri 

sağlamaları istenmektedir. 2016 Raporunda (Arvis ve Diğerleri, 2016); bir kez daha, yüksek 

gelirli ekonomiler 2016 sıralamasında ilk 10 pozisyonu oluşturarak geçmiş performanslarını 

kuvvetlendirmişlerdir. En iyi ilk 10 ülke sırasıyla şöyledir: Almanya, Lüksemburg, İsveç, 

Hollanda, Singapur, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, Hong Kong ve Amerika Birleşik 

Devletleri. 2016 LPI Raporu’nda Türkiye 2014 yılına göre dört sıra gerileyerek 160 ülke 

arasında 3,42 puan ile 34 üncü olmuştur. Diğer taraftan ülkemiz “Gümrükler” alanında iki sıra 

gerileyerek 3,18 puan ile 36 ncı sırada yer almıştır. Bu sıralamanın belirlenmesinde ankete 

katılanlara “Gümrük idaresini de 33 içeren sınır kontrol kuruluşları tarafından yapılan gümrük 

işlemlerinin (işlem süreleri, işlem kolaylığı, formalitelerin öngörülebilirliği) verimlilik düzeyi 

nedir?” sorusu sorulmuş ve çok kötü, kötü, orta, iyi ve çok iyi olarak düzeyi belirlemeleri 

istenmiştir Bu alanda ilk sırada 4,18 ile Singapur bulunmaktadır.  

2.2.7. İlişkili Temel Alanlardaki Gelişmelerin Gümrük Hizmetlerine Yansıması 

Gümrük hizmetleri, dış ticaret, ulaştırma ve lojistik, tarım, sağlık, sanayi, çevre, yabancı 

sermaye akışı, üretim, turizm, güvenlik, göç gibi temel alanlardaki gelişmelerle yakın ilişkilidir. 

Ülkemizde bu alanda belirlenen hedef ve politikaların gümrük hizmetlerine önemli ölçüde 

yansımaları olmaktadır.  

Dış ticaret açısından bakıldığında, ülkemizin birçok ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması 

veya Tercihli Ticaret Anlaşması yapması, Dünya Ticaret Örgütü ve çeşitli bölgesel örgütler 

bünyesinde yapılan ticaretle ilgili anlaşmalara taraf olması, söz konusu anlaşmalar kapsamında 

eşya girişi veya çıkışının anılan anlaşmaların ilgili hükümlerine göre gümrük kontrollerinin 

yapılmasını gerekli kılmaktadır. Anlaşma sayısı arttıkça, uygulamalarda çeşitlilik artmakta ve 

kontrollerin etkin bir şekilde yapılabilmesi için ilgili kurumlarla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

arasında yakın işbirliği ve personelde yüksek teknik bilgi birikimi olması gerekmektedir. 

Dış ticaret, üretim ve yabancı sermaye açısından önem arz eden başka bir husus da, 

ülkemizde üretimin ve dış ticaret talebinin artmasıyla beraber, daha çok eşya ülkeye giriş ve 
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çıkış için sınırlara yöneleceği için, beklemelerin ve gecikmelerin önüne geçebilmek için 

gümrük hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırması zorunluluk arz etmektedir. Benzer 

durum turizm açısından da geçerlidir. Özellikle yaz aylarında turist ve gurbetçi vatandaşların 

Türkiye’ye seyahatindeki artış, bekleme ve gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yolcu 

işlemlerinde artan sayıya paralel olarak iyileştirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Diğer yandan, tarım, sağlık, sanayi ve çevre gibi konularda ülkemizde kabul edilen bazı 

politika v standartlara ithal ürünlerin uyumunun sağlanması genellikle sınırlarda yapılmaktadır. 

Bu politikalar doğrultusunda belirlenen kriterlere uyumu sağlamak için çeşitli kontrollerin etkin 

bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Son olarak, kaçakçılık yöntemlerindeki gelişmelere karşı etkin mücadele edebilmek ve 

özellikle ülkemizin bulunduğu coğrafya nedeniyle başta uyuşturucu ticareti ve terörist 

faaliyetlerin önlenebilmesi için alınan kararlar gereğince sınırlarda etkin kontroller 

yapılmaktadır. Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, gümrük hizmetlerinin kolaylaştırılması, 

kaçakçılığın önlenmesi ve güvenliğin sağlanması gibi üç farklı görevi aynı anda 

gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

 

2.2.8. Türkiye’deki Dinamikler ve Dünyadaki Eğilimlerin Muhtemel Yansımaları 

Dünyada son yirmi yıldır uluslararası ticareti artırmak için en çok odaklanılan alanlardan 

biri ticaretin kolaylaştırılmasıdır. Ticaretin kolaylaştırılmasının genel anlamda amacı, 

işlemlerin basitleştirilmesi, belgelerin ve maliyetlerin azaltılması ve eşyanın ülkeler arasında 

hareketinin hızlandırılmasıdır. Böylece ticaret maliyetleri azaltılarak, ülkelerin rekabet gücünü 

artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda en çok odaklanılan alan gümrük hizmetleridir. 

Genel olarak tüm dünyada öne çıkan eğilim ticarete konu olan eşyanın gümrüklerde 

geçirdiği süreyi en aza indirmek yönündedir. Piyasa gözetimi ve denetimi yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Risk yönetiminin geliştirilmesi ve mümkün olduğunca az eşyanın 

gümrüklerde kontrol edilmesini sağlayarak hem gümrük işlem süreleri düşürülmekte hem de 

yapılan kontrollerin etkinliği artmaktadır.   

Ülkemiz ticaretin kolaylaştırılmasını ve gümrük hizmetlerinin uluslararası bir standarda 

kavuşturulmasını amaçlayan DGÖ bünyesindeki Revize Kyoto Sözleşmesi ile DTÖ 

bünyesindeki Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını imzalamış ve onaylamıştır. Ayrıca, 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
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Kararı çerçevesinde ülkemiz gümrük hizmetleri alanında AB standardına uyum sağlama gayreti 

içerisindedir. Gerek taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar, gerek AB yükümlülüğümüz ve 

gerek yukarıda bahsedildiği gibi ülkemizin kalkınma hedefleri,  gümrük hizmetleri alanında 

uluslararası standartlara uyumu zorunlu kılmaktadır. Aşağıda, AB bünyesinde son dönemde 

gümrük hizmetleri alanında yürütülen çalışmalar özetlenmektedir. 

AB Gümrük Mevzuatındaki Gelişmeler 

 Bilindiği üzere Avrupa Birliği gümrük mevzuatını yeniden düzenleyen ve “Birlik 

Gümrük Kodu” olarak adlandırılan 952/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü, 

10 Ekim 2013 tarih ve L269 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış ve 

01.06.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemede üye ülkelerin mevcut 

bilişim altyapılarının hazırlanması için 31.12.2020 tarihine kadar geçiş dönemi belirlenmiştir.   

Söz konusu düzenlemenin getirdiği önemli yeniliklerin başında kâğıtsız gümrük işlemlerine 

geçiş gelmektedir. Tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılması gümrük işlem sürelerini 

düşürerek verimliliği artıracaktır. Ayrıca tüm işlemlerin elektronik ortamda kayıtlı olması 

izlenebilirliği artırarak daha şeffaf gümrük idaresini temin edecektir. Aynı zamanda aynı 

mevzuat hükmü uyarınca farklı gümrük idarelerinde farklı işlem yapılmasının önüne geçilerek 

uygulamada yeknesaklık sağlanacaktır.  

Yeni Birlik Gümrük Kodunda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalara 

gösterilen kolaylıklar artırılmıştır. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası firmalar eşyanın hangi 

gümrük idaresine geldiğine bağlı kalmaksızın ticari kayıtlarını gerçekleştirdikleri ve 

kendilerine en yakın olan gümrük idaresinde gümrükleme sürecini tamamlayabileceklerdir. 

Merkezi gümrükleme olarak tanımlanan bu uygulamayla birlikte eşyanın fiziki olarak gümrük 

bölgesine girip çıktığı veya eşyanın sunulduğu gümrük idaresinde gümrük beyanı verme 

zorunluluğu YYS sahibi firmalar için kaldırılmıştır. 

Yine bu düzenlemeyle getirilen yeniliklerden bir diğeri de öz değerlendirme 

müessesesidir. Gerekli şartları taşıyan ve başvurusu kabul edilen firmalar gümrük idarelerince 

yapılması gereken belirli gümrük işlemlerini yerine getirmek, ödenecek ithalat ve ihracat 

vergilerini belirlemek ve gümrük gözetimde belirli gümrük kontrollerini gerçekleştirmek için 

gümrük idareleri tarafından yetkilendirilebilecektir. Ayrıca bu düzenlemede ticaretin 

kolaylaştırılması anlaşmasında hüküm altına alınmış olan cezaların etkili ve orantılı olması 

hususuna da yer verilerek cezalar konusunda da yeknesaklık sağlanmıştır. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

3.1. Uzun Vadeli Hedefler 

Dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik yapı her geçen gün değişmektedir. Bu 

değişim süreci tüm ülkeleri etkilemekte ve değişime ayak uydurma yönünde kurumlara baskı 

yapmaktadır. Yapılan baskılardan biri, belki de en önemlisi gümrük hizmetleri alanındadır. 

Gümrük hizmetleri, dünyadaki hızlı değişim sürecinde ülkeleri risklere karşı 

koruyabildiği ve fırsatlardan yararlanmak için kolaylaştırıcı rolü üstlenebildiği ölçüde başarılı 

olmaktadır. Bu süreçte ülkelerin en büyük avantajı, gümrük hizmetleri alanında ülkelerin ortak 

çabasıyla uluslararası standartların oluşturulması ve bu standartların birçok ülke tarafından 

uygulanmasıdır. 

Gümrük hizmetleri alanında kabul edilmiş olan uluslararası standartların ortak amacı, 

ülkeleri toplum ve çevre için tehdit olabilecek unsurlardan korumak, kaçakçılığı önlemek ve 

kurallara uygun eşya ve yolcu geçişini kolaylaştırmaktır. Böylece kalkınma için önem arz eden 

ihracat daha kolay yapılabilecek, insanlar kurallara uyduğu sürece daha rahat seyahat 

edebilecektir. 

Bu nedenle, ülkemizin de katkı verdiği uluslararası standartlar, gümrük hizmetleri 

alanında rehberlik ederek uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacaktır. 

Ancak bunun sağlanması, gümrük hizmetlerinin yapısı gereği, ilgili tüm kurumların ortak 

çabası ve özel sektörün sürece aktif katılımı ile mümkün olacaktır. Gümrük hizmetlerinin 

“müşterisi” konumundaki özel sektörün ihtiyacının karşılanması ve sürecin yönetilmesinde 

uyarıcı rol üstlenmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını sağlayacağı gibi, 

kaynakların verimli kullanılmasına da ışık tutabilecektir. 

Tüm bunlar dikkate alındığında, ülkemizin 2023 vizyonu, “hızla gelişen ve değişen 

dünyada, ülkeye eşya ve yolcu giriş-çıkışının güvenli, kolay ve en uygun maliyetle 

yapılabilmesine olanak tanıyan, uluslararası rekabet gücü yüksek bir ülke olmaktır.” 

şeklinde belirlenebileceği değerlendirilmektedir. 

Bu vizyon, “Kalkınma Odaklı Gümrük Politikaları” uygulamasıyla mümkün olacaktır. 

Bu tanım özünde, “ihracatın artırılması, toplumun ve çevrenin korunması, kaçakçılığın 

önlenmesi gibi ülkemizin kalkınması için hayati öneme sahip hedeflere ulaşılmasına ve 

ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, ilgili tüm 
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kamu kurumları arasında etkin işbirliği tesis edilerek, özel sektörün ihtiyaçları 

doğrultusunda uluslararası standartlarla uyumlu gümrük politikaları uygulanmasını” ifade 

etmektedir. 

Kalkınma odaklı gümrük politikaları uygulamak suretiyle gümrük hizmetlerinde: 

• Şeffaflık ve öngörülebilirlik artırılacak,

• Tam otomasyona geçilecek,

• İnsan kaynakları kapasitesi nicelik ve nitelik olarak yükseltilecek,

• Bürokrasi ve maliyetler azaltılacak,

• Etkin kontrol yöntemleri uygulanacaktır.

3.2. On Birinci Kalkınma Planı Hedefleri 

2023 vizyonuna ulaşmak için, başta Revize Kyoto Sözleşmesi ve DTÖ Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşmasının hükümleri olmak üzere, ülkemizin uluslararası 

yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve başarılı ülke uygulamalarının takip edilerek, gümrük 

hizmetleri tüm yönleriyle ele alınmalı ve yaşanan sorunlar çözülmelidir. On Birinci Kalkınma 

Planı, bu açıdan ülkemize eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 

Bu Plan dönemi, ilgili kurumlar ve özel sektör arasında gümrük hizmetlerinin neden daha 

etkin sunulması gerektiği konusunda anlayış birliğinin tam olarak tesis edildiği dönem olmalıdır. 

Zira anlayış birliği sağlanmadan, gümrük hizmetleri gibi güçlü işbirliği gerektiren bir alanda 

hedefler belirlense dahi bu hedeflere ulaşmak güç olacaktır. Kurumların kendi görev 

alanlarında hizmet sunan, ticaret erbabının ve vatandaşların ise hizmet alan konumunda olması, 

başta güvenlik olmak üzere kalkınma hedefleri konusunda anlayış birliğine varılmasına engel 

teşkil etmemekte, aksine birbirlerini tamamlamalarına ve böylelikle hedeflere daha kolay 

ulaşılmasına olanak sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle tüm paydaşlar süreçte “ortak” gibi 

hareket etmek mecburiyetindedir. Bu ise ancak, karşılıklı empati kurabilmeyle mümkün 

olabilecektir. Kurumlar özel sektörün ticareti kolay ve az maliyetli yapmasının, özel sektör ise, 

kurumların görevleri gereği etkin kontroller yapmasının gerekliliğini anlamalı ve bunun için 

karşılıklı katkı sağlamalıdır. Bu süreçte her kesim, değişim sürecine ülke olarak ayak uydurmak 

zorunda olduğumuzun farkında olmalıdır. 
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Dönem içerisinde yapılması gerekenler ve atılması gereken bazı adımlar, kurumlar 

açısından uzun yıllardır devam eden bazı teamüllerden vazgeçmelerini ve yeni birtakım 

teknikler kullanmalarını gerekli kılabilecektir. Tecrübeler göstermiştir ki, kurumsal teamülleri 

verimsiz olsalar dahi değiştirmek güçtür, ancak imkansız değildir. Bunu başarmak, değişimin 

gereğinin tüm kurumlarca ve kurumların merkez ve taşrada görev yapan personeli tarafından 

iyi anlaşıldığında daha da kolay olabilmektedir. 

Kurumların değişimin gerekliliğini anlaması, halihazırda uygulanan yöntemin yol açtığı 

zararları gördüğünde, benzer hizmetin diğer ülkelerde daha etkin yöntemlerle verildiğine şahit 

olduklarında ve endişelerinin dikkate alınarak kendilerine ikna edici çözümler sunulabildiğinde 

kolaylaşacaktır. Bu da ancak, bilgilendirme, eğitim ve iyileştirmelerle sağlanabilecektir. 

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılabileceği gibi, hedefler belirlenmeden önce yapılması 

gereken kurumların ve özel sektörün ortak çabası ve desteğiyle sorunların ve ihtiyaçların doğru 

bir biçimde tespit edilmesidir. Bu kapsamda yapılması gereken, reformlar için birçok alanda 

ortak olan sorun alanlarına odaklanmaktır.  

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında oluşturulan Gümrük Hizmetlerinin 

İyileştirilmesi Çalışma Grubu, bu noktadan hareketle, başta Dünya Gümrük Örgütü olmak 

üzere uluslararası kuruluşların yapmış oldukları kapasite geliştirme programları ve bazı 

ülkelerin reform programlarından yararlanarak sorun alanlarını aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

a. Mevzuat 

b. Kurumsal Yapılanma ve Koordinasyon 

c. İşlemler 

d. Ücretler 

e. Belgeler 

f. Cezalar 

g. Altyapı 

h. İnsan Kaynakları ve 

i. Halkla İlişkiler 

Çalışma Grubunun üyelerinin katkılarıyla bu alanlarda karşılaşılan ve bir önceki bölümde 

listelenen başlıca sorunlar tespit edilmiştir. Tespit edilen sorunlardan da anlaşılacağı gibi, 

ülkemizde gümrük hizmetleri alanında geliştirilmesi gereken hususlar şunlardır: 
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Amaç ve Hedefler: 

Onbirinci Kalkınma Planı dönemi hedefleri belirlenirken aşağıdaki önemli hususların 

dikkate alınmasında yarar görülmektedir. Zira bu hususları dikkate almadan belirlenecek 

hedefler çerçevesinde uygulanacak politikalar beklenen verimi sağlamayabilecektir: 

a. Onuncu Kalkınma Planı ve bu plan kapsamında hazırlanan Öncelikli Dönüşüm

Programları da göstermiştir ki, gümrük hizmetleri ülkemiz için birçok açıdan

önemlidir. Bunlardan bazıları lojistik, dış ticaret, kamu gelirlerinin etkin bir şekilde

toplanması, kayıt dışılığın azaltılması, fikri mülkiyet haklarının korunması ve yatırım

ortamının iyileştirilmesidir. Her ne kadar Planda açık olarak değinilmemiş olsa da,

güvenlik ve turizm gibi önemli sektörlerde hedeflere ulaşılmasında da gümrük

hizmetleri kritik bir rol oynamaktadır.

Onbirinci Kalkınma Planında, bir önceki plandan farklı olarak, “Gümrük 

Hizmetleri”nin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve sorunların bu doğrultuda 

çözüme kavuşturulması, gümrük hizmetlerinin yatay bir alan olarak yukarıda sayılan 

ilgili tüm alanlardaki hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.  

b. Plan hedefleri belirlenirken dikkat edilmesi gereken başka bir husus, gümrük

hizmetleri alanında uluslararası eğilimlerin de dikkate alınmasıdır. Dünyada gümrük

hizmetleri alanındaki mevcut eğilim, politikaların güvenlikten ödün vermeden

ticaretin kolaylaştırılması ekseninde şekillendirilmesidir. DTÖ tanımlamasına göre

ticaretin kolaylaştırılması, “uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve

uyumlaştırılması”dır. Tanımda geçen ticaret prosedürleri, uluslararası ticarette

eşyanın hareketi için gerekli olan verilerin toplanması, sunulması, iletilmesi ve

işlenmesini kapsayan faaliyetler, uygulamalar ve formaliteler olarak açıklanmaktadır

(DGÖ 2011). Ticaretin kolaylaştırılmasının önem kazanmasının başlıca nedenleri,

ülkelerin artan ticaret talebi, yabancı sermayeyi cezbetme arzusu ve uluslararası

tedarik zincirine daha fazla katılabilme gayretidir. Nitekim son yirmi yıldır DTÖ

kapsamında sürdürülen müzakereler sonucunda, 2013 yılında DTÖ Ticaretin

Kolaylaştırılması Anlaşması tamamlanarak ülkelerin onayına açılmış ve 2017 yılında

Anlaşma yürürlüğe girecek onay sayısına ulaşmıştır. Büyük ölçüde gümrük

hizmetlerine odaklanan ve ülkemizin da taraf olduğu bu Anlaşma kapsamında

yükümlülüklerimizi yerine getirmek hedeflerimizden biri olmalıdır.
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İlk bölümde verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi, ülkemizin uluslararası 

endekslerdeki konumu ne yazık ki hak ettiği konumun çok ötesindedir. İhracatını ve 

turizm gelirlerini artırmak ve bu amaçla birtakım hedefler ortaya koyan ülkemizin, 

gümrük hizmetleri alanında da gerekli iyileştirmeleri yapması ve bu hedeflere 

ulaşılmasına katkı sağlaması gerekmektedir. 

c. Dünyadaki birçok ülkeden farklı olarak, ülkemizin bulunduğu coğrafyada devam 

eden siyasi karışıklıklar sınır kapılarının kapanması, büyük ölçekli göç dalgaları, 

başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılık gibi önemli risklerle karşı karşıya 

kalmasına neden olmaktadır. Bu durum, güvenlikle ilgili önlemlerin etkin bir 

biçimde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Sayılan tüm bu hususları dikkate alındığında, On Birinci Plan Dönemi hedeflerinin 

aşağıdaki şekilde belirlenmesinde yarar görülmektedir. 

“Gümrük Hizmetlerinin temel amacı, şeffaflığı ve öngörülebilirliği esas alarak, 

ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasına azami katkıyı sağlamak üzere uluslararası 

standartlar ile yükümlülüklerimiz doğrultusunda bürokrasiyi ve maliyetleri azaltmak ve 

etkin kontrol yöntemleri uygulamaktır.” 

 

3.3. Politikalar: 

On Birinci Plan hedeflerine ulaşmak için, Çalışma Grubu Toplantısında tespit edilen 

sorunların giderilmesi ve zaman içinde ortaya çıkabilecek ilave sorunlara hızlı bir biçimde 

çözüm geliştirilmesi önem arz etmektedir. Çalışma Grubunun yaptığı tespitlerden yola çıkarak, 

Plan döneminde aşağıdaki politikaların uygulanmasında yarar görülmektedir:  

• Bürokrasi azaltılacak, yerindelik denetimi yapılarak farklı kurumlarca yapılan 

kontrol, izin ve onay süreçleri ile aranan belgeler rasyonel hale getirilecektir. 

• Farklı kurumlarca belge, tahlil ve onay işlemleri için tahsil edilen ücretler gözden 

geçirilecek, verilen hizmete ilişkin olmayan ücret ve kesintiler kaldırılacak, hizmete 

ilişkin olanlarda ise verilen hizmet ile orantılı bir ücretlendirmeye gidilerek 

uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. 

• Mevzuat açık ve kolay anlaşılır hale getirilecek, mevzuat hazırlıklarında etki 

analizleri esas alınacak ve katılımcılık artırılacaktır,  
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• İlgili kamu kurumları arasında koordinasyon güçlendirilecek ve koordinasyon

tek elden yürütülecektir,

• Gümrük işlemlerinde etkinlik ve verimlilik artırılacak, bu amaçla bilgi ve

iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılacak ve altyapı ihtiyacı

karşılanacaktır,

• Uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla iş süreçlerinde yetki ve

sorumluluklar daha belirgin hale getirilecek, insan kaynakları kapasitesi nitelik

ve nicelik olarak yükseltilecek, profesyonelleşme artırılacaktır,

• Ticaret erbabı ve yolcuların mevzuata uyumu artırılacak, bu kapsamda

mükelleflerin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler güncel, doğru, anlaşılır ve

kolay erişilebilir şekilde yayımlanacaktır,

• Uluslararası yükümlülüklerimize tam uyum sağlanacaktır.
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3.4. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

 

3.4.1. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgili 

Kurum 

Süre Amaç Performans Göstergesi 

1.Mevzuatta9 çok sık değişiklik yapılmakta olup, bu 

durum ilgili kurumların ve ticaret erbabının mevzuatı 

takibini zorlaştırmaktadır. 

 
2.Mevzuat hazırlanırken veya değiştirilirken ilgili 

kurumlarla, taşra teşkilatı ve özel sektörle yeterli 

koordinasyon ve işbirliği yapılmamaktadır. Bu durum 

gerek uygulayıcı kurum personelinin, gerek ticaret 

erbabının mevzuatı anlamasını ve uygulamasını 

zorlaştırmakta ve uygulamada yeknesaklığı 

engellemektedir. 

 
3. Mevzuatta çok fazla muğlak ifade bulunmakta, bu 

durum mevzuatın anlaşılmasını zorlaştırmakta, 

uygulamada yorum farklılığına yol açarak 

yeknesaklığı ve öngörülebilirliği azaltmaktadır. 

 
4.Mevzuatın kabul edilmesi ve uygulanması arasında 

çoğunlukla makul bir süre tanınmamaktadır. Bu 

durum mevzuatın uygulanmasını ve ticaret erbabının 

uyumunu zorlaştırmaktadır. 

Mevzuat taslakları 

hazırlanırken, istisnai haller10 

dışında, taşra personelinin, 

ilgili kamu kurumlarının ve 

ticaret erbabının görüşleri 

azami ölçüde dikkate alınacak 

ve mevzuatın yayımlanması 

ve uygulanması arasında en az 

30 gün süre olması 

sağlanacaktır. 

 

 

 

Yeni çıkarılacak mevzuatta 

mümkün olduğunca yetki, hak 

ve sorumluluklar açık bir 

şekilde ifade edilecektir. 

 

 

 

İlgili Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Kamu 

Kurum ve 

Kuruluşları 

 

2019 

başından 

geçerli 

olmak 

üzere 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

başından 

geçerli 

olmak 

üzere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeknesaklığı, 

Öngörülebilirliği, 

Uygulama 

Birliğini ve 

Mevzuata Uyumu 

Artırmak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllık Mevzuat 

Memnuniyet Anketi 

                                                           
9 Ülkemizin taraf olduğu Revize Kyoto Sözleşmesinde “ulusal mevzuat” “yetkili bir mercii tarafından konulan ve ülke topraklarında uygulanabilen kanunlar, yönetmelikler ile diğer önlemler veya 

kabul edilmiş olan yürürlükteki antlaşmalar” olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmada kullanılan “mevzuat” kavramı, ülkemizde gümrük hizmetlerinin düzenlenmesinde dayanak teşkil 

eden uluslararası anlaşma, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğ ile uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla ilgili kurumlarca çıkarılan diğer düzenleyici 

metinleri kapsamaktadır. 

 
10 “İstisnai haller” kavramının yorumlanmasında,  ülkemizin taraf olduğu DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 3. Maddesinin esas alınması yararlı olacaktır. Söz konusu maddeye göre, 

“vergi veya tarife oranlarındaki değişiklikler, hafifletici etkisi olan önlemler, taslak hakkında görüş alınması veya uygulama için belirli süre verilmesi durumunda etkileri zayıflayacak önlemler, 

acil durumlarda uygulanan önlemler, ya da iç hukuk ve yasal sistemde yapılan küçük değişikliklerde söz konusu tedbirler uygulanmayabilecektir.” 
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3.4.2. Kurumsal Yapıyı ve Koordinasyonu İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgili 

Kurum 

Süre Amaç Performans Göstergesi 

1.Gümrük hizmetleri, farklı kurumların koordine

ettiği çeşitli platformlarda ele alınmaktadır. Bu 

durum birbiriyle çelişen hedef ve politikaların 

oluşmasına veya mükerrerliğe neden olmakta ve 

uygulamada sorunlara yol açmaktadır. 

Gümrük hizmetleri Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından koordine 

edilecektir. Diğer alanlarda 

oluşturulan kurullar için katkı, GTB 

aracılığıyla sağlanacaktır. 

GTB (S), Diğer 

Kamu Kurum ve 

Kuruşları 

2019 

başından 

geçerli 

olmak 

üzere 

Koordinasyonu ve 

İşbirliğini 

Artırmak 

Gümrük hizmetleri 

alanında koordinasyon 

yapan kurul/komite sayısı 

2.Uygulamada kurumlar arasında anlayış birliği

ve koordinasyon eksikliği yaşanmaktadır. 

Koordinasyon sorunu yaşanan alanlar 

belirlenerek çözülecektir. 

GTB (S), Diğer 

Kamu Kurum ve 

Kuruşları 

2019 

sonu 

Anlayış birliğini 

geliştirmek ve 

Gümrük işlem 

süresini azaltmak 

Belirlenecek 

Koordinasyon 

Komitesince çözüme 

kavuşturulan sorun sayısı 

3.Farklı kurumlarca işletilen laboratuvarlarda

zaman zaman aynı ürünle ilgili birden fazla tahlil 

yapılmaktadır. 

Analize neden olan mevzuat gözden 

geçirilerek, analize gönderilen 

eşyanın sayısı azaltılacaktır. 

Mükerrer analizler azaltılacaktır. 

Gerekli tüm analizlerde “tek 

numune-tek analiz” prensibi 

üzerinden yapılması amaçlanacaktır. 

Analiz süresi azaltılacaktır. 

GTB (S), Diğer 

Kamu Kurum ve 

Kuruşları 

2020 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini, 

maliyetleri ve 

bürokrasiyi 

azaltmak 

• Analize gönderilen

eşya sayısı

• Mükerrer analiz

sayısı

• Ortalama Analiz

süresi

4.Gümrük hizmetlerinin sunulduğu gümrük

idareleri, liman ve diğer sınır kapılarında gereken 

hallerde, ilgili kurumların personelinin olmaması, 

işlemler için gereken süreyi uzatmaktadır.   

Sürekli personel bulundurulması 

gereken kurumlar ve yerler 

belirlenerek gerekli görevlendirmeler 

yapılacaktır. 

GTB (S), Diğer 

Kamu Kurum ve 

Kuruşları 

2019 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini azaltmak 

Belirlendiği halde sürekli 

personel bulunmayan 

gümrük idaresi ve sınır 

kapısı sayısı 

5.Limanlara girişte ayrı ayrı kart çıkarılması, ilave

maliyet ve zaman kaybına neden olmaktadır. 

Tek Kart uygulamasına geçilecektir. UDHB ve GTB 

(S), Diğer Kamu 

Kurum ve 

Kuruşları 

2019 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini, 

maliyetleri ve 

bürokrasiyi 

azaltmak 

Tek Kart uygulamasıyla 

giriş yapılamayan liman 

sayısı 

6.Hudut Kapılarında ve iç gümrüklerde gümrük

idarelerinin ve ilgili bazı kurumların çalışma 

saatlerinde uyumsuzluklar bulunmaktadır. 

İlgili kurumlar belirlenerek, söz 

konusu kurumlarda 7/24 çalışma 

uygulamasına geçilecektir. 

GTB (S), Diğer 

Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

2019 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini azaltmak 

İlgili kurumlarca 7/24 

hizmet verilmeyen 

gümrük idaresi sayısı 
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7.Gümrük müşavirlerinin oda şeklinde 

örgütlenmemesi nedeniyle gümrük müşavirlerinin 

kurumsal yapıları geliştirilememektedir. 

Gümrük Müşavirleri Odası 

kurulacaktır. 

GTB (S), Diğer 

Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

2020 

sonu 

Gümrük 

Müşavirlerinin 

kurumsallaşmasını 

sağlamak 

Odanın Kurulması 

 

3.4.3. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgil

i Kurum 

Süre Amaç Performans Göstergesi 

1.Taşra teşkilatlarında uzman ve 

yetkin personel eksikliği 

yaşanmaktadır. 

-Personel, becerileri ve uzmanlığı esas 

alınarak ihtiyaç duyulan yer ve bölümlerde 

görevlendirilecektir.  

-Personel ihtiyacı belirlenerek, ihtiyaç 

duyulan sayıda ve özelliklerde personel 

istihdam edilecektir. 

-Kurumsal düzeyde ve GTB ile birlikte 

sorun yaşanan alanlarda ilgili kurumların 

taşra personeline yönelik hizmet içi eğitim 

faaliyetleri düzenlenecek ve destekleyici 

rehberler yayımlanacaktır. 

-Gümrük personelinde profesyonelliği 

artırmak ve yeni alınan personelin hızlı bir 

şekilde sahada verimli çalışmasını sağlamak 

için sürekli eğitim verilen ve yeni alınan 

personelin tüm teknik konularda uygulamalı 

eğitime tabi tutulacağı “Gümrük ve Ticaret 

Akademisi” oluşturulacaktır. 

Tüm kurumlar 

 

 

Tüm 

Kurumlar 

 

 

Tüm 

Kurumlar 

 

 

 

 

 

GTB 

   2020 sonu 

 

 

2020 sonu 

 

 

 

2019 

başından 

geçerli 

olmak üzere 

 

 

 

2021 sonu 

 

 

 

 

 

 

Gümrük işlem 

süresini azaltmak, 

yeknesaklığı, 

öngörülebilirliği 

ve kontrollerin 

etkinliğini 

artırmak 

• Değerleme itiraz 

sayısı/değişen sayısı 

• Sınıflandırma 

sayısı/değişen sayısı 

• Sınırda yolcu ve eşya 

bekleme süreleri 

• İhracat ve ithalatta 

gümrükleme süreleri 

• Personel başına yıllık 

beyanname sayısı 

• Eğitime tabi tutulan 

personel oranı 

• Personel başına eğitim 

süresi 

2.Gümrük idarelerinde devam 

eden tayin sistemi uzmanlaşan 

personelin farklı bir alanda ve 

yerde görev yapmasına ve 

yerine tecrübesiz personelin 

gelmesine neden olmakta ve 

işlemlerin yavaşlamasına veya 

uyumsuzluklara neden 

olmaktadır. 

Personelin tayinlerinde uzmanlık ve 

idarelerin ihtiyaçları dikkate alınacaktır. 

 

 

GTB 2020 sonu Gümrük işlem 

süresini azaltmak, 

yeknesaklığı, 

öngörülebilirliği 

ve kontrollerin 

etkinliğini 

artırmak 

• Değerleme itiraz 

sayısı/değişen sayısı 

• Sınıflandırma 

sayısı/değişen sayısı 

• Sınırda yolcu ve eşya 

bekleme süreleri 

• İhracat ve ithalatta 

gümrükleme süreleri 

• Personel başına yıllık 

beyanname sayısı 
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• Eğitime tabi tutulan

personel oranı

• Personel başına eğitim

süresi

3.Birçok İhracatçı firmanın dış

ticaretten sorumlu birimlerinde 

uzman personel istihdam 

edilmemektedir. Bu durum 

gümrük hizmetlerinin etkin 

şekilde yürütülmesine mani 

olmaktadır. 

Firmalarla seminer, çalıştay vb platformlar 

ile sosyal medya, SMS ve e-posta gibi 

yöntemlerle iletişime geçilerek farkındalık 

artırılacaktır. 

Gümrük 

Müşavirleri 

Dernekleri, 

TOBB, TİM, 

UND, 

UTİKAD 

2019 

başından 

geçerli 

olmak üzere 

Gümrük işlem 

süresini ve 

maliyetlerini 

azaltmak 

Hatalı İşlem Oranı 

4.Taşrada bulunan gümrük 

personelinin ücretlerinin ve 

özlük haklarının yapılan işe 

göre düşük olması,  

motivasyonu ve kaliteyi 

olumsuz etkilemektedir. 

Taşra Personelinin ücret ve özlük hakları 

gözden geçirilecektir. 

GTB, Maliye 

Bakanlığı, 

DPB 

2020 sonu Gümrük işlem 

süresini azaltmak, 

yeknesaklığı, 

öngörülebilirliği 

ve kontrollerin 

etkinliğini 

artırmak 

Personelin ortalama çalışma 

süresi 

3.4.4. Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgili Kurum Süre Amaç Performans Göstergesi 

1.İlgili kurumların taşra

teşkilatlarında hizmet binalarında ve 

kullanılan ekipmanlarda yetersizlikler 

bulunmaktadır. 

Hizmet binası ve ekipman 

ihtiyacı karşılanacaktır. 

Kalkınma Bakanlığı (S), 

ilgili kurum ve kuruluşlar 

2023 sonu Gümrük işlem 

süresini azaltmak ve 

kontrollerin 

etkinliğini artırmak 

Memnuniyet Anketi 

2.Bilgi işlem altyapısında sorunlar

bulunmaktadır. 

Bilgi işlem altyapısı 

ihtiyaçlar ve sorunlar 

gözetilerek ve paydaşların 

görüşleri alınarak 

iyileştirilecektir. 

GTB (S), ilgili kurum ve 

kuruluşlar 

2020 sonu Gümrük işlem 

süresini azaltmak ve 

kontrollerin 

etkinliğini artırmak 

• Her bir sistemle ilgili

sorun yaşanan gün sayısı

• Sorunun çözülme süresi

3.Farklı kurumların gümrük

hizmetleriyle ilgili otomasyon 

sistemlerinin birbiriyle yeterince 

entegre olmaması sorunlara yol 

açmaktadır 

Gümrük hizmetleriyle ilgili 

otomasyon sistemleri 

entegre edilecektir. 

GTB (S), ilgili kurum ve 

kuruluşlar 

2020 sonu Gümrük işlem 

süresini azaltmak ve 

kontrollerin 

etkinliğini artırmak 

Bilge Sistemiyle entegre 

olmayan sistem sayısı 
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4.YİD Yöntemi kullanılan sınır 

kapısı, liman ve havalimanlarında 

ilgili kurumlara yeterli yer tahsisinde 

sorunlar yaşanmakta, ticaret erbabına 

yapılan yer kiralamalarında yüksek 

kiralar talep edilmektedir 

Sınır kapılarının 

planlamasında ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile 

ticaret erbabının işlemleri 

yapabilmesine sağlayacak 

planlama yapılacaktır. 

UDHB, GTB, TOBB GTİ, 

Liman ve Havalimanı 

İşletmeleri 

2020 sonu Gümrük işlem 

süresini ve 

maliyetlerini 

azaltmak ve 

kontrollerin 

etkinliğini artırmak 

Yer tahsisinde sorun 

yaşanan gümrük idaresi 

sayısı 

5.Kara sınır kapılarında ve iç 

gümrüklerde ödemelerin kartlı 

sistemle yapılması olanağı 

bulunmamaktadır.  

Tüm ödemeler 24 saat kartlı 

ve elektronik sistemle 

yapılacaktır. 

GTB ve Maliye Bakanlığı 

(S), İlgili kamu ve özel 

sektör kuruluşları  

2020 sonu Gümrük işlem 

süresini azaltmak 

Kartlı sistemle ödeme 

yapılamayan işlem türü 

sayısı 

6.Kara sınır kapılarında yer alan 

akaryakıt istasyonları geçişleri 

önemli ölçüde engellemektedir 

Akaryakıt istasyonlarının 

geçişi hızlandıracak şekilde 

yeniden planlanarak 

akaryakıt satışından dolayı 

oluşan beklemeler 

azaltılacaktır. 

GTB ve GİB (S) 2020 sonu Gümrük işlem 

süresini azaltmak 

Kara sınır kapılarında 

bekleme süresi 

7. Kara sınır kapılarında soğuk hava 

deposunun olmaması soğuk zinciri 

olumsuz etkilemektedir 

Gerekli görülen kara sınır 

kapılarında soğuk hava 

depoları yapılacaktır. 

GTB (S),  GTHB,  Kalkınma 

Bakanlığı 

2023 sonu Gümrük işlem 

süresini ve 

maliyetlerini 

azaltmak ve 

kontrollerin 

etkinliğini artırmak 

Soğuk Hava Deposu 

olmayan Kara Sınır Kapısı 

Sayısı 
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3.4.5. Halkla İlişkiler Alanında Yapılması Gerekenler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgili 

Kurum 

Süre Amaç Performans 

Göstergesi 

1.1.Gümrük hizmetleri için gereken 

belgeler ve bunlarla ilgili iş süreçleri 

hakkında yeterli bilgiye 

erişilememekte, bu durum işlemlerin 

tamamlanma süresi konusunda 

öngörülebilirliği azaltmaktadır. 

1.2.Mevzuatla ilgili olarak güncel ve 

açıklayıcı bilgiye erişimde sorunlar 

yaşanmaktadır. 

Gümrük Portalı kurularak ticaret erbabının 

ve yolcuların gümrük işlemleri hakkında 

ihtiyaç duyduğu bilgi, ücret ve belgeler 

güncel, doğru, yeterli, anlaşılır ve kolay 

erişilebilir şekilde yayımlanacaktır. 

Kurumsal İnternet sitelerinde mevzuat, 

işlemler, ücretler ve belgeler hakkında bilgi 

güncel, yeterli ve açık bir şekilde 

yayımlanacaktır. 

Kurumlar görev alanlarında ticaret erbabının 

ve yolcuların bilgi düzeyini artırmak için 

STK’larla işbirliği içerisinde seminer, eğitim 

ve diğer olanakları etkin şekilde 

kullanacaktır. 

Kurumsal Sosyal Medya Hesapları bilgi 

yayımlamada etkin bir şekilde 

kullanılacaktır. 

GTB (S), İlgili 

Kamu Kurum ve 

Kuruluşları 

Tüm Kurumlar 

Tüm Kurumlar 

Tüm Kurumlar 

     2019 sonu 

2019 sonu 

2019 başından 

geçerli olmak 

üzere 

2019 başından 

geçerli olmak 

üzere 

Şeffaflığı ve 

öngörülebilirliği 

artırmak 

Şeffaflığı ve 

öngörülebilirliği 

artırmak 

Şeffaflığı ve 

öngörülebilirliği 

artırmak 

Şeffaflığı ve 

öngörülebilirliği 

artırmak 

• Portalın

Kurulması

• Portala Yapılan

ziyaret sayısı

• İnternet

sitelerine

yapılan ziyaret

sayısı

• Ticaret Erbabı

ve Yolculara

yönelik

düzenlenen

seminer, eğitim,

yayın sayısı

• Sosyal Medya

kullanmayan

kurum sayısı

2.Çağrı merkezlerine erişimde

sorunlar yaşanmaktadır. 

-Çağrı merkezinin teknik altyapısı 

geliştirilecek,  personel nitelik ve nicelik 

olarak artırılacaktır. 

-İlgili kurumlarda gümrük işlemleriyle ilgili 

çağrı merkezleri oluşturulacaktır. 

GTB 

İlgili kurumlar 

2020 sonu 

2020 sonu 

Şeffaflığı ve 

öngörülebilirliği 

artırmak 

• Çağrı

merkezine

yapılan

aramalarda

bekleme süresi

• Çağrı

merkezine

yapılan arama

sayısı

• Çağrı merkezi

olmayan kurum

sayısı
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3.4.6. Ücretler Konusunda Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgili 

Kurum 

Süre Amaç Performans 

Göstergesi 

1.İhracatın ön koşullarından biri olan ve

gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için TİM 

tarafından ihraç edilen eşyanın 

değerinin %002 (onbinde iki) ile %01 (binde 

bir) arasında değişen oranlarda tahsil edilen 

"Nisbi Aidat" ve 01.11.2017 tarihinden 

itibaren Türkiye Tanıtım Grubu için belirli 

ürün gruplarında yapılan fon kesintisi  

maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır.11 

Nisbi aidatın ve fon kesintisinin 

gümrük hizmetleri için ön koşul olma 

uygulamasına son verilecek, oranlar 

düşürülecek ve tahsilat fiili ihracattan 

90 gün sonra yapılacaktır. 

Ekonomi 

Bakanlığı 

TİM 

2019 Sonu Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak ve uluslararası 

yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek.  

Not: RKS ve DTÖ TKA’ya 

göre gümrük hizmetlerinden 

alınan ücretlerin bir gümrük 

hizmetinin karşılığı olması 

ve sunulan hizmetle orantılı 

olması gerekmektedir. 

Nisbi aidat ve fon 

kesintisinin 

gümrük 

işlemleriyle 

ilişkisinin 

sonlandırılması 

2.Fazla Mesai Ücreti ve yolluk ücretleri

maliyeti artırmakta ve yabancı plakalı 

araçlara uygulanmaması haksız rekabete yol 

açmaktadır. 

7/24 vardiya sistemi ile çalışacak 

sayıda personel istihdamı sağlanarak 

fazla mesai ücretlerinin mükellefe 

yansıtılması uygulamasına son 

verilecektir. 

GTB, Maliye 

Bakanlığı, 

DPB 

2020 Sonu Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak 

Mükelleflerden 

fazla mesai ücreti 

alınmaması 

3.Yolluk ücretlerinde farklılıklar

bulunmaktadır. 

Uygulama Harcırah Kanunu 

çerçevesinde gözden geçirilecektir. 

GTB 2020 Sonu Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak, yeknesaklığı ve 

şeffaflığı artırmak 

Farklılıkların 

ortadan 

kaldırılması 

4.TIR Karnesinden damga vergisi 

alınmamasına karşılık aynı amaca hizmet 

eden Transit Beyannamesinden bu vergi 

alınmaktadır. 

Transit beyannamelerinden alınan 

damga vergisi kaldırılacaktır. 

GİB 2019 Sonu Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak 

Damga vergisinin 

kaldırılması 

5.Liman hizmetlerinin bir kısmında KDV

alınması, bir kısmında alınmaması 

yönetilmesi zor olup, tahminlere, hatalara ve 

cezai risklere imkan vermektedir. 

Liman hizmetleri ve bu hizmetlerden 

alınan KDV’ler hakkında belirsizliği 

ortadan kaldıracak düzenleme 

yapılacaktır. 

GİB 2019 Sonu Şeffaflığı ve mevzuata 

uyumu artırmak 

Belirsizliğin 

giderilmesi 

11 Ekonomi Bakanlığı temsilcisi tarafından bu maddenin kaldırılmasına ilişkin şerh konulmuştur. 
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6.Çeşitli kurumlarca izin, onay, uygunluk

yazısı, tahlil vb. nedenlerle yüksek miktarda 

ücret alınmaktadır. 

İthalat ve ihracat sürecinde gerek kamu 

gerek özel sektörce alınan ücret ve 

kesintiler değerlendirilerek, doğrudan, 

verilen hizmete ilişkin olmayan ücret 

ve kesintiler kaldırılacak, hizmete 

ilişkin olanlar ise verilen hizmet ile 

orantılı bir ücretlendirmeye 

gidilecektir. 

Gümrük Hizmetleri Karşılığı Alınan 

Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik Hazırlanacaktır 

GTB (S), ilgili 

kurum ve 

kuruluşlar 

GTB (S), ilgili 

kurum ve 

kuruluşlar 

2019 Sonu 

2019 sonu 

Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak, Uluslararası 

yükümlülüklerimizi yerine 

getirmek 

Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak 

Mevcut 

Ücretlerdeki 

düşüş 

• Yeni ücret

sayısı ve tutarı

• Yönetmeliğin

Uygulamaya

Konulması

7. Sınır Kaplarında Valiliğin dezenfeksiyon

için ücret alması ve TIR'ları sıra olmasa dahi 

zorunlu olarak TIR Parkına yönlendirmesi 

ilave maliyetlere neden olmaktadır. 

Valiliğin aldığı ücretler ve uygulama 

gözden geçirilecektir. 

İçişleri 

Bakanlığı, 

GTHB 

2019 Sonu Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak 

Uygulamanın 

sonlandırılması 

8. İşletici kuruluş, liman işletmeleri ve

acenteler gibi kamu kurumu dışındaki diğer 

aktörlerce alınan ücretlerin yüksek olması 

maliyetlere neden olmaktadır. 

Alınan ücretler uluslararası 

uygulamalar çerçevesinde gözden 

geçirilecek, YİD Yöntemiyle 

modernize edilen veya yapılan 

Havalimanı, Liman, Kara Hudut Kapısı 

ve iç gümrük idarelerine ilişkin 

sözleşmelerde ihtiyaçlar dikkate 

alınacaktır.  

İşletici 

kuruluşlar, 

Liman 

İşletmeleri, 

Acenteler, 

UDHB ve 

GTB 

2019 

başından 

itibaren 

Gümrük işlem maliyetlerini 

azaltmak 

Makul gerekçeye 

dayanmayan 

ücretlerin 

kaldırılması veya 

düşürülmesi 
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3.4.7. Belgeler Konusunda Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgili Kurum Süre Amaç Performans Göstergesi 

1.Aynı kurumun taşra teşkilatlarında 

talep edilen belgelerde farklılık 

bulunmaktadır. 

 

Ürün ve işlem bazında talep 

edilen belgeler ve bunlarla 

ilgili süreçler hakkında el 

kitabı yayımlanacaktır 

Tüm kurumlar 2019 Sonu Şeffaflığı, 

öngörülebilirliği 

ve yeknesaklığı 

artırmak 

• Farklılıkların 

giderilmesi.  

• Şikayet sayısı. 

2.Belgelerin yerindeliği ilgili 

kurumlarca yeterince gözden 

geçirilmemektedir. Aynı bilgiler 

farklı belgelerde istenmektedir. 

Belgelerin yerindeliği 

gözden geçirilerek sayısı 

azaltılacak ve yeni belge 

istenmesi hakkında usul ve 

esasları belirleyen 

yönetmelik hazırlanacaktır. 

GTB (S), Tüm kurumlar 2019 Sonu Bürokrasiyi 

azaltmak 

• Kaldırılan Belge 

Sayısı 

• İstenen Yeni Belge 

Sayısı 

• Yönetmeliğin 

Uygulamaya 

Konulması 

3.Uluslararası taşımacılıkta kullanılan 

geçiş belgelerinin dağıtım 

ofislerindeki dağıtımlarda firma ve 

araç evraklarının kağıt ortamında 

ibrazı zaman kayıplarına sebebiyet 

vermektedir. 

Geçiş belgesi tahsislerinde 

dağıtım ofislerine ibraz 

edilen evrakların tamamı 

elektronik ortama alınacak 

ve kağıt belge ibrazı 

sonlandırılacaktır. 

TOBB ve UDHB (S) 2019 Sonu Sınır 

kapılarındaki 

beklemeleri 

azaltmak, 

Elektronik ortama 

geçmeyen belge dağıtım 

ofisi sayısı. 

 

3.4.8. Cezalar Konusunda Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlgili Kurum Süre Amaç Performans Göstergesi 

1. Gümrük işlemlerinde işlenen fiil 

ile cezaların orantısız olması 

sorunlara yol açmaktadır. 

Gümrük Kanununda Cezalar 

Gözden Geçirilecektir.  

GTB 2019 Sonu Adaleti 

geliştirmek 

Ceza miktarlarındaki düşüş 

oranı 

2.Deniz taşımacılığında özet beyan 

eksiklik ve fazlalıklarında acentelerin 

de sorumlu tutulması sorunlara yol 

açmaktadır. 

Cezalarda özet beyan 

uygulaması gözden 

geçirilecektir. 

GTB 2019 Sonu Adaleti 

geliştirmek 

Şikayet Sayısı 

3.Transit rejiminde uygulanan cezalar 

sektöre önemli zarar verebilmektedir. 

Cezaların adil olması 

sağlanacaktır. 

GTB 2019 Sonu Adaleti 

geliştirmek 

Ceza miktarlarındaki düşüş 

oranı 
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3.4.9. İşlem ve Prosedürlerle İlgili Yapılması Gereken Düzenlemeler 

Sorun Tedbir Sorumlu/İlg

ili Kurum 

Süre Amaç Performans Göstergesi 

1 Mevcut sistemde izinli alıcı ve ithalatta yerinde 

gümrükleme işlemlerinin uygulaması hayata 

geçirilmemiş olup, YYS sahibi firmalara diğer 

kurumlarca benzer imtiyazlar ve kolaylıklar 

sağlanmamaktadır. Diğer taraftan YYS sahibi 

firmalarca verilen teminatın dış ticaret 

süreçlerindeki tüm kamu alacaklarına karşılık 

kabul edilmemesi sistemin faydasını 

sınırlandırmaktadır. 

İzinli alıcı ve ithalatta yerinde 

gümrükleme uygulaması 

hayata geçirilecektir. 

YYS Statüsü TAREKS 

sistemine tanımlanacaktır. 

YYS Teminatının kapsamının 

genişletilmesi sağlanacaktır. 

GTB 2019 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini ve 

maliyetlerini 

azaltmak 

• Beyanname sayısı

• YYS sahibi firma sayısı

• YYS sahibi firmalarca yapılan

dış ticaretin toplam dış ticarete

oranı.

2. Gümrük hizmetleri ticaret hacmi, lojistik ve

firma tercihleri gibi nedenlere bağlı olarak belirli 

bölgeler ve günlerde yoğunlaşmaktadır.  Bu 

durum gümrük hizmetlerinin kalitesini ve süresini 

etkilemektedir.  

Firmalara yönelik olarak bölge 

ve illerde tanıtım ve 

bilgilendirme yapılacaktır. 

GTB, 

TOBB, 

UND, TİM 

ve Gümrük 

Müşavir 

Dernekleri 

2019 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini 

azaltmak 

• Her bir idare bazında:

• Değerleme itiraz

sayısı/değişen sayısı

• Sınıflandırma sayısı/değişen

sayısı

• Sınırda yolcu ve eşya bekleme

süreleri

• İhracat ve ithalatta

gümrükleme süreleri

• Personel başına yıllık

beyanname sayısı

3.Ürün güvenliği denetiminin ithalat sırasında

yapılması, fiili denetime düşen işlem sayısının 

yüksek ve işlemlerin uzun sürmesi nedeniyle, 

gümrüklerde bekleme ve işlem süresini uzatmakta 

ve işlemleri zorlaştırmaktadır. 

YYS sahibi firmalar için 

belirlenecek ürünlerde 

denetimler, gümrük işlemi 

tamamlandıktan sonra, 

eşyanın tesliminden veya 

piyasaya arzından önce 

yapılacaktır. 

Denetimler gümrük işlemi 

tamamlandıktan sonra eşyanın 

tesliminden önce veya üretime 

sokulmadan önce yapılacaktır. 

Ekonomi 

Bakanlığı 

Ekonomi 

Bakanlığı 

2020 

sonu 

2020 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini 

azaltmak 

İthalat işlemi sırasında yapılan ürün 

güvenliği denetimlerin oranı 



77 

 

4.Beyannamede ve ekli belgelerde düzeltme 

işlemlerinde, usulsüzlük cezalarının uygulanması 

nedeniyle işlem süreleri uzamaktadır.  

Düzeltme işlemlerinde 

uygulanan cezalar ve 

prosedürler gözden 

geçirilecektir. 

GTB 2019 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini 

azaltmak 

Ortalama düzeltme süresi 

5.İthalat işlemlerinde navlun farkları konusunda 

sorun yaşanmaktadır. Bu giderler INCOTERM 

kuralları gereği faturaya dahil edilmişken, gümrük 

idareleri ayrıca eklenmesini talep etmekte ve 

maliyetleri artırmaktadır. 

Navlun giderlerinin gösterilme 

biçimi hakkındaki sorunlar 

çözülecektir. 

GTB 2019 

sonu 

Gümrük işlem 

maliyetlerini 

azaltmak 

Sorunun çözülmesi 

6.Gümrük hizmetleri daha hızlı sunulabilecek 

olmasına karşın demiryolu, intermodal 

taşımacılığın teşvik ve tercih edilmemesi,  

karayoluyla yapılan ticarette gümrük işlemlerinde 

yoğunluğa neden olmaktadır. 

 

Sorunun kaynakları 

araştırılarak, çözüm önerileri 

geliştirilecektir. 

UDHB (S) 

UND, 

TCDD 

Taşımacılık 

A.Ş., 

UTİKAD 

2019 

sonu 

Gümrük işlem 

süresini 

azaltmak 

Demiryolu ve intermodal ile yapılan 

sevkiyat sayısının/hacminin toplam 

sevkiyata oranı 

7.İhracat ve ithalata dair aynı yada farklı 

kurumlara ilişkin işlemlerde mükerrer veri 

girişleri zaman kaybına neden olmaktadır. 

Mükerrer veri girişleri tespit 

edilerek kaldırılacaktır. 

GTB S) 

Tüm 

kurumlar 

2021 Gümrük işlem 

süresini ve 

maliyetleri 

azaltmak 

Şikayet Sayısı 

8.Gümrük tarife istatistik pozisyonunda sayıca 

fazlalık işlem sürelerini uzatmaktadır. 

Gümrük tarife istatistik 

pozisyonları gözden 

geçirilerek gereksiz olanlar 

kaldırılacaktır. 

GTB ve 

Ekonomi 

Bakanlığı 

(S), ilgili 

kamu kurum 

ve 

kuruluşları 

2021 Gümrük işlem 

süresini ve 

maliyetleri 

azaltmak 

Gümrük tarife istatistik pozisyon 

sayısındaki düşüş oranı. 
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3.4.10. Önemli Projeler 

a. Gümrük ve Ticaret Akademisi

Gelişmiş birçok ülkede bulunan enstitü veya akademilerde gümrük personeli teknik 

konularda uygulamalı olarak eğitime tabi tutularak özellikle yeni istihdam edilen personelin 

uzmanlaşması ve sahadaki işlem ve hizmetlere hazırlanması sağlanmaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Ankara’da eğitim merkezi bulunmakla birlikte söz konusu 

merkezde yeteri kadar detaylı ve uygulamalı eğitim verilmemektedir. Söz konusu merkezin 

Akademiye dönüştürülmesiyle aşağıdaki konularda eğitimler verilebilecektir: 

a. Kıymet, menşe, tarife sınıflandırma, risk yönetimi, istihbarat, X-ray tarama,

uyuşmazlıkların çözümü, Bilge sistemi, Tek Pencere gibi konularda teknik bilgi düzeyi

artırılacak, sahadan örnek vakalarla analiz kabiliyeti artırılacaktır.

b. Yeni uygulamaya konulacak mevzuat, proje veya uygulama konularında mevcut

personele düzenli eğitimler verilecektir.

c. Çeşitli kurumların personeline mevzuat, uygulama vb. konularda ortak eğitimler

verilecektir.

Gümrük Akademisinin sağlayacağı en önemli faydalardan bazıları, insan kaynaklarının 

nitelik olarak geliştirilmesi, uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve olası koordinasyon 

sorunlarının çözümüdür. 

b. Gümrük Portalı

Revize Kyoto Sözleşmesi ve DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasına göre üye 

ülkelerin gümrük mevzuatı, ihracat, ithalat ve transitte uygulanan işlemler, prosedürler, belgeler, 

ücretler, cezalar, YYS başvuru koşulları ve Ön Karar Başvuru koşulları gibi konularda bilgileri 

doğru, yeterli, güncel, açık ve kolay erişilebilir şekilde yayımlanması gerekmektedir. 

Bu şekilde bilgi yayımlanması özel sektörün ve vatandaşların kurallara uyumunu artırdığı 

gibi, cezalara maruz kalma olasılığını da azaltmaktadır. Kamu kurumları içinse bu bilgilerin 

yayımlanması hatalı beyanname ve işlemleri azalttığı için iş yükünü azaltmaktadır. Ayrıca, bilgi 

yayımlanma günümüzde şeffaflığın en önemli parçalarından biri olarak kabul edilmektedir. 

Bu noktadan hareketle gümrük portalının kurulması ve yukarıda verilen çerçevede 

vatandaşların ve özel sektörün mevzuatı, işlem ve prosedürleri daha kolay anlamasını ve 
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işlemlerini doğru yapmasını sağlayacak şekilde gerekli bilgilerin yayımlanması Onbirinci 

Kalkınma Planı hedeflerine ulaşılmasına da katkı sağlayacaktır. 

 

3.4.11. Mali Yükü ve Finansmanı 

Gümrük hizmetlerini iyileştirmek için yukarıda sayılan bazı tedbirlerin uygulanması, kamu 

açısından mali yük ve gelir kaybı getirecektir. Bu tedbirler aşağıdaki tabloda listelenmiştir:  

 

Tablo 19: Mali Yük Getirmesi Beklenen Tedbirler 

 Mali Yük Getirmesi Beklenen 

Tedbirler 

Açıklama 

1. Gümrük hizmetlerinde 7/24 hizmet 

sunumu 

Halihazırda 7/24 prensibine göre hizmet sunmayan 

kurumların ilave personel istihdamı, fazla mesai ve 

diğer cari giderleri (elektrik, internet vb.) nedenlerle 

maliyetlerinde artış olabilecektir. 

2. Mükerrer analizlerin azaltılması ve 

gerekli tüm analizlerde “tek numune-tek 

analiz” prensibi üzerinden yapılması 

Farklı kurumlarca işletilen laboratuvarlarda farklı 

tahliller yapıldığı için, söz konusu tedbirin 

uygulanması, yeni büyük ölçekli laboratuvar 

yapımını, mevcut laboratuvarlarda yeni makine-

teçhizat alımını veya ilave personel istihdamını 

gerekli kılabilecektir. 

3. Hizmet Binası ve ekipman ihtiyacının 

karşılanması 

Politikalar ve tedbirler doğrultusunda ihtiyaç 

analizinin yapılarak hesaplama yapılması uygun 

olacaktır 

4. Bilgi işlem altyapısında sorunların 

çözülmesi 

Politikalar ve tedbirler doğrultusunda ihtiyaç 

analizinin yapılarak hesaplama yapılması uygun 

olacaktır 

5. Personel ihtiyacının belirlenerek, ihtiyaç 

duyulan sayıda ve özelliklerde istihdam 

edilmesi 

Politikalar ve tedbirler doğrultusunda ihtiyaç 

analizinin yapılarak hesaplama yapılması uygun 

olacaktır 

6. Gümrük ve Ticaret Akademisi 

kurulması 

Halihazırda bulunan Eğitim Merkezinin ihtiyaçlar 

doğrultusunda gözden geçirilmesinin ardından 

maliyet ortaya çıkacaktır. 

7. Gümrük Portalı kurulması Portalin içeriği, yönetimi ve personel durumu 

gözden geçirildikten sonra ortaya çıkacaktır. 

8. Çağrı merkezinin teknik altyapısının 

geliştirilmesi,  personelin nitelik ve 

nicelik olarak artırılması 

Politikalar ve tedbirler doğrultusunda ihtiyaç 

analizinin yapılarak hesaplama yapılması uygun 

olacaktır 

9. İlgili kurumlarda gümrük işlemleriyle 

ilgili çağrı merkezleri oluşturulması 

Politikalar ve tedbirler doğrultusunda ihtiyaç 

analizinin yapılarak hesaplama yapılması uygun 

olacaktır 
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Tablo 20: Gelir Kaybı Getirmesi Beklenen Tedbirler 

Gelir Kaybı Getirmesi Beklenen 

Tedbirler 

Açıklama 

1. Fazla mesai ücretinin mükellefe 

yansıtılması uygulamasının gözden 

geçirilmesi ve alternatif çözüm yollarının 

değerlendirilmesi 

Fazla mesai ücretlerinin kamu tarafından 

karşılanması yıllık yaklaşık 300-400 Milyon TL 

yük getirebilecektir. Vardiyalı çalışma yöntemine 

geçilmesi durumunda ise 5000-12.000 arasında 

ilave personel istihdamı gerekebilecek, personelin 

fazla mesai gelirinde kayıp yaşanacağı için, 

motivasyonu yükseltmek için söz konusu 

personelin maaşında iyileşme sağlanması 

gerekecektir. 

2. Nisbi aidatın ve fon kesintisinin 

kaldırılması veya gümrük hizmetlerinde 

ön koşul olmasına son verilmesi 

Ön koşul olmaktan çıkarılmasının ve gümrük 

hizmetleriyle ilişkisinin kesilmesinin, başka etkin 

tahsilat yöntemleri bulunması durumunda mali 

yük getirmesi beklenmemektedir. Kaldırılması 

durumunda yıllık TİM’in 400 Milyon TL 

civarında gelir kaybı olabilecektir. 

3. Transit Beyannamesinden alınan Damga 

Vergisinin Kaldırılması 

Hesaplanması gerekmektedir. 

4. Gümrük Hizmetlerinde alınan ücretlerin 

uluslararası standartlarla uyumlu hale 

getirilmesi 

Hesaplanması gerekmektedir. 

5. Kara sınır kapılarında Valiliğin aldığı 

dezenfeksiyon ücretinin ve TIR'ların TIR 

Parkına yönlendirmesine son verilmesi 

Hesaplanması gerekmektedir. 

6. Cezaların makul düzeye indirilmesi Hesaplanması gerekmektedir. 

Plan hedefleri ve politikaları kapsamında uygulanacak tedbirlerin getireceği maliyetin 

bütçe imkanlarıyla karşılanmasında yarar görülmektedir. 
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3.5. Plan Hedef, Amaç ve Politikalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle 

İlişkisi 

Gümrük hizmetleri için belirlenen Onbirinci Kalkınma Planı hedeflerinin 8. İstihdam ve 

Büyüme; 9. Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; ve 16. Sulh ve Adalet başlıklı Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.12 

Tablo 21: İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Uygulanabilecek Politikalar 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi İlişkili Politika 

8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun 

sektörlere odaklanarak; faaliyet 

çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve 

yenilikçilik yollarıyla ekonomik 

verimliliğin daha yüksek seviyelere 

ulaştırılması 

Bürokrasi azaltılacak, yerindelik denetimi yapılarak 

farklı kurumlarca yapılan kontrol, izin ve onay süreçleri 

ile aranan belgeler rasyonel hale getirilecektir. 

Farklı kurumlarca belge, tahlil ve onay işlemleri için 

tahsil edilen ücretler gözden geçirilecek, verilen 

hizmete ilişkin olmayan ücret ve kesintiler kaldırılacak, 

hizmete ilişkin olanlar da ise verilen hizmet ile orantılı 

bir ücretlendirmeye gidilerek uluslararası standartlara 

uyumlu hale getirilecektir. 

8.3 Üretken faaliyetleri, insana yakışır iş 

üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve 

yenilikçiliği destekleyen kalkınma odaklı 

politikaların teşvik edilmesi ile finansal 

hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak 

şekilde  mikro, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin kayıt altına alınması ve 

büyümesinin özendirilmesi 

Bürokrasi azaltılacak, yerindelik denetimi yapılarak 

farklı kurumlarca yapılan kontrol, izin ve onay süreçleri 

ile aranan belgeler rasyonel hale getirilecektir. 

Farklı kurumlarca belge, tahlil ve onay işlemleri için 

tahsil edilen ücretler gözden geçirilecek, verilen 

hizmete ilişkin olmayan ücret ve kesintiler kaldırılacak, 

hizmete ilişkin olanlar da ise verilen hizmet ile orantılı 

bir ücretlendirmeye gidilerek uluslararası standartlara 

uyumlu hale getirilecektir. 

9.1 Herkes için karşılanabilir ve 

hakkaniyetli erişimi esas alan ekonomik 

kalkınma ve insan esenliğini desteklemek 

için bölgesel ve sınır ötesi altyapıyı da 

içeren kaliteli, güvenilir, sürdürülebilir ve 

dayanıklı altyapıların geliştirilmesi 

Kontrollerde etkinlik ve verimlilik artırılacak, bu 

amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanılacak ve altyapı ihtiyacı karşılanacaktır 

12 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için bakınız http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/ 

http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/
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9.3 Küçük ölçekli sanayi işletmeleri ve 

diğer işletmelerin ,özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde, uygun koşullu krediyi de 

kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin 

ve değer zincirleri ile piyasalara 

entegrasyonlarının artırılması 

Bürokrasi azaltılacak, yerindelik denetimi yapılarak 

farklı kurumlarca yapılan kontrol, izin ve onay süreçleri 

ile aranan belgeler rasyonel hale getirilecektir. 

Farklı kurumlarca belge, tahlil ve onay işlemleri için 

tahsil edilen ücretler gözden geçirilecek, verilen 

hizmete ilişkin olmayan ücret ve kesintiler kaldırılacak, 

hizmete ilişkin olanlar da ise verilen hizmet ile orantılı 

bir ücretlendirmeye gidilerek uluslararası standartlara 

uyumlu hale getirilecektir. 

16.4. 2030’a kadar yasadışı finansal 

akışların kayda değer miktarda 

azaltılması, çalınmış mülklerin 

kurtarılması ve iade edilmesinin 

sağlanması ve her türlü organize suçla 

mücadele edilmesi 

Kontrollerde etkinlik ve verimlilik artırılacak, bu 

amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanılacak ve altyapı ihtiyacı karşılanacaktır 

16.5. Her türlü yolsuzluk ve rüşvetin ciddi 

miktarda azaltılması 

Kontrollerde etkinlik ve verimlilik artırılacak, bu 

amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanılacak ve altyapı ihtiyacı karşılanacaktır. 

16.6. Her düzeyde, etkili, hesap verebilir 

ve şeffaf kurumların geliştirilmesi 

Uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla iş 

süreçlerinde yetki ve sorumluluklar daha belirgin hale 

getirilecek, insan kaynakları kapasitesi nitelik ve nicelik 

olarak yükseltilecek, profesyonelleşme artırılacaktır, 

16.7. Her düzeyde, hassas, kapsayıcı, 

katılımcı ve temsiliyetçi karar almanın 

temin edilmesi 

Mevzuat açık ve kolay anlaşılır hale getirilecek, 

mevzuat hazırlıklarında etki analizleri esas alınacak ve 

katılımcılık artırılacaktır 

16.10. Ulusal yasalar ve uluslararası 

anlaşmalar doğrultusunda kamunun 

bilgiye erişiminin sağlanması ve 

özgürlüklerin korunması 

Ticaret erbabı ve yolcuların mevzuata uyumu 

artırılacak, bu kapsamda mükelleflerin ihtiyaç 

duydukları bilgi ve belgeler güncel, doğru, anlaşılır ve 

kolay erişilebilir şekilde yayımlanacaktır 

3.6. Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Onbirinci Plan Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, belirlenen eylemlerin vakitlice 

yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, bazı kurumların kapasite geliştirme 

faaliyetlerine ihtiyaç duyabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, yapılması önerilen 

araştırmalar ve kapasite geliştirme faaliyetleri aşağıda sıralanmaktadır: 
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Tablo 22: Plan Hedeflerini Gerçekleştirmek İçin Yapılması Önerilen Araştırmalar 

No Araştırma-Faaliyet 

Adı 

Süresi Amaç Sorumlu/İlgili 

Kurum 
1. Düzenleyici Etki Analizi 

Çalıştayı 

2018 Mevzuat hazırlıklarında yapılması gereken 

düzenleyici etki analizlerinin etkin bir şekilde 

yapılabilmesi için ilgili kurumlarda 

farkındalığı artırmak, bilgi düzeyini 

yükseltmek ve tecrübe paylaşımını sağlamak. 

Başbakanlık (S), 

ilgili kamu 

kurum ve 

kuruluşları 

2. Fizibilite Hazırlama 

Semineri 

2018 Mevzuat gereği tutarı 10 Milyon TL üzerinde 

olan yatırım projeleri için zorunlu olan 

fizibilitelerin etkin bir şekilde hazırlanması 

konusunda ilgili kurumlarda farkındalığın 

artırmak ve bilgi düzeyini yükseltmek. 

Kalkınma 

Bakanlığı (S), 

ilgili kamu 

kurum ve 

kuruluşları 

3. Gümrük hizmetleri için 

çeşitli kurumlarca 

istenen belgeler ve 

ücretler hakkında 

envanter çalışması 

2018 Gümrük hizmetleri için talep edilen belge ve 

ücretler hakkında Plan döneminde yapılacak 

iyileştirmeler için belge ve ücretler ile 

bunlarla ilgili süreçleri tespit etmek.  

GTB (S), ilgili 

kamu kurum ve 

kuruluşları 

4. Hizmet binası, ekipman 

ve personel ihtiyacının 

belirlenmesi 

2018 5 yıllık perspektifle Plan hedeflerinin ve 

politikaların uygulanmasının maliyetinin 

ortaya çıkarmak ve ödenek planlaması 

yapılabilmek. 

İlgili Kamu 

kurum ve 

kuruluşları 

5. Bilgi yayımlama 

konsepti ve kurumsal 

internet sitelerinin bu 

amaçla kullanımı 

semineri  

2018 Uluslararası standartlar ve başarılı ülke 

uygulamaları ışığında kurumsal internet 

sitelerinin ve diğer internet olanaklarının 

kullanımı konusunda bilgi düzeyini artırmak 

ve uygulamada kolaylık sağlamak 

GTB (S), ilgili 

kamu kurum ve 

kuruluşları 

6. Tedbirlerle ilgili 

belirlenen performans 

göstergelerinin baz 

değerlerinin tespit 

edilmesi 

2018 Söz konusu performans göstergelerinde yıllar 

itibarıyla ilerlemeyi görebilmek ve başarı 

durumunu ölçebilmek 

İlgili kurum ve 

kuruluşlar 

7. Farklı kurumlarca 

işletilen laboratuvarların 

entegrasyonu çalışması 

2019 Farklı kurumlarca işletilen laboratuvarların 

zaman ve maliyet kaybına yol açmaması için, 

diğer ülke örnekleri incelenerek çözüm 

önerileri geliştirmek. 

GTB (S), ilgili 

kamu kurum ve 

kuruluşları 

8. Farklı kurumlarca 

kullanılan otomasyon 

sistemlerinin 

entegrasyonu çalışması 

2019 Farklı kurumlarca kullanılan otomasyon 

sistemlerinin entegrasyonunda karşılaşılan 

sorunlar araştırmak ve sorunların çözümüne 

yönelik öneriler geliştirmek.  

GTB (S), ilgili 

kamu kurum ve 

kuruluşları 
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Sanayi Devrimiyle birlikte batılı ülkelerde

başlayan ve 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyayı saran uluslararası ticaret, 

lojistik, güvenlik, turizm, üretim, fikri mülkiyet hakları vb. gibi birçok alandaki hızlı gelişmeler, 

ülkelere, gümrük hizmetlerini tüm bu konulardaki gelişmelere uyum sağlayacak şekilde 

geliştirmeleri yönünde baskı yapmaya başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, bir yandan ticaret 

ve seyahat maliyetlerini azaltarak uluslararası rekabet gücünü artırmak, bir yandan da risklere 

karşı kamunun ve toplumun çıkarlarını en iyi şekilde korumaktır.  

Bu baskının sonucu olarak, birçok ülkede güvenlikten ödün vermeden, teknolojik 

imkanların da katkısıyla etkin kontrol yöntemleri geliştirilmiş, eşyanın ülkeye giriş-çıkışını 

kolaylaştırmaya yönelik tedbirler alınmıştır. Reform olarak değerlendirilen bu çalışmalar, 

gümrük hizmetlerinin geleneksek anlamda vergi toplama fonksiyonunun yanı sıra, güvenlik 

önlemlerinin artırılması, ticaretin ve seyahatin kolaylaştırılması, toplumun sağlığının ve 

çevrenin korunması gibi alanlarda da önemli görevler üstlenmesini sağlamıştır.  

Gümrük hizmetlerinin üstlendiği bu görevlerin en etkin şekilde yapılması, günümüzde tüm 

ülkeler için kaçınılmazdır. Bu görevlerden birine veya birkaçına odaklanmak yeterli olmayıp, 

her birinin en etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Ancak, bunu 

sağlayabilmek için yapılması gerekenler, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık 

göstermektedir. Altyapı, mevzuat ve insan kaynakları gibi alanlarda halihazırda önemli ilerleme 

sağlamış olan gelişmiş ülkelerde işlemler, ücretler, belgeler ve koordinasyon gibi alanlarda 

daha az çaba ile etkin gümrük hizmeti sağlanabiliyorken, gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerde ise, sayılan tüm bu alanlardaki mevcut durumun gözden geçirilerek, daha çok alanda 

yatırım ve çalışma yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, yapılması gerekenlerin, ülkelerdeki 

mevcut durumun tüm yönleriyle çok iyi analiz edilerek belirlenmesi ve belirlenecek takvim 

çerçevesinde hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sadece belirli konuya odaklanarak kısmi 

önlemler alınması, iyileştirme girişimlerinin başka sorunlardan dolayı hayata geçirilememesine 

veya hayata geçirilse dahi reformların etkisinin sınırlı kalmasına neden olabilmektedir. 

Ülkemiz, uluslararası gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda gümrük hizmetlerini 

geliştirmek için uzun yıllardır çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, gümrük 

işlem sürelerinde ve altyapıda önemli ilerlemeler sağlanmış, teknolojik imkanların daha etkin 

kullanımı amacıyla, uluslararası standartlar çerçevesinde çeşitli proje ve programlar hayata 

geçirilmiştir. Ayrıca, gümrük hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik birtakım hedeflere 
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Kalkınma Planları başta olmak üzere, Orta Vadeli Program ve Yıllık Programlarda yer 

verilmiştir. 

2019-2023 dönemini kapsayacak Onbirinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında 

Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu, 

ülkemizde sunulan gümrük hizmetlerinin mevcut durumunu uluslararası tecrübeler ve ulusal 

ihtiyaçlar doğrultusunda tüm yönleriyle gözden geçirerek, sorun alanlarını tespit etmiş, uzun 

vadeli hedefler ve politikalar ile bu çerçevede yapılması gerekenlerle ilgili somut tedbir 

önerileri geliştirmiştir. 

Bu önerilerin belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirilmesinin ülkemizin 

kalkınmasında önemli yer tutan aşağıdaki hedeflere ulaşılmasına önemli katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir: 

• Dünya ticaretinden ve turizminden daha çok pay alma,

• Üretimi artırma ve çeşitlendirme,

• Doğrudan yabancı sermayeyi cezbetme,

• Terörizm, yasa dışı göç, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla mücadele,

• Toplum, hayvan ve bitki sağlığı ile çevreyi koruma,

• Kayıt dışılıkla etkin mücadele etme

• Fikri mülkiyet haklarını koruma
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EK-1: 20 Ayak Kutu Konteyner Eşyanın Deniz Yoluyla İhracatında Üstlenilen Maliyetler 

Masraf Kalemleri ÜLKELER 

TAYVAN ABD İTALYA* HOLLANDA* 

TÜRKİYE TÜRKİYE ÇİN ÇİN ÇİN 

Kırmızı Hat Sarı Hat Şanghay Shenzhen Ningbo 

Gümrükleme 75 110 113,43 89,55 50 50 25 65 20 

THC (Terminal Masrafları) 270 450 226,86 226,86 155 155 170 200 215 

Türkiye Kırmızı Hat 265 

Türkiye Sarı Hat 90 

Geçici Kabul 0 0 0 0 85 85 0 0 0 

OHC (Çıkış Limanı Elleçleme 

Ücreti) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ISPS (international safety & port 

security-liman güvenlik) 
18 25 23,88 22,69 15 15 0 0 0 

Wharfage (liman vergisi ton başına) 0 65 47,76 0 0 0 0 105 0 

B/L (Denizyolu konşimentosu) 

ücreti 
55 45 77,61 47,76 30 30 70 68 70 

VGM (Doğrulanmış Brüt Ağırlık) 0 0 23,88 23,88 20 20 2 0 15 

ENS/AMS (Giriş Özet 

Beyan/Otomatik Manifesto Sistemi) 
0 0 0 0 30 30 30 25 25 

Booking + seal fee (Kayıt ve mühür 

ücreti) 
58 8 84 

İhracatçı Birliği Payı (IBP) İhracat faturasının %0,05'i 

Toplam 418 695 513,42 410,74 650,00 + İBP 475,00 + İBP 355 471 429 

* İtalya ve Hollanda bedelleri aslen EUR olmakla birlikte tablonun tutarlılığı açısından USD'ye çevrilmiştir. EUR/USD kuru 11/01/2018 tarihinde, 1,1940 olarak alınmıştır.

Kaynak: TÜSİAD 
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EK-2: Bazı Kurumlarca İhracat ve İthalat İşlemleri için Talep Edilen Belgeler, Ücretleri ve Süreleri 

NO BELGE ADI KURUM ADI 

Amaç (Mevzuat 

Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil 

Edilen Ücret) 

Süre (Belgeye İlişkin 

başvuru başlangıcından-- 

Belgenin düzenlenmesine 

kadar geçen zaman) 

AÇIKLAMA 

1 TPS-Kayıt Belgesi Ekonomi Bakanlığı 2010/01 Sayılı Tebliğ 65,00 TL 1 Kalem 5 Dk. 

İthalatta Gözetim 

Uygulanmasına 

İlişkin  

2 
TPS–Kayıt Belgesi (Su Ürünleri) 

Ekonomi Bakanlığı 2013/9 Sayılı Tebliğ 65,00 TL 2 gün 

3 
TPS-Yatırım Teşvik Belgesi 

(Miktar) 
Ekonomi Bakanlığı 

2012/3305 sayılı 

Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında 

Karar ile 2012/1 Sayılı 

Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında 

Kararın Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ 

400 TL genel 

teşvik için, komple 

esis yatırımlarında 

yurtdışına 

gidileceği nden 

10.000 TL harç 

yatırılacaktır. 

TPS Başvurusu kalem 

başına 5 dakika ancak 

Ekonomi Bakanlığından 

İznin çıkması Min. 15 Gün 

Eşya gelmeden işlem 

yapılıyor. 

4 
TPS-Kişisel Koruyucu Donanım 

İthalat İzni 
Ekonomi Bakanlığı 2018/11 Ü.G.D. 

600 USD üzeri 

işlemler için 100 

TL 

Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  

5 TPS Oyuncak Ekonomi Bakanlığı 2018/10 Ü.G.D. 

600 USD üzeri 

işlemler için 100 

TL  

 Test ücreti sadece 

teste giden ürünler 

için; süre ve ücret 

değişkendir.  

6 TPS-Telsiz-Telekom Ekonomi Bakanlığı 2018/8 Ü.G.D. 
Başvuru işlemleri 

100 TL 

Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  

 Test ücreti sadece 

teste giden ürünler 

için; süre ve ücret 

değişkendir.  

7 TPS-Yapı Malzemeleri Ekonomi Bakanlığı 2018/14 Ü.G.D. 
Başvuru işlemleri 

100 TL 

Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  

Test ücreti sadece 

teste giden ürünler 

için; süre ve ücret 

değişkendir. 

8 

TPS-Tıbbi Cihaz Uygunluk 

Yazısı 

Ekonomi Bakanlığı 2018/16 Ü.G.D. 

Başvuru işlemleri 

100 TL 
Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  
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NO BELGE ADI KURUM ADI 

Amaç (Mevzuat 

Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil 

Edilen Ücret) 

Süre (Belgeye İlişkin 

başvuru başlangıcından-- 

Belgenin düzenlenmesine 

kadar geçen zaman) 

AÇIKLAMA 

9 TPS-Pil-Akü Uygunluk Yazısı Ekonomi Bakanlığı 2018/15 Ü.G.D. 

Başvuru işlemleri 

100 TL (Gümrük 

işlemiyle ilgili 

değil, pil kullanan 

her firma için 

geçerli, gümrükte 

ödenmiyor) 

Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  

Test ücreti sadece 

teste giden ürünler 

için; süre ve ücret 

değişkendir. 

10 TPS-Ayakkabı Uygunluk Yazısı Ekonomi Bakanlığı 2018/18 Ü.G.D. 
Başvuru işlemleri 

100 TL 

Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  

Test ücreti sadece 

teste giden ürünler 

için; süre ve ücret 

değişkendir. 

11 
TPS-Standartlara Uygunluk 

Belgesi 
Ekonomi Bakanlığı/TSE 2018/1 Ü.G.D. 

Başvuru işlemleri 

100 TL, Denetime 

Giderse fiziki 

kontrol 826 TL, 

Deneye tabi 

tutulursa 1.203.60 

TL ilave ücret 

alınıyor 

Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  

12 
TPS-CE Gerektiren Ürünler 

Belgesi 
Ekonomi Bakanlığı/TSE 2018/9 Ü.G.D. 

Başvuru işlemleri 

100 TL, Denetime 

düşerse fiziki 

kontrolde 1.200 

TL-2.000 TL ücret 

alınıyor. 

Denetime Gidilmez ise 15 

dk.  

13 TPS-Kullanılmış Eşya Belgesi Ekonomi Bakanlığı İthalat Teb. 
Başvuru işlemleri -

200 TL 
15 Dk. 

Eşyanın TR'ye 

gelmeden önce iznin 

alınması mümkün 

14 
TPS-Standartlara Uygunluk 

Belgesi/Düşümlü 
Ekonomi Bakanlığı 

İthalat Teb. 2018/1 

Ü.G.D. 

Başvuru işlemleri 

100 TL 
15 Dk. 

15 
TPS-CE Gerektiren Ürünler 

Belgesi/Düşümlü) 
Ekonomi Bakanlığı 

İthalat Teb. 2018/9 

Ü.G.D. 

Başvuru işlemleri 

100 TL 
15 Dk. 

16 
TPS- Bakliyat, Yağlar, Kuru 

Ürünler ve Bal İhracatı 
Ekonomi Bakanlığı 2018/21 Ü.G.D. 

Başvuru işlemleri 

10 TL 
- 
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NO BELGE ADI KURUM ADI 

Amaç (Mevzuat 

Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil 

Edilen Ücret) 

Süre (Belgeye İlişkin 

başvuru başlangıcından-- 

Belgenin düzenlenmesine 

kadar geçen zaman) 

AÇIKLAMA 

17 

TPS-GTHB Kimyevi Gübreler 

Dışında Kalan Ürünlere İlişkin 

İthalat Kapsam Dışı Yazısı  

GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

1.000,00 TL 1 gün 

18 

TPS-GTHB Kimyevi Gübreler 

Dışında Kalan Ürünlere İlişkin 

numune ithalat yazısı 

GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

250,00 TL 2 gün 

19 

TPS-GTHB Kimyevi Gübrelere 

İlişkin İthalat Kapsam Dışı Yazısı 

(GTHB) 

GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

110,00 TL 1 gün 

20 

TPS-GTHB Kimyevi Gübreler 

Dışı Ürünlere İlişkin İhracat Ön 

İzni 

GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

70,00 TL 1 gün 

21 
TPS-GTHB Gübre İhracatçı 

Kayıt Belgesi 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

15,00 TL 2 gün 

22 
TPS-GTHB Gübre İthalatçı Kayıt 

Belgesi 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

15,00 TL 2 gün 

23 

Bitki Koruma 

Ürünleri/Hammaddeleri İthal İzin 

Belgesi 

GTHB 2017/1 sayılı Tebliğ 

Kontrollerde belge 

başına 190 TL 

Analize giderse 

belge başına 143 

TL  

Analize gitmez ise 1 gün, 

Analize gider ise ürüne göre 

değişiyor en erken 3 gün 

24 
GTHB Uygunluk Yazısı (Bitkisel 

Gıda ve Yem) 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

198 TL başvuru 

için alınıyor. 

Yapılan masraf 

ürünün hacmine 

göre minimum 500 

TL den 

başlamaktadır.  

İşlemler analiz durumuna 

göre 3-7 gün almaktadır. 

Ürün bildirimi 150 TL 

25 
GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki 

Karantinası) 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

480,00 TL 1 gün 

26 
TPS-GTHB Uygunluk Yazısı 

(Hayvansal Ürün) 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

250,00 TL 4 gün 

20 tona kadar 250 TL 

fazlası ton başına 7 TL 

kontrol belge ücreti 

350 TL 
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NO BELGE ADI KURUM ADI 

Amaç (Mevzuat 

Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil 

Edilen Ücret) 

Süre (Belgeye İlişkin 

başvuru başlangıcından-- 

Belgenin düzenlenmesine 

kadar geçen zaman) 

AÇIKLAMA 

27 
TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı 

(Hayvansal Yem) 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

250,00 TL 4 gün 

20 tona kadar 250 TL 

fazlası ton başına 7 TL 

kontrol belge ücreti 

350 TL 

28 
TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı 

(Hayvansal Yan Ürün) 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

250,00 TL 4 gün 

20 tona kadar 250 TL 

fazlası ton başına 7 TL 

kontrol belge ücreti 

350 TL 

29 
TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı 

(Canlı Hayvan) 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 

350,00 TL 1 gün 

30 
Veteriner İlaç İthalat Uygunluk 

Belgesi 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 360.-TL 30 gün 

31 
Veteriner İlaç Hammaddesi 

İthalat Uygunluk Belgesi 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 360.-TL 30 gün 

32 
Veteriner Biyolojik Ürün İthalat 

Uygunluk Belgesi 
GTHB 2017-5 Ü.G.D. 360.-TL 30 gün 

33 TPS-ÇSGB Kontrol Belgesi ÇSGB Kbs.csgb 413,00 TL 2 - 5 İş günü 
Tek Tip  MSDS 

Çevirisi 200 TL 

34 
TPS-ÇŞB Metal Hurda İthalatçı 

Belgesi 
ÇŞB 2017/23 Ü.G.D 

2.000,00 TL 

Başvuru Ücreti 

1.500,00 Analiz 

Ücreti 

4 İŞ GÜNÜ 

35 
TPS-ÇŞB-Atık İthalatı Uygunluk 

Yazısı 
ÇŞB 2017/3 SAYILI Ü.G.D 

1100 TL/DOSYA 

BAŞI 
4 İŞ GÜNÜ 

36 
TPS-ÇŞB Katı Yakıt İthalatı 

Uygunluk Yazısı 
ÇŞB 2017/7 Ü.G.D. 

2.000,00 TL 

Başvuru Ücreti 

1.000,00 Analiz 

Ücreti 

30 dk Başvuru  

Analiz süresi değişiyor. 

37 TPS-Kültür Fonu KTB 2013/5260 sayılı genelge Fon Tutarı 10 dk-1 saat 

38 TPS-İthal Araç Uygunluk Yazısı TSE 2017/1 sayılı Tebliğ Araç Başı 5 TL 1 İş Günü 

Kaynak: Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 
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EK-3: Taşıma Türüne Göre Dış Ticarette Bazı İşlem ve Belgeler için Ödenen Ücretler ve Süreleri 

KARAYOLUYLA İTHALAT 

No 
Belge Adı/Verilen Hizmetin 

Adı/Yapılan İşlemin Adı 

İlgili Kurum (Belgeyi Düzenleyen 

ya da Ücreti Tahsil Eden 

Kurum) 

Amaç (Mevzuat Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil Edilen 

Ücret) 
Süre (İşlem, Hizmet) 

1 Elleçleme İzni Ücreti Antrepo/Depo İşletici Küşat/Elleçleme Hakkı 100 TL veya 2.5$ / Ton İşlem başına 

2 Ardiye Ücreti Antrepo Depolama 200-600 TL İşlem başına 

3 Ordino Taşıyıcı Özet Beyan ve Teslim Belge Ücreti 150-300 TL İşlem başına 

4 Muayene Ücreti 
Antrepo/Geçici Depolama 

İşletmecisi 
30-50 TL İşlem başına 

5 Fiziki muayene (tam tespit) 
Antrepo/Geçici Depolama 

İşletmecisi 
100-300 TL İşlem başına 

6 Yolluk Ücreti Gümrük Müdürlüğü 75-150 TL İşlem başına 

7 Gümrük Müşavirlik Ücreti Güm.Müş. Asgari Ücret Tebliği'ne İst.Hizmet Bedeli 195 TL 4 Saat 

8 Fazla Mesai Gümrük Müdürlüğü Mesai Saati Dışında Hizmet 200-400 TL İşlem başına 

9 Kimyahane Ücreti Lab.Müdürlükleri Gümrük Yönetmeliği Ek-23 65 TL - 185 TL Min.3 İş Günü 

KARAYOLUYLA İHRACAT 

No 
Belge Adı/Verilen Hizmetin 

Adı/Yapılan İşlemin Adı 

İlgili Kurum (Belgeyi Düzenleyen 

ya da Ücreti Tahsil Eden 

Kurum) 

Amaç (Mevzuat Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil Edilen 

Ücret) 
Süre (İşlem, Hizmet) 

1 Nisbi Aidat TİM 
Fob Kıymetin %0,05’i 

ila %0,2’i 
1 dk 

2 Ticaret Borsası İşlemleri TOBB/Ticaret Borsaları 
Kıymetin %0,2’si 

ila %0,4’ü 

3 
Tarım İl Müdürlüğü 

Uygunluk Yazısı 
Tarım İl Müdürlükleri 18,00 TL 

4 Tarım İl Müdürlüğü harcırah Tarım İl Müdürlükleri 20,00 TL 

5 Uygunluk Yazısı Ekonomi Bakanlığı 2018/21 Ü.G.D. 10,00 TL 

6 Yolluk Ücreti Gümrük Müdürlüğü Muayene Ücreti 80-150 TL - 

7 Gümrük Müşavirlik Ücreti Güm.Müş. Asgari Ücret Tebliği'ne İst.Hizmet Bedeli 115 TL 1 Saat 

8 Fazla Mesai Gümrük Müdürlüğü Mesai Saati Dışında Hizmet 125-200 TL - 

9 Kimyahane Ücreti Lab.Müdürlükleri Gümrük Yönetmeliği Ek-23 65 TL - 185 TL Min.3 İş Günü 

Kaynak: Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 
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DENİZ YOLUYLA İTHALAT 

No 
Belge Adı/Verilen Hizmetin 

Adı/Yapılan İşlemin Adı 

İlgili Kurum (Belgeyi 

Düzenleyen ya da Ücreti Tahsil 

Eden Kurum) 

Amaç (Mevzuat Dayanağı veya 

Yapılan İşlem) 

Maliyet (Tahsil Edilen 

Ücret) 
Süre (İşlem, Hizmet) 

1 Ardiye Ücreti Antrepo Depolama 300-800 TL 1 gün için 

2 Ordino Taşıyıcı Özet Beyan ve Teslim Belge Ücreti 250-450 TL İşlem Başına 

3 Geçici Kabul Ücreti Taşıyıcı Konteyner Geçici ithalat işlemi 450-500 TL İşlem Başına 

4 THC (Terminal Handling Cost) Taşıyıcı 
Limandaki istifleme ve elleçleme 

ücretleri. 
450-500 TL İşlem Başına 

5 ISPS (Int. Ship&Port Safety Code) Taşıyıcı 
Uluslararası Gemi ve Liman 

Tesisleri Kodu 
95-120 TL İşlem Başına 

6 Free Out Taşıyıcı Yükleme ve tahliye ücretleri 750-1000 TL İşlem Başına 

7 Konteyner Muayene Ücreti Liman İşletmecisi Limanda Yapılan Hizmetler 150-200 TL İşlem Başına 

8 Konteyner Tutanak Bedeli Liman İşletmecisi Limanda Yapılan Hizmetler 30-50 TL İşlem Başına 

9 Konteyner Ardiye Hizmetleri Bedeli Liman İşletmecisi Limanda Yapılan Hizmetler 250 TL 1-5 gün 

10 Konteyner Ardiye Hizmetleri Bedeli Liman İşletmecisi Limanda Yapılan Hizmetler 300 TL 6-14 gün 

11 Konteyner Kapı Çıkış Hizmeti Liman İşletmecisi Limanda Yapılan Hizmetler 250 TL İşlem Başına 

12 Tahliye-Liman Masrafları Liman İşletmecisi Limanda Yapılan Hizmetler 400-900 TL İşlem Başına 

13 Muayene Masrafları Liman İşletmecisi Limanda Yapılan Hizmetler 200 TL - 900 TL Min.1 İş Günü 

14 Yolluk Ücreti Gümrük Müdürlüğü Muayene Ücreti 75-150 TL - 

15 Gümrük Müşavirlik Ücreti Güm.Müş. 
Asgari Ücret Tebliği'ne İst.Hizmet 

Bedeli 
270 TL 4 Saat 

16 Fazla Mesai Gümrük Müdürlüğü Mesai Saati Dışında Hizmet 200-450 TL - 

17 Kimyahane Ücreti Lab.Müdürlükleri Gümrük Yönetmeliği Ek-23 65 TL - 185 TL Min.3 İş Günü 
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DENİZ YOLUYLA İHRACAT 

No 
Belge Adı/Verilen Hizmetin 

Adı/Yapılan İşlemin Adı 

İlgili Kurum (Belgeyi 

Düzenleyen ya da Ücreti Tahsil 

Eden Kurum) 

Amaç (Mevzuat Dayanağı veya 

Yapılan İşlem) 

Maliyet (Tahsil Edilen 

Ücret) 
Süre (İşlem, Hizmet) 

1 Elleçleme İzni Ücreti Antrepo/Depo İşletici Küşat/Elleçleme Hakkı 100 TL veya 2.5$ / Ton İşlem başına 

2 Nisbi Aidat TİM 
Fob Kıymetin %0,05’i 

ila %0,2’i 
İşlem başına 

3 Ticaret Borsası İşlemleri TOBB/Ticaret Borsaları 
Kıymetin %0,2’si 

ila %0,4’ü 
İşlem başına 

4 Tarım İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Tarım İl Müdürlükleri 18,00 TL İşlem başına 

5 Tarım İl Müdürlüğü harcırah Tarım İl Müdürlükleri 20,00 TL İşlem başına 

6 DTS Uygunluk Yazısı Ekonomi Bakanlığı 10,00 TL İşlem başına 

7 Gümrük Müşavirlik Ücreti Güm.Müş. 
Asgari Ücret Tebliği'ne İst.Hizmet 

Bedeli 
155 TL 2 Saat 

8 Fazla Mesai Gümrük Müdürlüğü Mesai Saati Dışında Hizmet 230 -300 TL - 

9 Kimyahane Ücreti Lab.Müdürlükleri Gümrük Yönetmeliği Ek-23 65 TL - 185 TL Min.3 İş Günü 

10 Muayene Tespit Ücreti Liman İşletmecisi Liman İçi Hizmetler 600-800 TL Min.2 İş Günü 

11 Kantar Ücreti Liman İşletmecisi Liman İçi Hizmetler 70-100 TL 1 Saat 
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HAVAYOLU İTHALAT 

No 
Belge Adı/Verilen Hizmetin 

Adı/Yapılan İşlemin Adı 

İlgili Kurum (Belgeyi 

Düzenleyen ya da Ücreti Tahsil 

Eden Kurum) 

Amaç (Mevzuat Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil 

Edilen Ücret) 
Süre (İşlem, Hizmet) 

1 Küşat/Elleçleme İzni Ücreti Geçici Depolama İşletmecisi Küşat - İnceleme -Elleçleme 100-250 TL 1 İş Günü 

2 Ardiye Ücreti Geçici Depolama İşletmecisi Depolama 150 TL - 400 TL - 

3 Ordino Taşıyıcı Özet Beyan ve Teslim Belge Ücreti 200-500 TL - 

4 Muayene Ücreti 
Antrepo/Geçici Depolama 

İşletmecisi 
75-100 TL İşlem başına 

5 Fiziki muayene (tam tespit) 
Antrepo/Geçici Depolama 

İşletmecisi 
100-300 TL İşlem başına 

6 Hammaliye Taşıyıcı 40-75 TL İşlem başına 

7 Yolluk Ücreti Gümrük Müdürlüğü Muayene Ücreti 75-150 TL - 

8 Gümrük Müşavirlik Ücreti Güm.Müş. Asgari Ücret Tebliği'ne İst.Hizmet Bedeli 170 TL 2 Saat 

9 Fazla Mesai Gümrük Müdürlüğü Mesai Saati Dışında Hizmet 200-400 TL - 

10 Kimyahane Ücreti Lab.Müdürlükleri Gümrük Yönetmeliği Ek-23 65 TL - 185 TL Min.3 İş Günü 

HAVAYOLU İHRACAT 

No 
Belge Adı/Verilen Hizmetin 

Adı/Yapılan İşlemin Adı 

İlgili Kurum (Belgeyi 

Düzenleyen ya da Ücreti Tahsil 

Eden Kurum) 

Amaç (Mevzuat Dayanağı veya Yapılan 

İşlem) 

Maliyet (Tahsil 

Edilen Ücret) 
Süre (İşlem, Hizmet) 

1 Nisbi Aidat TİM 
Fob Kıymetin %0,05’i 

ila %0,2’i 
İşlem başına 

2 Elleçleme İzni Ücreti Antrepo/Depo İşletici Küşat/Elleçleme Hakkı 100 TL İşlem başına 

3 Muayene Tespit Ücreti Antrepo/Depo İşletici 100-200 TL İşlem başına 

4 Yolluk Ücreti Gümrük Müdürlüğü Muayene Ücreti 75-100 TL - 

5 Gümrük Müşavirlik Ücreti Güm.Müş. Asgari Ücret Tebliği'ne İst.Hizmet Bedeli 115 TL 1-3 Saat 

6 Fazla Mesai Gümrük Müdürlüğü Mesai Saati Dışında Hizmet 140 - 200 TL - 

7 Kimyahane Ücreti Lab.Müdürlükleri Gümrük Yönetmeliği Ek-23 65 TL - 185 TL Min.3 İş Günü 

8 Ardiye Ücreti Geçici Depo İşlt. Depolama ve Kayıt Ücreti 100-250 TL - 

Kaynak: Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 
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