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ÇALIŞMA HAKKINDA 

 

Bu çalışmada, ülkemizde dış ticaretin kolaylaştırılması sürecinde kamu kurumları ve özel sektör 
arasındaki koordinasyonun önemi vurgulanmış, etkili bir işbirliğinin sağlanmasına yönelik yöntemler ve 
uygulamalar değişik ülkeler bazında incelenmiş ve ülkemizde bu konudaki sorunların telafi edilmesi 
amacıyla bazı somut tedbir ve önerilere yer verilmiştir.  

 
Çalışmanın birinci bölümünde, dış ticaretin kolaylaştırılması kavramsal olarak açıklanmış ve bu 

yöndeki politikaların uygulanmasının kamu ve özel sektöre sağlayacağı faydalar sıralanmıştır. Ayrıca, 
ülkelerin dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik reformları hazırlama ve uygulama aşamalarında karşılaştıkları 
sorunlar irdelenmiştir.  

 
İkinci bölümde, dış ticaretin kolaylaştırılmasında koordinasyonun önemi ve türleri 

değerlendirilmiş, bu konuda ön plana çıkan daimi koordinasyon komitelerinin ihdası ve uluslararası 
örgütlerin buna yönelik çalışmaları ele alınmıştır. Ayrıca, daimi koordinasyon komitelerinin kurulması ve 
söz konusu komite çalışmalarının sürdürülebilir kılınması konusunda karşılaşılan sorunlara yer verilmiştir.   

 
Üçüncü bölümde, gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerdeki daimi koordinasyon komiteleri 

örneklerinden bahisle, bu komitelerin kuruluş amaçları ve yapıları genel hatlarıyla açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

 
Dördüncü bölümde, ülkemizde dış ticaretin kolaylaştırılması konusunun ele alınış biçimi ve bu 

konuda sürdürülen koordinasyon çalışmaları değerlendirilmiş, ayrıca firmaların dış ticaret faaliyetleri 
esnasında karşılaştıkları bazı sorunlar ve koordinasyon amaçlı oluşturulan yapılar genel hatlarıyla 
açıklanmaya çalışılmıştır.   

 
Sonuç ve öneriler kısmında ise, çalışmada tespit edilen önemli bulgular özetlenmiş ve Türkiye’de 

dış ticaretin kolaylaştırılması amacıyla sürdürülen koordinasyon çalışmalarının etkinliğini artırmaya 
yönelik öneriler setine yer verilmiştir.  

 
Çalışmada genel olarak yazılı literatür taramasından yararlanılmış, bu amaca yönelik olarak yapılan 

akademik ve sektörel çalışmalar incelenmiştir. Ayrıca, çeşitli ülkelerdeki ve Türkiye’deki dış ticaretin 
koordinasyonuyla ilgili mevzuat seti taranmış, internet siteleri ziyaret edilmiş, uluslararası örgüt ve 
kuruluşlar bünyesinde bu konuda yapılan anlaşma, tavsiye kararı, standart, rehber ve kılavuzlarlardaki ilgili 
düzenlemeler dikkate alınmıştır. 

 
Çalışmanın ülkemizde dış ticaretin koordinasyonunun daha etkili bir şekilde yapılmasına ve bu 

yolla dış ticaret potansiyelinin daha da artırılmasına katkı sağlaması beklenmektedir. 
 
Kalkınma Bakanlığında görevli Bakanlık Müşaviri Sayın Abdüllatif TUNA, Daire Başkanları Sayın 

Mehmet Akif KOCA ve Sayın Selçuk KOÇ ile Planlama Uzmanı Sayın Fahrettin Kerim KADIOĞLU çalışmanın 
taslağını inceleyerek, görüş ve önerileriyle nihaileşmesine katkı sağlamışlardır. 
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GİRİŞ: 
 

Uluslararası ticaretin gündemi, ticari, ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak şekillenmektedir.  
Uzun uğraşlar sonucu gümrük tarifelerinde ve tarife dışı engellerde yaşanan düşüşler, ülkelerin ilgisini son 
dönemde başka sorun alanlarına yöneltmiştir. Bu kapsamda son yirmi yıldır ülkelerin gündeminde ticaret 
maliyetleri yer almaktadır. Bunun nedeni, ticaret maliyetlerinin ülkelerin rekabet gücünü ve uluslararası 
ticaretin yönünü etkilemesidir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğunda, dış ticaret yapan firmalar 
uzun ve karmaşık bürokrasiden ve yetersiz altyapıdan dolayı uzun beklemelere, gecikmelere ve yüksek 
maliyetlere maruz kalmakta, bu yüzden rekabet güçlerini kaybetmektedir.  

 
Ticaret maliyetlerinin ele alındığı hemen hemen tüm çalışmalarda ve toplantılarda dış ticaretin 

kolaylaştırılması kavramı karşımıza çıkmaktadır. Dış ticaretin kolaylaştırılması, uluslararası ticaret için gerekli 
olan işlemlerin basitleştirilmesini, söz konusu işlemler için gereken belgelerin ve maliyetin azaltılmasını ve 
ticarete konu malların satıcılar ve alıcılar arasındaki hareketini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu alanlarda 
yapılacak iyileşmeler firmaların dış ticaret yaparken katlandıkları ticaret maliyetlerini azaltmakta ve rekabet 
güçlerini artırmaktadır. Yapılan araştırmalar ve ülke tecrübeleri, ticaretin kolaylaştırılmasının başta dış 
ticaret olmak üzere yabancı sermaye girişine, yatırımlara, üretime ve istihdama katkı sağladığını, kamu 
kurumlarının dış ticaret sürecindeki kontrollerinin etkinliğini, özel sektörün düzenlemelere uyumunu ve 
kamu gelirlerini artırdığını ortaya koymaktadır.  

 
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz altyapı ve bürokratik engeller sadece bu ülkelerin 

firmalarını değil, bu ülkelere ihracat yapmak isteyen gelişmiş ülkelerdeki firmaları ve küresel ticareti de 
olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı küresel ticareti geliştirmeye yönelik yürütülen uluslararası 
çalışmalarda dış ticaretin kolaylaştırılması konusu çeşitli platformlarda gündeme gelmiştir. İkinci Dünya 
Savaşının ardından başlatılan bu çalışmalar 1990’lı yılların ortalarından itibaren ivme kazanmıştır. Bu 
kapsamda günümüze değin birçok uluslararası anlaşma imzalanmış, standartlar ve tavsiyeler kabul edilmiş, 
rehber, endeks ve kılavuzlar hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
dış ticaretin kolaylaştırılması konusuna ilgisini artırmıştır. Birçok ülke kendi imkanlarıyla veya donör 
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan teknik ve mali destek alarak reform süreci başlatmıştır.  

 
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başlatılan bu reformların bazıları uygulamaya geçerek başarılı 

sonuçlar vermiş, bazılarında ise uygulanmasında sorunlar yaşanmıştır. Yaşanılan bu sorunların başlıca 
nedenleri siyasi irade noksanlığı, kurumların isteksizliği, kurumsal ve insani kapasite yetersizliği, finansman 
azlığı ve koordinasyon eksikliğidir. 

 
Koordinasyon eksikliğinin sorun olması, dış ticaret sürecinde birçok aktörün yer almasından 

kaynaklanmaktadır. Dış ticaret sürecinde yer alan aktörleri ihracatçılar, ithalatçılar, dış ticaret işleminin 
gerçekleşmesi için ihracatçılara ve ithalatçılara nakliye, sigorta, gümrük müşavirliği gibi hizmet sunan aracılar 
ve çeşitli kamu kurumları olmak üzere dört grupta toplamak mümkündür. Dış ticaretin kolaylaştırılması için 
bu aktörlerin kendilerinden beklenen rolleri etkili bir şekilde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlardan 
birisinde yaşanacak bir sorun, adeta bir zincire benzeyen dış ticaret sürecinde diğer unsurlarda da sorun 
yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, süreç içerisinde tüm aktörlerin mevzuattan, prosedürlerden ve 
altyapıdan kaynaklanan sorunlarının tespit edilmesi ve bu sorunların zamanında ve etkili bir şekilde 
çözülmesi gerekmektedir. Bu durum ancak sayılan bu dört grup arasında verimli bir koordinasyon 
sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir. Aksi halde, dış ticarete engel teşkil eden sorunlar tam olarak tespit 
edilemeyeceği için reformlar uygulanamayacak, yetersiz kalacak veya başka sorunlar oluşmasına neden 
olabilecektir.  
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Günümüzde, birçok ülke koordinasyonun önemini anlamış ve birtakım yöntemlerle koordinasyonu 
sağlamaya çalışmıştır. Bu yöntemler arasında yazışmalar, toplantılar, geçici komiteler ve daimi koordinasyon 
komiteleri yer almaktadır. Dış ticareti kolaylaştırmak için başarılı reform yapan ülkeler daha çok daimi 
koordinasyon komitesi yöntemini kullanmış, uluslararası örgütler ve kuruluşlar da bu yöntemi önermiştir. 
Bu yöntemin diğerlerinden en önemli farkı, süreklilik arz etmesi, belirli bir iş tanımının olması, kamu ve özel 
sektör temsilcilerini düzenli olarak bir araya getirmesi ve danışma organı niteliğinde olmasıdır.   

 
Son yıllarda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler de dahil birçok ülke, daimi koordinasyon komitesi 

kurma yoluna gitmiştir. Ancak daimi koordinasyon komitelerin yapıları ve işleyiş tarzı çeşitlilik 
göstermektedir. Daimi komitelerin bazıları dış ticaret sürecini tüm yönleriyle ele alırken, diğerleri belirli bir 
strateji veya programın uygulanmasını gözetmek, uluslararası anlaşma müzakerelerine katkı sağlamak gibi 
daha dar kapsamlı amaçlar için oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra, çalışma yöntemleri, üyelik yapısı, 
koordinatör kurum, başkan ve sekreterya gibi konularda da daimi komiteler birbirinden ayrılmaktadır. Bu 
farklılıklar, daimi komitelerin başarısını önemli derecede etkileyebilmektedir. 

 
Etkili bir daimi koordinasyon komitesinin kurulması ve sürdürülebilir olması için aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmesi gerekmektedir: 
 
1. Hükümet tarafından kararlı bir biçimde sürdürülmesi, 
2. Başta koordinatör kurum olmak üzere ilgili tüm tarafların komiteyi desteklemesi, 
3. Dış ticaretle ilgili tüm tarafları içermesi, 
4. Dış ticaretin kolaylaştırılması konusunu tüm yönleri ve süreçleriyle birlikte ele alması, 
5. Belirlenmiş bir iş tanımına göre faaliyet göstermesi, 
6. Düzenli olarak toplanması, 
7. Tavsiyelerinin ilgili kurumlarca mümkün olduğunca uygulanması, 
8. Koordinasyon yapısının verimliliğinin düzenli olarak sorgulanması ve sorun yaşanan alanlara hızlı ve 

yerinde müdahale edilmesi, 
9. Başkan ve üyelerin konular hakkında bilgili olmaları, toplantılara sürekli katılmaları ve sorunların 

çözümüne yönelik etkili çözümler geliştirmeleri, 
10. Başkanın toplantılarda alınan tavsiyeleri takip etmesi, kurumlar ve sekreterya ile yakın diyalog 

kurması, 
11. Sekreteryanın odaklı ve teknik açıdan güçlü olması, tavsiyelerin uygulanmasını takip etmesi ve 

çalışmaların iş tanımına uygun bir şekilde yapılmasına öncülük etmesi, 
12. Komitenin çalışmaları için gerekli finansman desteğinin sağlanması  

 
2000’li yılların başından itibaren dış ticareti hızlı bir artış gösteren Türkiye’de de dış ticaretin 

kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmış ve projeler yürütülmüştür. Bu çalışmalara rağmen, 
Türkiye’nin bu alandaki konumu uluslararası endekslerde istenilen düzeyde değildir. Diğer bir ifadeyle, 
Türkiye’de dış ticaret yapan firmaların maruz kaldığı ticari işlem maliyetleri yüksektir. Türkiye’nin ve Türk 
firmalarının uluslararası rekabet gücünün artırılması için sorun alanlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi 
ve dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik ilave önlemlerin alınarak kararlı ve hızlı bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir. Bunun için,  dış ticaret sürecinde yer alan aktörler arasında etkili bir koordinasyon 
sağlanmalıdır. 

 
Türkiye’de dış ticaretin kolaylaştırılması amacıyla koordinasyonu sağlayacak yukarıda bahsedilen 

anlamda tek bir koordinasyon yapısı bulunmamaktadır. Genellikle koordinasyon, yazışmalar ve toplantılarla 
yapılmaktadır.   Son dönemde kabul edilen Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı, Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Reform Programı ve Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı gibi önemli strateji ve 
programlarda dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik tedbirler yer almaktadır. Bu tedbirlerle ilgili koordinasyon, 
ilgili strateji ve programlar çerçevesinde oluşturulmuş koordinasyon kurulları ve komiteleri bünyesinde ele 
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alınmaktadır. Ele alınan konular ve koordinasyon yöntemi incelendiğinde, konuların sınırlı olduğu, benzer 
konuların ele alındığı ve ele alınan konularla ilgili uygulamanın yavaş olduğu görülmektedir.  

 
Türkiye’de ticaret maliyetlerinin daha rekabet edebilir seviyeye getirilebilmesi için dış ticaretin 

kolaylaştırılması gerekmektedir. Bunun için, yaşanan sorunları kapsamlı bir şekilde ele alan, düzenli çalışan, 
katılımcı ve sonuç odaklı yeni ve tek bir koordinasyon yapısına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada yapısı 
ve işleyiş kuralları sunulan Dış Ticareti Kolaylaştırma Komitesi (DTKK)’nin bu ihtiyacı karşılayabileceği 
düşünülmektedir. Bir danışma organı olarak çalışacak olan DTKK, özel sektörü ve kamu kurumlarını sürece 
dahil edecek ve dış ticaret sürecini tüm yönleriyle analiz ederek bürokrasinin, maliyetin ve gecikmelerin 
azaltılması için çalışmalar yapacaktır. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarda ve diğer ülkelerde yapılan 
çalışmaları da takip edecek olan DTKK, Türkiye’nin dış ticaret alanındaki potansiyelini güçlendirmeyi 
hedefleyecektir.  

 
DTKK’nin verimli bir şekilde çalışması için belirli bir çalışma usul ve esasları bulunması yararlı olacaktır. 

Komitenin devamlılığını ve verimliliğini sağlamak için koordinatör kurumun, başkanın, üyelerin ve 
sekreteryanın bu doğrultuda düzenlenmesi, görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi yerinde 
olacaktır. Bu konuda çıkarılabilecek bir Başbakanlık Genelgesiyle komitenin yapısı ve işleyiş kurallarının 
belirlenebileceği düşünülmektedir.  DTKK oluşturulduktan sonra verimli çalışması ve Türkiye’ye azami 
faydası sağlaması için başta koordinatör kurum olmak üzere tüm paydaşların sürece sürekli olarak destek 
vermesi gerekecektir. 
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1. DIŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI 
 

1.1. Ticaret Maliyetleri ve Uluslararası Ticarete Etkisi 

 
Uluslararası ticareti geliştirmek için ülkeler uzun zamandır çalışmalar yapmaktadır. İkinci Dünya 

Savaşından sonra ivme kazanan bu çalışmaların gündemi, ticarette karşılaşılan sorunlara bağlı olarak, yıllar 
ilerledikçe yeni boyutlar kazanmıştır. 1950’ler ve 60’lardan itibaren gümrük tarifelerinin düşmesinden sonra 
dikkatler tarife dışı engellere, 1980’lerde tarife dışı engellerin azalmasından sonra 1990’larda ticaret 
maliyetlerine çevrilmiştir (Pomfret ve Sourdin 2009).  

 
Ticaret maliyetlerinin kapsamı ve uluslararası ticarete etkisi hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır.  

Bunlardan biri olan Anderson ve Wincoop (2004), ticaret maliyetlerinin geniş bir tanımını yaparak bu 
maliyetlerin,  “bir ürünün üretiminin marjinal maliyeti1 hariç, nihai kullanıcıya ulaştırılıncaya kadar yapılan 
tüm maliyetleri kapsadığını” savunmuştur. Malların uluslararası dolaşımı için yapılan maliyetlerin yanı sıra 
ülke içindeki dağıtım (toptan ve perakende) maliyetlerini de ticaret maliyetleri kapsamında değerlendiren 
bu çalışma, gelişmiş ülkelerde ticaret maliyetinin ürünün değerinin yüzde 170’ine ulaştığını tespit etmiştir. 

 
Uluslararası ticaret maliyetleri, dış ticaret zincirinde karşılaşılan maliyetlerin toplamıdır. Şekil 1’de de 

görüldüğü gibi dış ticaret zinciri dört aşamadan oluşmaktadır. Bu sürecin tamamlanması için firmaların bir 
takım maliyetlere katlanması gerekmektedir.  
 
Şekil 1: Dış Ticaret Zinciri 

 
 

Kaynak: National Board of Trade (2003) 

 
Uluslararası ticaret maliyetleri, literatürde farklı sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Spulber (2007) 

maliyetleri dört grupta toplamış ve bunları 4T olarak adlandırmıştır2: İşlem maliyetleri, ulaştırma maliyetleri, 
gümrük maliyetleri (gümrük vergileri ve gümrük vergileri dışındaki maliyetler) ve zaman maliyeti.  Başka bir 
çalışmada, Moise ve Le Bris (2013) ticaret maliyetlerini sınırdaki maliyetler, sınırların gerisindeki maliyetler 
(örneğin mevzuatla ilgili hususlar, ticaret finansmanı imkanları vb.) ve tüm süreçte yer alan maliyetler 
(ulaştırma altyapısı ve lojistik hizmetleri) olmak üzere üçe ayırmıştır. Diğer birçok çalışma ise (OECD, 2001; 
Brooks ve Diğerleri, 2005; Milner ve Diğerleri, 2008 ve ADB-UNESCAP, 2013) ticaret maliyetlerini doğrudan 
ve dolaylı maliyetler olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 

                                                           
1 Üretilen ilave bir birim ürünün toplam maliyette yol açtığı artış veya azalış. 
2 4T maliyetlerin İngilizcelerinin kısaltılmasıdır (Transaction costs, Tariff and non-tariff costs, Transport costs, Time 
costs). 
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Doğrudan maliyetler: Doğrudan maliyetler, uluslararası ticareti gerçekleştirmek için yapılan harcamaları 
ifade etmektedir. Bu harcamaları iki başlık altında toplamak mümkündür: 

 
 Malların sevkiyatı ve ilgili ödemeler için gerekli bilgi ve dokümanları sunmak üzere yapılan 

harcamalar, 
 Ticaretle ilişkili hizmetler (taşıma, sigorta vb.) için yapılan harcamalar. 

 
Ticaret maliyetlerinin 1990’lardan itibaren uluslararası ticaret gündeminde önemli bir yer teşkil 

etmesinin en önemli nedeni, bu maliyetlerin ülkeler arasında önemli farklılıklar göstermesi, bunun da 
uluslararası rekabeti ve ticaretin yönünü etkilemesidir. Tablo 1, farklı iki ülkedeki ortalama doğrudan ticaret 
maliyetlerini göstermektedir.  

 

 
Not:  Singapur'da İhracat ve ithalat işlemleri için ortalama üçer belge hazırlanması gerekirken, Özbekistan'da ihracat için ortalama 
12, ithalat için ise 14 belge hazırlanması gerekmektedir.  Tabloda gösterilen gün ve tutarlar ortalama olup, 20 ft. standart konteyner 
için hesaplanmıştır. Kaynak: Dünya Bankası (2013) 

 
Ticaret maliyetleri sadece Özbekistan’da değil birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede yüksektir. Bu 

ülkelerde maliyetlerin yüksek olmasının en önemli nedenlerinden biri, kamu kurumlarının tahsil ettiği vergi, 
resim ve harçların yüksek olmasıdır. Bazı ülkelerde gümrük işlemlerinden tahsil edilen gelirler, kamunun en 
önemli gelir kalemlerinden birisi olduğu için hükümetler bu gelirleri indirmeye yanaşmamaktadır. İkinci 
neden, hizmetler sektörünün gelişmemiş olması ve rekabet ortamının eksikliği nedeniyle, dış ticaret 
sürecinde alınan hizmetlerin (nakliye, sigorta, gümrük müşavirliği vb.) kalitesinin düşük, fiyatlarının yüksek 
olmasıdır. Bu konuda yapılan bir araştırmada (Dünya Bankası 2010), Uganda’da bir konteynerin gümrük 
işlemleri için gümrük müşavirinin 150 Dolar aldığı, bu tutarın Almanya’da 50 Dolar olduğu tespit edilmiştir. 
Başka bir çalışmaya göre (IMF 2010), Güney Afrika’da kamyon taşımacılığında kar payı yüzde 20-60 
aralığındayken, Batı Afrika’da aynı alanda kar payı yüzde 80 dolaylarındadır. Üçüncü neden, ulaştırma 
altyapısının gelişmemiş olmasıdır. Dünya Bankası (2012), Sınırlar Arası Ticaret Endeksinde alt sıralarda yer 
alan ülkelerin, endekste yer alan dört gösterge arasından en çok belge hazırlanması ve yurtiçi nakliye 
konularında sorun yaşadığını, bunun nedenlerinin ise idari sorunlar ve altyapı yetersizliği olduğunu ortaya 
koymaktadır. Dördüncü neden, girdi fiyatlarının (enerji ve iş gücü maliyetleri) yüksek olmasıdır. Girdi 
fiyatlarının yüksek olması özellikle taşımacılık maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. 

 
Bunlara ek olarak, finansman yetersizliği, teknolojik imkanların kısıtlı olması nedeniyle işlemlerin 

belgeler üzerinden ve ödemelerin elle yapılması, kurumlar arasında koordinasyonun olmaması nedeniyle 
belge sayısının fazla olması, kurumsal ve insani kapasitenin gelişmemiş olması nedeniyle etkili ve modern 
yöntemlerin kullanılmaması, rüşvet ve yolsuzluğun yaygın olması da doğrudan ticaret maliyetlerinin yüksek 
olmasına neden olmaktadır. 
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Dolaylı maliyetler: Dolaylı maliyetler, uluslararası ticaret işlemlerin tamamlanması için harcanan 
zamanın yol açtığı kayıpları ifade etmektedir. İşlemlerin tamamlanması ve malların alıcıya ulaşması için uzun 
zaman harcanmasının firmalara ve ülkelere olumsuz etkileri olmaktadır.  Yapılan bazı araştırmalar, dolaylı 
maliyetlerin dış ticarete olumsuz etkilerinin ciddi boyutlara ulaştığını göstermiştir. Bu çalışmalardan biri olan 
Djankov ve Diğerleri (2006), uluslararası ticarete konu bir malın sevkinden önceki her bir günlük gecikmenin 
ticareti en az yüzde bir oranında azalttığını bulmuştur. Çalışmanın tespit ettiği başka bir sonuç ise, 
gecikmelerin etkisinin gelişmekte olan ülkelerin ve dayanıksız tarım ürünlerinin ihracatında daha fazla 
olduğudur. Benzer bir araştırma yapan Hummels (2001), büyük imalat kategorilerindeki ihracatçıların her 
bir günlük zaman kazancı için yüzde 0,8’lik gümrük tarifesi ödemeye razı olduklarını savunmaktadır.   

 
Daha yakın zamanda yapılan ve ülke bazında dolaylı maliyetlerin yol açtığı zararları araştıran 

çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur. Örneğin ABD’nin ithalat verilerini kullanarak gecikmelerin 
ihracat üzerindeki etkisini test eden Hummels ve Shaur (2012), transit için harcanan her günün yüzde 0,6 ile 
yüzde 2,3’lük gümrük tarifesi kadar etkisinin olduğunu öne sürmüştür. Uruguay’ın 2002-2011 yıllarına ait 
detaylı ihracat rakamlarını kullanarak gümrük prosedürlerinin ticarete etkisini ölçen Martincus ve Graziano 
(2012) da, söz konusu prosedürlerin yol açtığı her bir günlük gecikmenin ülkenin ihracat artış hızında 
%1,4’lük düşüşe neden olduğunu tespit etmiştir. 
  

Gelişmiş ülkeler ve ihracata dayalı büyüme stratejisi uygulayan Güney Kore, Malezya ve Singapur gibi 
ülkeler, uzun yıllar önce başlattıkları çalışmalar sonucu ticaret maliyetlerini azaltmayı başarmışlardır.  Az 
gelişmiş ve gelişmekte olan çoğu ülkede ise ticaret maliyetleri yüksek olduğu için bu ülkelerdeki firmaların 
ihracat yapmaları ve ihracatlarını sürdürebilmeleri zorlaşmaktadır.  
 

1.2. Dış Ticaretin Kolaylaştırılmasının Tanımı ve Kapsamı3 
 

Dış ticaretin kolaylaştırılması, uluslararası ticaret için gerekli olan işlemlerin basitleştirilmesini, söz 
konusu işlemler için gereken belgelerin ve maliyetin azaltılmasını ve ticarete konu malların satıcılar ve alıcılar 
arasındaki hareketini hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, ticaretin kolaylaştırılması firmaların ticaret 
maliyetlerinin azalmasına ve rekabet güçlerinin artmasına katkı sağlamaktadır.  

 
Dış ticaretin kolaylaştırılması kavramıyla ilgili çeşitli tanımlar geliştirilmiştir. Bu tanımlar arasında en çok 

kabul gören, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Birleşmiş Milletler Ticaretin Kolaylaştırılması ve Elektronik İş 
Merkezi (UN/CEFACT) tanımlamalarıdır. DTÖ tanımlamasına göre ticaretin kolaylaştırılması, “uluslararası 
ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması”dır. Tanımda geçen ticaret prosedürleri, 
uluslararası ticarette malların hareketi için gerekli olan verilerin toplanması, sunulması, iletilmesi ve 
işlenmesini kapsayan faaliyetler, uygulamalar ve formaliteler olarak açıklanmaktadır (DGÖ 2011). 
UN/CEFACT’a göre ise dış ticaretin kolaylaştırılması “malların satıcıdan alıcıya ulaşması ve ödemelerin 
yapılması için gerekli işlemlerin ve ilgili bilgi akışının basitleştirilmesi, standart hale getirilmesi ve 
uyumlaştırılması”dır.  

 
Dış ticaretin kolaylaştırılması kavramı yaklaşık 50 yıldır literatürde yer almaktadır. İlk başlarda bu 

kavram sadece prosedürlerin ve gümrük işlemlerinin basitleştirilmesini, standart hale getirilmesini ve 
uyumlaştırılmasını amaçlamıştır. Nitekim ticareti kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları önce başlatan gelişmiş 
ülkelerde bu konulara ağırlık verilmiştir.  

 
1990’ların ortalarından itibaren az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de bu kapsamda başlatılan dış 

ticareti kolaylaştırma reformları, dış ticarete daha sınırlı etki yapmıştır. Bunun başlıca nedeni, az gelişmiş ve 

                                                           
3 Literatürde ve uluslararası örgütlerce/kuruluşlarca yapılan İngilizce çalışmalarda “Trade Facilitation-Ticaretin Kolaylaştırılması” 
kavramı kullanılmaktadır. Yurtiçinde yapılan ticaretle karıştırılmaması için bu çalışmada “dış ticaretin kolaylaştırılması” kavramı 
kullanılmıştır. 
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gelişmekte olan ülkelerin çoğunda fiziki altyapının (örneğin limanlar, gümrük kapıları, yollar vb.) yetersiz 
olmasıdır. Bu nedenle, uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarda, ülkelerin ticaretlerini 
kolaylaştırmaları için daha kapsamlı çalışmalar yapmaları gerektiğinin altı çizilmiştir. Örneğin UNCTAD 
(2006), sadece işlemlerin kolaylaştırılmasının ticaretin kolaylaştırılması açısından yeterli olmayacağını, 
malların fiziki olarak satıcıdan alıcıya ulaşmasını sağlayacak tedbirlerin ticaretin kolaylaştırılması kapsamına 
girdiğini belirtmiştir. Diğer bir deyişle, ticareti kolaylaştırmak için ulaştırmanın da kolaylaştırılması 
gerekmektedir. Kutu 1, ticaretin kolaylaştırılmasının kapsadığı muhtemel konulara örnekler vermektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dış ticaretin kolaylaştırılması için altyapıda karşılaşılan sorunların da giderilmesi gerektiği günümüzde 

tüm iktisatçılar tarafından kabul edilmektedir. Bangladeş hakkında araştırma yapan Khan ve Diğerleri (2013), 
altyapı yetersizliğinin, ticari işlem maliyetleri içerisinde önemli bir yeri olan ulaştırma maliyetlerini 
artırdığını, bunun da ticareti sınırlandıran bir etki yaptığını tespit etmiştir. Konuya farklı bir açıdan bakan 
Perez ve Wilson (2010) kişi başına milli gelirin düşük olduğu ülkelerde altyapı yatırımlarının ihracatı 
artırmada olumlu etkisinin olduğunu, kişi başına gelir yükseldikçe söz konusu olumlu etkinin azaldığını 
saptamıştır.  

 
Ticaret maliyetlerinin düşük olması nedeniyle dış ticaretin en kolay olduğu Singapur, Hong Kong ve 

Kore’nin ortak özelliklerini inceleyen ITC (2009) şunları tespit etmiştir: 
 
 Elektronik Veri Değişimi sistemlerini kurmuş olmaları ve gümrük beyannamelerinin malların 

gümrüğe gelmeden önce verilmesine imkan tanımaları, 
 Konteynerlerin yüzde 10’undan daha azının fiziki muayenesine imkan sağlayan risk yönetimli 

muayene sistemini kullanmaları, 
 Belirli kriterleri taşıyan yetkilendirilmiş kişilere basitleştirilmiş prosedürlerden yararlanma imkanı 

sağlamaları, 
 Mükemmel liman altyapılarına sahip olmaları. 
 
Dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik alınan tedbirlerin başarılı olması, o ülkedeki ticaret maliyetlerini 

azaltacağı için önemli bir rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Fakat bu tedbirlerin maksimum faydayı sağlaması 
için, diğer ülkelerin de benzer tedbirleri almaları gerekmektedir. Çünkü ülkelerde uygulanan ticaret 
prosedürlerinin benzerlik göstermesi, firmaların uluslararası ticarette karşılaştıkları prosedürlere uyumlarını 
kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, ticaretin kolaylaştırılması amacıyla birçok uluslararası anlaşma 
imzalanmıştır. Ayrıca, ülkelere destek olmak amacıyla uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli standart, 

1. Gümrük Prosedürleri 

2. Menşe Kuralları 

3. Tarife Sınıflandırması 

4. Dahilde ve Hariçte İşleme Yardımları 

5. Sağlık ve Güvenlik Düzenlemeleri ve Standartları 

6. Muayeneler 

7. İstatistik Toplama (örneğin Intrastat) 

8. Sınırda KDV ve gümrük vergilerinin tahsili 

9. Ulaştırma Altyapısı 

10. Nakliye ücretleri 

11. Sınır güvenlik prosedürleri 

 
Kaynak: İngiltere İş, Yenilik ve Beceriler Bakanlığı (2011) 

 

Kutu 1: Ticaretin Kolaylaştırılmasının Kapsadığı Muhtemel Konulara Örnekler 
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tavsiye kararı, rehber ve kılavuzlar hazırlanmış, donör ülkeler ve çok uluslu kalkınma bankaları tarafından 
(Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası vb.) teknik ve mali destek sağlanmıştır.  

 

1.3. Dış Ticaretin Kolaylaştırılmasının Faydaları 
 

Dış ticaretin kolaylaştırılmasının en 
önemli faydası ticaret maliyetlerinin 
düşmesidir. Ticaret maliyetlerinin düşmesi, 
başta ticaret olmak üzere yatırımları, üretimi 
ve istihdamı artırmakta, ekonomik kalkınmaya 
katkı sağlamaktadır (Bakınız Şekil 2). 

 
Dış ticaretin kolaylaştırılması sonucu 

ticaret maliyetlerinin ne kadar düşeceği, 
uygulanacak tedbirlere ve bu tedbirlerin 
kapsamına göre farklılık gösterebilmektedir. 
Örneğin, DTÖ’de müzakere edilen ticaretin 
kolaylaştırılması tedbirlerinin, 107 ülkenin (96 
DTÖ Üyesi ve 11 Gözlemci ülke) ticaret 
hacmine ve ticaret maliyetlerine etkisini 
araştıran Moise ve Sorescu (2013) çarpıcı 
sonuçlar bulmuştur. Çalışmaya göre, bu 
tedbirlerin hepsinde gerçekleştirilecek 
iyileşme, düşük gelirli ülkelerin ticaret 

maliyetlerini yüzde 14,5, orta gelirli ülkelerin ticaret maliyetlerini yüzde 15,5 ve üst-orta gelirli ülkelerin 
ticaret maliyetlerini yüzde 13,2 düşürecektir.  

 
Dış ticaret maliyetlerinin azalması ülkelerin dış ticaretlerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu 

kapsamda en çok merak dilen husus, artışın ihracatta mı yoksa ithalatta mı daha fazla olacağıdır. 2000-2001 
yıllarındaki küresel sanayi malları ticaretiyle dış ticaretin kolaylaştırılması arasındaki ilişkiyi inceleyen Wilson 
ve Diğerleri (2004), uygulanacak dış ticareti kolaylaştırma tedbirlerinin ihracat ve ithalat üzerindeki etkilerini 
araştırmıştır.  Araştırmada, ticareti kolaylaştırmaya yönelik tedbirler ikiye ayrılmış,  liman etkinliği ve gümrük 
ortamı “sınır” unsurları, hukuki ortam ve hizmet sektörü altyapısı ise “sınır içi” unsurlar olarak varsayılmıştır. 
Çalışma sonucunda, dış ticaretin kolaylaştırılmasının sanayi malları ticaretinde 377 milyar dolarlık artış 
sağlayacağı, varsayılan tüm “unsurlar”ın ticarete olumlu etkisi olduğu, limanların etkinliği, hukuki ortam ve 
hizmet sektörü altyapısının ihracatçılara, gümrük ortamının ise ithalatçılara olumlu etkisinin daha büyük 
olduğu bulunmuştur. Dış ticaretin kolaylaştırılmasının ürün grupları itibariyle ihracata etkisini araştıran 
Djankov ve Diğerleri (2006) ise, bu yönde alınacak tedbirlerin tarım ürünleri gibi zamana karşı hassas olan 
ürünlerin ihracatını daha çok artırdığını tespit etmiştir.   

 
Ülke örnekleri incelendiğinde, dış ticaretlerini istikrarlı şekilde artıran ülkelerin bu süreçte dış ticareti 

kolaylaştırmak amacıyla çeşitli politikalar uyguladıkları görülmektedir. Örneğin, dış ticareti 2003-2013 yılları 
arasında yaklaşık beş kat artarak 851 milyar dolardan 4,16 trilyon dolara çıkan Çin’in4, ticaretin 
kolaylaştırılması için 1990’lı yıllardan itibaren önemli reformlar yaptığı görülmektedir (Bakınız Kutu 2) . 

 
 
 
 
 

                                                           
4 http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/CHN/Year/2013/Summary erişim tarihi 16.03.2015 

Şekil 2: Dış Ticaretin Kolaylaştırılmasının Ekonomik 
Kalkınmaya Etkisi 

 

 

Kaynak: Rippel (2011) 

 

 

 

 

 

 

Dış Ticaret İşlem 
Maliyetlerinin 
Düşürülmesi

Firmaların 
Rekabet 
Edebilirliğinin 
Yükselmesi

İhracat 
Performansının 
Yükselmesi

Yeni iş ve gelir 
imkanlarının Oluşması

Ekonomik 
Kalkınma

http://wits.worldbank.org/CountryProfile/Country/CHN/Year/2013/Summary
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Dış ticaretin kolaylaştırılması sadece ihracat miktarının değil, ihraç edilen ürünlerin ve pazarın sayısının 

artmasına da katkı sağlamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hacimlerinin az 
olmasının en önemli nedeni, ürün çeşitliliğinin ve buna bağlı olarak ihracat yapılan ülke sayısının az 
olmasıdır. Bu ülkelerdeki karmaşık prosedürler ve yüksek ticaret maliyetleri, üretimin çeşitlenmesini 
engellemekte ve KOBİ’lerin ihracata temkinli yaklaşmalarına neden olmaktadır. İhracatın öngörülebilir 
şekilde kolay ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesi, ihracatçı firmaların daha çok ihracat yapmasını 

 

Kutu 2: Çin’de Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Yürütülen Çalışmalar 

Çin 1990’lı yılların ortasından itibaren altyapının geliştirilmesi ve gümrük işlemlerinin modernleştirilmesi için 
çalışmalar yapmıştır. 1980’lerde GSYİH’nin yüzde 4,4’ü düzeyinde olan altyapı yatırımları 1990’larda yüzde 7,5’e, 
2010 yılında ise yüzde 8-9’lara yükselmiştir (Chen 2010; Brandi 2013). Altyapı yatırımları içinde özellikle liman, 
karayolu, demiryolu ve havayolu ulaştırmasının geliştirilmesine yönelik yatırımların payı büyüktür. Artan dış ticaret 
talebi nedeniyle bu dönemde hükümetin ve özel sektörün Çin Genel Gümrük İdaresinden beklentileri yükselmiştir. 
1990-2015 yılları arasında UNDP ile yapılan işbirliği kapsamında gümrük işlemlerinin modernleştirilmesine yönelik 
beş aşamalı proje uygulanmıştır. Projenin 2006 yılına kadar uygulanan ilk üç aşamasında, Çin Genel Gümrük İdaresi 
aşağıda yer alan dört alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir (UNDP 2006): 

 
1. Ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası standartlarla uyumlu bir biçimde düzenlemelerde şeffaflığı, yeknesaklığı, 

ahengi ve hesap verebilirliği temin eden yasal reformlar, 
2. Basitleştirme amaçlı prosedürlerde ve formalitelerde reform, 
3. Ticaretin kolaylaştırılması ve uyumu artırma amaçlı bilgi teknolojisi ve otomasyona geçiş, 
4. Uyum ve profesyonelliği artırma amaçlı kapasite geliştirme. 

 
Projenin 2006-2010 yıllarını kapsayan dördüncü aşamasında, Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Kanunu ile ilgili 

düzenlemelerin iyileştirilmesi, gümrüklerin otomasyonu, ileri uyum programının kurulması, limanların güvenlik 
amaçlı anlık yanıt verebilme mekanizmasının uyumlaştırılması, gümrük personelinin profesyonelliğinin artırılması 
ve iyileştirilmesi gibi konular üzerinde durulmuştur. Sürdürülen çalışmaların en önemli sonuçlardan birisi, gümrük 
personelinin etkinliğinin artırılması olmuştur. 2001-2010 yılları arasında gümrük gelirleri iki katından fazla artarken 
personel sayısı sadece yüzde 6,1 artmıştır (UNDP, 2014). Bunda bilgi teknolojilerinin gümrük işlemlerinde 
yaygınlaştırılmasının özellikle de entegre bilgi platformu olan E-Port projesinin önemli bir rolü vardır. E-Port 
projesi, APEC bünyesinde sürdürülen çalışmaların bir sonucu olarak 1998 yılında başlatılmış ve 2001 yılında 
tamamlanmıştır. Halihazırda 13 Bakanlık, Hong Kong, Macao’nun ilgili birimleri ve AB ile, 20’nin üstünde ticari 
bankayı birbirine bağlayan, 32 online uygulaması olan ve 660.000 firmaya hizmet sunan bir platform haline gelen 
E-Port, izin ve lisans içeren gümrük beyannamelerinin yüzde 99’unun online gerçekleştirilebilmesini 
sağlamaktadır.1 UNDP ile yürütülen projenin beşinci aşamasının 2011-2015 yılları arasında uygulanması 
kararlaştırılmıştır. Bu aşamada, modernleşme yoluyla elde edilen kazanımların batı bölgeleri ve kuzey-doğu 
bölgeleri de dahil tüm ülkeye yayılmasına odaklanılmıştır (UNDP, 2014) 

 
Bu ilerleme sırasında elde edilen bir başka başarı, geliştirilen Genel Gümrük İdaresi-özel sektör ortaklığı olup, 

tesis edilen şeffaflık ve iki taraflı iletişim, ticaretin kolaylaştırılacağına ve gümrüklerin modernize edileceğine dair 
güçlü işaret vermiştir (Lane, 2005). Özel sektörle işbirliğinin yanı sıra, diğer kamu kurumlarıyla, uluslararası 
kuruluşlarla ve diğer ülkelerin gümrük idareleriyle sürdürülen yakın işbirliği Çin Genel Gümrük İdaresine reform 
sürecinde büyük katkı sağlamıştır. 2014 yılında Çin Genel Gümrük İdaresinin uygulamaya koyduğu veya üzerinde 
çalıştığı bazı yeni tedbirler şunlardır (KPMG, 2014): 

 
1. Gümrük Değerleme Standartlarının DTÖ prensipleriyle uyumlu hale getirilmesi, 
2. “İşleme Ticareti (Processing Trade)” yapan firmalarla ilgili prosedürlerin basitleştirilmesi, 
3. Gümrük Muhasebe Düzenlemelerinde Gözden Geçirmeler, 
4. Firma risk sınıflandırma yöntemlerinde değişiklikler. 

 
1: http://www.customs-info.com/Files/NewContent.aspx?id=818. Erişim tarihi 16.03.2015 

 

http://www.customs-info.com/Files/NewContent.aspx?id=818
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sağlayabileceği gibi, ihracat yapmayan firmaları da ihracata teşvik edebilecektir. Gelişmekte olan ülkelerdeki 
tedarikçi firmalar ve bu firmalardan ürün temin eden büyük firmalarla yapılan bir anket (OECD-DTÖ 2013), 
ticaret maliyetlerinin düşürülmesinin gelişmekte olan ülkelerin Küresel Değer Zincirine (KDZ) katılımına katkı 
sağlayacağını göstermektedir (Bakınız Tablo 2). 

 

 
Not: Firmalara çoklu seçmeli sorular sorulmuş ve firmalar karşılaştıkları sorunları sıralamıştır. Bu nedenle yüzde sütunundaki 
toplamlar 100’ü aşmaktadır. 
Kaynak: OECD WTO (2013) 

 
Bu konuda yapılan başka bir araştırmaya göre (Beverelli ve Diğerleri, 2015), DTÖ Ticaretin 

Kolaylaştırılması Anlaşmasının uygulanması ihraç edilen ürün ve ülke sayısını artırmaktadır. Bu artış Sahra-
Altı Afrika ve Karayip ülkelerinde oldukça fazladır. Sahra-Altı Afrika ülkeleri Anlaşmanın uygulanması 
neticesinde ihraç ettikleri ürün sayısını yüzde 15,7, ürün ihraç edilen ülke sayısını da yüzde 27,9 
artırmaktadır.  Karayip ülkelerinde ise ihraç edilen ürün sayısı yüzde 12,2, ürün ihraç edilen ülke sayısı ise 
yüzde 21,7 atmaktadır.5 

 
Dış ticaretin kolaylaştırılması yatırımları da teşvik etmektedir. Dış ticaret odaklı doğrudan yabancı 

yatırımlar (DYY), üretim için seçeceği ülkelerde diğer unsurların yanı sıra, ithal girdilerin temininde veya 
üretilen ürünlerin ihracında karşılaşacağı yükümlülükleri ve maliyetleri hesaba katmaktadır. Bir ülkeye DYY 
girişi sadece dış ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili olmamakla birlikte, bu alanda sağlanacak iyileşmenin, 
özellikle ihracata dayalı DYY girişine olumlu yansımaları olmaktadır. Dış ticaretin kolaylaştırılmasının DYY’ler 
üzerindeki etkisini araştıran Duval ve Utoktham (2014),  OECD ülkeleri ile Asya-Pasifik bölgesindeki 
gelişmekte olan ülkelerin verilerini kullanarak yaptıkları ilk hesaplamada, ev sahibi ve kaynak ülke arasında 
dış ticaret maliyetindeki (tarifeler hariç)  yüzde birlik bir düşüşün DYY girişini ortalama yüzde 0,8 artıracağını 
tahmin etmişlerdir. Çalışmada ayrıca, Asya Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerin verileri kullanılarak 
bu ülkeler arasında ticaretin kolaylaştırılmasının kendi aralarındaki DYY üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik 
de hesaplama yapılmıştır. Sonuçlar, ortalama gümrük tarifesi yüksek olan ülkelerin tarifelerini gelişmekte 
olan ülkeler ortalamasına düşürmesinin DYY girişini yüzde 6-7 artıracağını, ticaret maliyetleri yüksek olan 
diğer ülkelerin söz konusu maliyetleri gelişmekte olan ülkeler ortalamasına düşürmesinin ise DYY girişini 
yüzde 20 artıracağını göstermektedir. 
 

Dış ticaretin kolaylaştırılmasının bir diğer faydası, denetimlerin etkinliğini ve kamu gelirlerini 
artırmasıdır. Özellikle kontrol görevi yürüten kamu kurumlarının modern yöntemleri hayata geçirmesi ve 
bilgi ve iletişim teknolojilerini yaygın olarak kullanmaları, denetimlerin daha etkin yapılmasını ve gelirlerin 
daha doğru bir şekilde toplanmasını sağlamaktadır. Bunun örneklerini birçok ülkede görmek mümkündür. 
Bu ülkelerden biri olan Gana, elektronik veri değişimi sistemi (GCNet)’nin uyguladığı ilk 18 ayda gümrük 
gelirlerini yüzde 49 artırmıştır (Dünya Bankası 2011).  Dünya Bankasından sağladığı 31,2 milyon dolarlık 

                                                           
5 Yazarlar çalışmada OECD tarafından 133 ülke için hazırlanan Ticareti Kolaylaştırma Göstergelerini kullanmışlardır. 
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krediyle 4 ana sınır geçişinde gümrük işlemlerini elektronik sistemde yapmaya başlayan Afganistan’da ise, 
2004-2008 yılları arasında gümrük gelirleri 50 milyon dolardan 399 milyon dolara çıkmıştır (Dünya Bankası 
2010).  Kore’de 2006-2010 yılları arasında Tek Pencere Sisteminin hayata geçirilmesi için 7,7 milyon ABD 
Doları harcama yapılmış, ancak söz konusu sistemle sadece 2010 yılında 70,5 milyon dolar harcama 
tasarrufu sağlanmıştır (Dünya Bankası 2012). Ayrıca, güvenliği sağlamaya yönelik geliştirilen risk yönetimi 
sistemleri ve modern makine teçhizat kullanılarak, güvenlikten ödün vermeden hızlı ticaretin mümkün 
olduğu ortaya konulmuştur. 

 

1.4. Dış Ticaretin Kolaylaştırılmasında Karşılaşılan Zorluklar 
 

Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik yapılacak reformlar, ülkelerin mevcut durumlarına göre farklılık 
göstermektedir. Dış ticaretin etkili bir biçimde kolaylaştırılabilmesi için önce sorunların tespit edilmesi, 
ardından da bu sorunların çözümüne yönelik uluslararası standartlara uygun çözümler geliştirilmesi 
gerekmektedir. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bazıları, 1990’ların ortalarından itibaren kendi 
imkanlarıyla veya donör ülkelerin ve uluslararası kuruluşların desteğiyle dış ticaretlerini kolaylaştırmak için 
reform başlatmıştır. Ancak, bu ülkelerin bir kısmı reformları hazırlarken ve uygularken çeşitli sorunlarla 
karşılaşmıştır. Yaşanan bu sorunların bazıları şunlardır: 
 

Siyasi kararsızlık: Ticaretin kolaylaştırılması sınırların idaresinden sorumlu kuruluşların modernize 
edilmesini, ulaştırma mevzuatının değiştirilmesini ve fiziki altyapı yatırımlarını gerektirebilmektedir (Mustra 
2012). Bu tür yenilikler ekonomik kaygılar, güvenlik endişeleri, kurumsal çatışmalar, bazı çıkar gruplarının 
baskısı, finansal, kurumsal ve insani yetersizlikler gerekçe gösterilerek bazı ülkelerde uygulanamamıştır. 
Başarıya ulaşmak için öncelikle hükümetlerin dış ticaretin kolaylaştırılması politikasını en üst düzeyde 
benimsemesi ve uygulaması gerekmektedir. Hükümetlerin uygulamada kararlılık göstermesi ve ilgili tüm 
tarafların desteğini alması, süreç içerisinde karşılaşılabilecek engellerin daha kolay bir biçimde aşılmasına 
imkan sağlayacaktır.   

 
Reformların kapsamının dar tutulması: Birçok ülke, imkanların sınırlı olması nedeniyle veya çıkar 

çatışmalarından ve eleştirilerden çekinerek sadece belirli alanlarda reform yapmak istemektedir. Bunun 
sonucunda reformların etkisi sınırlı olmaktadır. Hükümetlerin karşılaşılan sorunları bütüncül bir yaklaşımla 
ele alan kapsamlı reform programı hazırlaması ve öncelik sırasına göre bu programları aşamalı olarak 
uygulaması uygun olacaktır. Bu kapsamda, çabuk sonuç veren ve daha az maliyet gerektiren konular 
(örneğin mevzuatın ve uygulamaların sadeleştirilmesi, bilgiye erişimin kolaylaştırılması vb.) öncelikle ele 
alınmalıdır. Daha çok maliyet gerektiren tedbirler de süreç içerisinde ihmal edilmemeli ve öncelik sırasına 
göre uygulanmalıdır. 
 

Mevzuatla ilgili sorunlar: Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik yeni ve modern yöntemlerin kullanılması 
için çoğu zaman mevcut mevzuatın değiştirilmesi veya yeni mevzuat hazırlanması gerekmektedir. Mevzuat 
değişiklikleri konusunda özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerde sorunlar yaşandığı 
gözlenmektedir. Bu ülkelerde uzmanlık birikimi olmadığı için, kanun, yönetmelik ve tebliğ gibi uygulamaya 
yönelik mevzuatın uygun bir şekilde hazırlanmasında zorluklar yaşanabilmektedir. Bu zorlukları aşmak için 
ülkeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması, uluslararası kuruluşlardan veya özel 
danışmanlardan teknik destek alınmasında fayda vardır. Dünya Bankası ve BM kuruluşları, birçok ülkede bu 
çerçevede çalışmalar için finansal ve teknik destek sağlamaktadır. 
 

Kurumsal sahiplenme ve personel motivasyonuyla ilgili sorunlar: Dış ticaretin kolaylaştırılması ilgili 
kurumların teamüllerinde birtakım değişiklikleri gerektirebilmektedir. Bu tür değişikliklere, siyasi otorite 
olumlu yaklaşsa bile, kurumların direnç gösterme olasılığı bulunmaktadır. Çalışma saatlerinin değiştirilmesi 
(örneğin sınır kapılarında hafta sonu dahil 24 saat hizmet verilmesi), prosedürlerin değiştirilmesi ve yerleşim 
yerlerine uzak yerlerde yeni sınır kapılarının açılması gibi yenilikler, kurumların ve bu tür yerlerde çalışan 
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personelin isteksiz olmasına neden olabilmektedir. Reformların kararlılıkla uygulanması için personelin de 
süreci iyi anlaması ve motivasyonunun yüksek olması gerekmektedir. Bunun için personelin dış ticaretin 
kolaylaştırılmasının faydalarını anlamasına gayret gösterilmeli ve teşvik primi, maaş artışı, çalışma ortamının 
ve saatlerinin düzenlenmesi gibi iyileştirmeler düşünülmelidir.  

 
Kurumsal yapılarla ve koordinasyonla ilgili sorunlar: Dış ticaretin kolaylaştırılması, birçok kamu 

kurumunun görev alanına giren konularda çalışmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Yapılacak bu 
çalışmaların hızlı ve başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde 
çalışması gerekmektedir. Kurumlar arası koordinasyon birçok ülkede sorun olmaktadır. Bunun başlıca 
nedenleri, bazı kurumların değişime açık olmamaları, kurumlar arasında yetki çatışması yaşanması, 
kurumların yetki kaybı endişesiyle koordinasyona sıcak bakmaması sayılabilmektedir. Bir diğer sorun ise, 
ilgili kurumların yapılanmasında yaşanmaktadır. Risk yönetimi, bilişim teknolojileri, modern kontrol 
yöntemleri gibi konularda özellikle gümrük idareleri içerisinde uzman birimlerin oluşturulması 
gerekmektedir. Ancak, yeni birimlerin oluşturulması, kurumlar içinde rahatsızlığa yol açabilmekte ve çeşitli 
nedenlerle engellenebilmektedir. Bu tür sorunların aşılması için sadece siyasi otoritenin değil, kurumların 
da ticaretin kolaylaştırılmasını ve getireceği faydaları benimsemesi, bu yönde atılacak adımları sahiplenmesi 
gerekmektedir. Bunun için, alınacak kararlarda kurumların ilgili personeliyle istişarelerde bulunulması ve 
desteğinin alınmasında fayda vardır.  
 

İnsan Kaynaklarıyla ilgili sorunlar: Birçok alanda olduğu gibi kalifiye işgücünün yetersizliği, dış ticaretin 
kolaylaştırılmasını da olumsuz etkilemektedir. Özellikle risk yönetimi, kontrol yöntemleri, bilişim 
teknolojileri gibi alanlarda uzman personel yetersizliği, bu alanlarda modern yöntemlerin uygulanmasını 
zorlaştırmaktadır. Bu tür sorunları aşmak için meslek içi eğitimin yanında, uzman ve nitelikli yeni personel 
istihdam edilmesi yararlı olacaktır. 
 

Finansal sorunlar: Dünya genelinde son beş yılda en yaygın uygulanan ticaretin geliştirilmesi reformu, 
gümrük beyannamelerinin elektronik ortamda sunulması ve işlenmesi uygulamalarının başlanması veya 
mevcut uygulamaların iyileştirilmesidir (Dünya Bankası 2012). Bunun başlıca nedeni daha az maliyet 
gerektirmesi ve ilgili kurumların daha kolay adapte olmalarıdır. Daha çok finansman gerektiren altyapı 
yatırımları ve modern makine ve teçhizat kullanımı mali imkanların kısıtlı olmasından dolayı daha az ve geç 
uygulanmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşan ülkelerin bazıları borçlanma yoluyla mali kaynaklar sağlarken, 
Türkiye’nin de içinde olduğu bir grup ise kamu özel işbirliği projeleri de uygulayarak altyapıyı modernize 
etmektedir.   
 

Güvenlik endişeleri: Ticaretin kolaylaştırılmasının, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre açısından 
güvenlik açığı ortaya çıkaracağı düşüncesiyle bazı ülkelerde reformlar uygulanamamaktadır. Bunun sonucu 
olarak gerekli belge sayısı artırılmakta ve gümrüklerde daha çok mal fiziki muayeneye tabi tutulmaktadır. Bu 
durum sınır kapılarında ve limanlarda uzun zaman harcanmasına ve maliyetlerin artmasına neden 
olmaktadır. Oysa yurt içindeki ilgili kurumlarla ve diğer ülkelerle risk değerlendirme konusunda bilgi 
paylaşımının artırılması ve modern cihazların kullanımı güvenlikten ödün vermeden riskli ürünlerin daha 
etkili yöntemlerle tespit edilebilmesine fırsat vermektedir.  
 

Özel sektörle istişarelerin eksikliği: Özel sektörle istişarelerin yeterince yapılmamasının en önemli 
nedeni, güven eksikliğidir. Özel sektörün kendi çıkarını düşündüğü varsayılmakta, bu nedenle dile getirilen 
sorunlara ve şikayetlere temkinli yaklaşılmaktadır. Oysa özel sektörün sorunları giderilmeden ve maliyetleri 
düşürülmeden dış ticareti yeterince artırmak mümkün değildir. Bu nedenle, kamu kurumlarının özel sektörle 
düzenleyici gibi değil ortak gibi ilişki kurması, özel sektörün sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti 
artırmayı amaçlaması ve özel sektörle etkili istişareler yaparak yaşanan sorunları dikkate almaları yerinde 
olacaktır. Özel sektörün karşılaştığı sorunların doğru bir şekilde tespit edilmemesi veya uygulanmak istenen 
tedbirler hakkında onların görüşlerinin alınmaması, ticareti kolaylaştırmak için uygulanacak tedbirlerin yeni 
bir takım sorunlara yol açma olasılığını ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, gümrük prosedürlerinin alınan ani bir 
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kararla değiştirilmesi, gümrük işlemlerini kolaylaştırmış olsa bile, özel sektörün yeni sisteme adapte olması 
zaman alacağından, gümrük kapılarında ve limanlarda belirli bir süre zaman kaybına yol açabilecektir.  

 
Uluslararası İşbirliğinin eksikliği: Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik alınan tüm tedbirlere rağmen, 

ticaretin akışında sorun yaşanabilmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi uluslararası işbirliğinin 
yetersiz olmasıdır. Örneğin iki ülkeyi birbirine bağlayan sınır kapılarının çalışma gün ve saatlerinin uyumlu 
olmaması, tüm kolaylaştırma çabalarına rağmen, sınır kapılarında uzun beklemelere ve maliyet artışına 
neden olabilmektedir. İşbirliği sadece komşu ülkelerle değil ticaret yapılan tüm ülkelerle yapılmalıdır. Bunun 
en etkili çözümü tüm ülkelerin ortak anlayışla hareket etmesi ve ticaret prosedürlerini uluslararası 
standartlar çerçevesinde uyumlaştırmasıdır. 
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2. DIŞ TİCARETİ KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK 

ULUSAL KOORDİNASYON 
  

2.1. Ulusal Koordinasyonun Önemi ve Türleri 
 
Uluslararası ticaret sürecinde yer alan kişi ve kurumları dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar:  
 
1. İhracatçılar,  
2. İthalatçılar,  
3. İhracatçılara ve ithalatçılara uluslararası ticaret sürecinde çeşitli hizmetler sunanlar (aracılar), 
4. İhracat ve ithalat işlemlerini düzenleyen veya kontrol eden kamu kurumlarıdır.  

 
İhracatçılar ve ithalatçılar, uluslararası ticarete konu malın satıcısı ve alıcısıdır. Bir malın uluslararası 

ticareti, ihracatçı ve ithalatçı arasında yapılan sözleşme sonucunda gerçekleşmektedir. Aracılar, ihracatçılara 
ve ithalatçılara nakliye, gümrük müşavirliği, sigorta ve bankacılık gibi hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin 
kaliteli, hızlı ve ucuz bir şekilde sunulması, ihracatçıların veya ithalatçıların ticaret maliyetlerini 
azaltmaktadır. İhracat ve ithalat işlemlerini düzenleyen veya kontrol eden kamu kurumları ise, kendilerine 
verilen görev ve sorumluluklar çerçevesinde ticaret sürecinde birtakım yetkiler kullanmaktadırlar. Bu 
kurumlar genellikle ülkeyi insan, hayvan ve bitki sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli tehlikelerden koruma, 
ticareti geliştirme, ticareti kayıt altına alma, gelir toplama gibi amaçlarla hareket etmektedirler.  

 
Ülkelerde ihracat ve ithalat işlemlerini düzenlemeye veya kontrol etmeye genellikle tek bir kurum yetkili 

değildir. Çeşitli bakanlıklar veya kurumlar sürece dahil olmaktadır. Ancak bu kurumların sayısı ülkeler 
arasında farklılık gösterebilmektedir. Örneğin ABD’de 45, Japonya’da 5, Kore’de 23, Singapur’da 35, 
Malezya’da 31 kamu kurumu uluslararası ticaret sürecinde kontrol veya düzenleme konusunda yetkilere 
sahiptir. Bir ülkenin dış ticaretinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, ilgili kamu kurumları arasında 
koordinasyonun sağlanması ve özel sektörle (ihracatçılar, ithalatçılar ve aracılar) etkili iletişim kurulması 
gerekmektedir. Oysa uygulamada, kamu kurumları genellikle, ticaret sisteminin bütününün etkinliğine ve 
maliyetlere olabilecek olumsuz etkilerini düşünmeden ve ilgili taraflarla danışmalarda bulunmadan 
formaliteler, prosedürler ve belgelerle ilgili değişiklikler yapabilmektedir (UNECE 2001).  
 

“Koordinasyon veya eşgüdüm”, bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum 
sağlamak demektir.6 Özellikle dış ticaret gibi birçok aktörü ve farklı çıkar grubunu içinde barındıran 
konularda en iyi sonucu almak koordinasyonla mümkün olmaktadır. Etkin bir koordinasyonun dış ticaretin 
kolaylaştırılmasına sağlayacağı bazı önemli faydaları şu şekilde sıralamak mümkündür:   

 
1. Sorunların zamanında ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, 
2. Sorunların çözümüne yönelik etkili yöntemler geliştirilmesi, 
3. Gerçekçi hedeflerin belirlenmesi, 
4. Kurumların uygulamalarının yol açacağı karışıklığın ve zararların engellenmesi, 
5. Kamuda ve özel sektörde kaynakların etkin kullanılarak emek, zaman ve para tasarrufu sağlanması, 
6. Dış ticaretle ilgili uygulamalarda tekrarların önlenmesi, 
7. Proje ve programların daha etkin ve hızlı uygulanması. 
 

                                                           
6 Bakınız Türk Dil Kurumu www.tdk.gov.tr  

http://www.tdk.gov.tr/
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Koordinasyonun başarılı olabilmesi için ilgili kamu kurumlarının, ihracatçıların, ithalatçıların ve aracıların 
koordinasyon sürecinde yer alması ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi gerekmektedir.  

 
Dünya genelinde ülkelerin dış ticaretlerini kolaylaştırmaya yönelik farklı koordinasyon yöntemleri 

uyguladıkları görülmektedir. Bu yöntemleri dört grupta toplamak mümkündür:  
 
1. Daimi Koordinasyon Komiteleri, 
2. Geçici Komiteler,  
3. Toplantılar, 
4. Yazışmalar. 

 
Daimi Koordinasyon Komiteleri: 1950’lerde İskandinav ülkelerinde, 1960’larda ve 70’lerde diğer 

gelişmiş ülkelerde kurulan daimi komiteler, 1990’lardan itibaren gelişmekte olan ülkelerde de 
oluşturulmuştur. Daimi koordinasyon komiteleri, belirli kurallar çerçevesinde ilgili paydaşları (kamu 
kurumları, aracılar, ihracatçılar vb.) düzenli olarak bir araya getiren yapılardır. Uluslararası örgütler ve 
kuruluşlar yaptıkları çalışmalarda bu yöntemin önemini vurgulamış ve tüm ülkelere önermişlerdir. Başarılı 
bir şekilde tasarlanarak uyguladığında, bu komitelerin dış ticaretin kolaylaştırılmasına çok olumlu katkı 
sağladığı görülmüştür (Bakınız Kutu 3). Bu nedenle daimi koordinasyon komiteleri bir sonraki bölümde 
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geçici komiteler, genellikle durum tespitinin yapılması, çözüm önerileri geliştirilmesi veya bir proje/ 
programın gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulmaktadır. Planlanan eylem gerçekleştiğinde veya belirlenen 
süre dolduğunda bu komiteler de ortadan kalkmaktadır. Dış ticaretin kolaylaştırılması alanında bu yöntemi 
kullanan ülkelerden birisi Hindistan’dır. Hindistan’da ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik alınması gereken 
tedbirleri belirlemek üzere, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dış Ticaret Genel 
Müdürlüğü tarafından, dış ticaret prosedürlerinde yaşanan sorunları belirlemek ve bu sorunların çözümüne 
yönelik öneriler geliştirmek üzere 2009 yılında İhracat İşlem Maliyetleri Görev Gücü oluşturulmuştur. Dış 
Ticaret Genel Müdürünün başkanlığını yaptığı Görev Gücünde, geniş paydaş kitlesiyle koordinasyonu 
sağlamak üzere Proje Yürütme Grubu oluşturulmuştur. Bu Grup, Dış Ticaret Genel Müdürlüğü ve Ticaret 
Bakanlığından beş ve özel sektörden üç temsilci olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşmuştur. Ayrıca Görev 
Gücünde ilgili sektörlerden uzmanların yer aldığı “Uzmanlar Grubu” da bulunmaktadır. Uzmanlar Grubunda, 
Hindistan için önemli olan 6 sektörde birer uzman, diğer alanlarda da toplam 19 uzman görev almıştır. Görev 
Gücü, belirlemiş olduğu çalışma programı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmüş ve 2011 yılında tespit ettiği 
sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak görevini tamamlamıştır.  

Kutu 3: Nepal Ticaretin Kolaylaştırılması Çalışma Grubunun Başarıları 

 Gümrük çalışma saatlerinin komşu ülkelerle uyumlaştırılması, 
 Bazı belgelerin yılda bir defa sunulmasının kabulü (önceden her işlem için sunuluyordu), 
 İhracat ve ithalat için sigorta poliçelerinin sunumunun opsiyonel hale getirilmesi, 
 Genelleştirilmiş Tercih Sistemi (GSP) veya benzer belgeler hazırlandığında ihracat için menşe 

şahadetnamesinin sunulmasının opsiyonel hale getirilmesi, 
 Ticaret sürecindeki adımların yüzde 10 azaltılması (banka kanalıyla gümrük ofislerinden ödemelerin 

kabulüyle) 
 İşlemlerin basitleştirilmesi (Gümrük İdaresinin Ticaret Bakanlığının düzenlediği giriş noktası yazısını kabul 

etmesi) 
 Ticaret Bakanlığının hizmet ücretlerini yüzde 50’den yüzde 30’a düşürmesi 
 Gümrüklerde işlem ücretinin 1 Dolara indirilmesi, 
 Kathmandu Sınır Kapısındaki yük hareketlerinin kolaylaştırılması 

  
Kaynak: Sharma (2013) 
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Şekil 3: İhracat İşlem Maliyetleri Görev Gücü’nün Yapısı 

 
Kaynak: Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (2011) 

 
İhtiyacın devam etmesi üzerine 2013 yılında İhracat İşlem Maliyetleri İkinci Görev Gücü kurulmuştur. 

Düzenli olarak toplanması ve altı ay içerisinde raporunu sunması istenilen Görev Gücü Haziran 2013-Mart 
2014 arasında yedi toplantı düzenlemiştir. Bunun yanı sıra, saha ziyaretleri yapmış ve uzman katkıları 
almışlardır. Görev gücü, bu çalışmaların ardından önerileri içeren raporunu tamamlayarak ilgili mercilere 
sunmuştur.  

 
Yazışmalar: Kurumlar arasında haberleşmede en çok kullanılan yöntem olan yazışmalar, bazı ülkelerde 

dış ticaretin kolaylaştırılması için koordinasyonu sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Ancak 
koordinasyon için sadece yazışmaların kullanılması, dış ticaretin kolaylaştırılması gibi çok fazla kurumu 
ilgilendiren konularda sorunların tespit edilmesini, ortak fikir oluşturulmasını ve bu fikirlerin hayata 
geçirilmesini zorlaştırmakta ve geciktirmektedir. Bu nedenle, birçok ülke sadece yazışmalarla dış ticaretin 
kolaylaştırılmasını koordine etme yöntemini terk etmiştir. 
 

Toplantılar: Toplantılar genellikle ticaretin kolaylaştırılmasıyla en çok ilgili olan Gümrük İdaresi, 
Ulaştırma Bakanlığı ve Dış Ticaret Bakanlığı gibi kurumlar tarafından düzenlenmekte ve ilgili olduğu 
düşünülen kurumlar davet edilerek değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Bu gereklilik bir ticaret anlaşması 
müzakeresi veya reform sürecinden de kaynaklanabilmektedir. Bu toplantılar, çalıştay veya yuvarlak masa 
toplantısı gibi farklı formatlarda da gerçekleşebilmektedir. Bu yöntemin daimi komitelerden farkı, düzenlilik 
göstermemesi, genellikle kanuni bir düzenlemesinin olmaması ve gündeminin toplantıyı düzenleyen kurum 
tarafından belirlenmesidir. Ticaretin kolaylaştırılması, sürekli ve tüm yönleriyle koordinasyon gerektiren, 
ülke içinde veya dışında oluşan şartlara göre yeni tedbirler alınmasını veya değiştirilmesini gerektiren bir 
konudur. Bu nedenle, sadece belirli konular hakkında ihtiyaç duyulduğunda toplantı yapılması, etkili 
koordinasyon için yeterli olmamaktadır.  
 

Birçok ülkede, sayılan bu yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılmasına karşılık, koordinasyon yetersiz 
kalmış, dış ticaret yeterli ve etkili bir şekilde kolaylaştırılamadığı için özel sektör için yük teşkil eden 
prosedürler, ücretler ve uygulamalar belirli ölçüde devam etmiştir.  Bu tür durumlarda, uygulamalardan ve 
prosedürlerden zarar gören özel sektör temsilcileri, kamunun dikkatini çekebilmek için değişik yol ve 
yöntemlerle dış ticaretin kolaylaştırılması için çaba göstermiştir. Bu yöntemler arasında konferanslar veya 
benzer faaliyetler düzenlemek, ilgili kamu kurumlarının bakanlarına ve üst düzey yöneticilerine ziyaretler 
gerçekleştirmek ve kurum çalışanlarıyla kişisel ilişkiler yoluyla özel bir takım kolaylıklar sağlamaya çalışmak 
yer almıştır. Tüm bu çabalara rağmen dış ticarete yönelik sorunların çözülmemesi, firmaların rekabet 
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edemez hale gelmesine neden olabilmekte, firmaların üretimlerini ve ihracatlarını devam ettirebilmek için 
üretim merkezlerini başka ülkelere kaydırmasına yol açabilmektedir. 
 

2.2. Daimi Koordinasyon Komiteleri 
 

Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik etkili, düzenli ve sonuç odaklı koordinasyonu sağlamak üzere 
birçok ülkede Daimi Koordinasyon Komitesi oluşturulmuştur. Ticareti Kolaylaştırma Ulusal Organı olarak da 
bilinen Daimi Koordinasyon Komitesi, ilgili tüm tarafları düzenli olarak bir araya getirdiği için sorunları hızlı 
ve doğru bir şekilde tespit edebilmekte ve çözümler konusunda ortak fikir oluşturulmasına katkı 
sağlamaktadır. Böylece geliştirilecek tedbirlerin yerinde olması sağlanmakta ve uygulamadan doğabilecek 
sorunların mümkün olduğunca önüne geçilmektedir. 

 
UNCTAD (2014a)’a göre daimi koordinasyon komitesi (Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Organı) 

oluşturan ülke sayısı yaklaşık 50’dir. Bu çalışma sırasında yapılan incelemelerde bu sayının daha da fazla 
olduğu ve her geçen yıl arttığı gözlenmiştir. Uluslararası örgüt ve kuruluşlar bünyesinde yapılan çalışmalar 
ve başarılı ülke uygulamaları, daimi koordinasyon komitelerin sayısının artmasına katkı sağlamıştır. Bu 
nedenle, daimi komiteleri daha iyi anlamak için yapılan bu çalışmaları ve ülkelerdeki uygulamaları genel 
hatlarıyla incelemekte yarar vardır. 

 
2.2.1. Uluslararası Örgüt ve Kuruluşların Çalışmaları 

 
Uluslararası örgütler ve kuruluşlar bünyesinde dış ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili yapılan çeşitli 

çalışmalarda (uluslararası anlaşmalar, tavsiye kararları, standartlar, rehber, kılavuzlar ve kapasite geliştirme 
programları) ulusal koordinasyonun önemine ve gerekliliğine vurgu yapılmıştır. İlk örneği 1949 yılında Şikago 
Konvansiyonu ile görülen bu çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Koordinasyon konusu önceleri 
uluslararası ulaştırma alanında ele alınmış, daha sonra dış ticaretin kolaylaştırılması alanında da 
değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmaların büyük bölümünde daimi komite oluşturulmasının gerektiği 
yönünde fikir birliği oluşmuştur. Bu çalışmaların bazıları Tablo 3’te gösterilmektedir. 

 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Uluslararası örgütler ve kuruluşlar bünyesinde koordinasyonla ilgili kabul edilen karar ve tavsiyeler 
aşağıda özetlenmektedir. 
 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO): 1944 tarihli Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması (Şikago 
Konvansiyonu), her ne kadar doğrudan uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına odaklanmasa da, doğurduğu 
sonuçlar bakımından bu alanda iyileştirmeye katkı sağlamaktadır. Anlaşmanın 9 numaralı eki olan  
“Kolaylaştırmayla ilgili Standartlar ve Tavsiye Edilen Uygulamalar” ilk defa 1949 yılında Konsey’in kararıyla 
kabul edilmiştir (ICAO 1997). Yaşanan gelişmelere bağlı olarak düzenli bir şekilde gözden geçirilen 9 
Numaralı Ek, uluslararası yük ve yolcu taşımacılığının aksamadan yapılabilmesi için ülkelerin, Konvansiyon 
hükümleri doğrultusunda Ulusal Kolaylaştırma Programları hazırlamalarını şart koşmaktadır. Ayrıca, 
anlaşmaya göre ülkelerin, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Ulusal Hava Taşımacılığı ve 
Havaalanı Kolaylaştırma Komitelerini kurmaları gerekmektedir (Madde 8.19). Ulusal Hava Taşımacılığı 
Komitesi ülke genelinde, Havaalanı Kolaylaştırma Komitesi ise yerel düzeyde Ulusal Kolaylaştırma 
Programının uygulanmasını amaçlamaktadır. Komitelerin nasıl kurulacağı ve nasıl bir rol üstleneceği de 
hazırlanan rehberde belirtilmiştir. Buna göre, ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin ve özel sektörün 
(taşıyıcılar vs.) her iki komiteye de üye olmasının faydalı olacaktır. Rehberde, Ulusal Hava Taşımacılığı 
Komitesinin yılda iki defa, Havaalanı Kolaylaştırma Komitesinin ise daha sık ve düzenli olarak toplanması 
önerilmiştir. 
 

Günümüzde birçok ülkede Ulusal Sivil Havacılık Kolaylaştırma Programı ve bu programın uygulanmasını 
kolaylaştırmak üzere Ulusal Kolaylaştırma Komitesi kurulmuştur. Bunlardan biri olan Norveç Ulusal 
Kolaylaştırma Komitesi hakkında genel bilgiler Kutu 4’te verilmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO): 1965 yılında, o zamanki adı Hükümetler Arası Denizcilik Danışma  

Örgütü olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Uluslararası Deniz Trafiği Kolaylaştırma Konvansiyonunu 
kabul etmiştir. Konvansiyon, taraf ülkeleri kolaylaştırmaya yönelik tavsiyelerin uygulanmasını teşvik etmek 
amacıyla ulusal ve bölgesel komiteler kurmaya davet etmiştir. Ulusal komitelerin görevleri, üyeleri ve işleyişi 
IMO tarafından hazırlanan rehberde (IMO 1989) açıklanmıştır. Buna göre, ulusal komiteler7, uluslararası 
deniz taşımacılığıyla ilgili gümrük işlemlerinin de dahil olduğu ulusal kolaylaştırma programının uygulanması 
konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunacaktır.  

                                                           
7 Ulusal Komiteler kolaylaştırmayı amaçladığı için Kolaylaştırma Komitesi (Facilitation Committee veya FAL 
Committee) olarak da anılmaktadır. 

Kutu 4: Norveç Ulusal Kolaylaştırma Komitesi 

2014 yılında kurulan Ulusal Kolaylaştırma Komitesinde 7 kamu kurumu ve 3 özel sektör temsilcisi kurum 

yer almaktadır. Yılda iki defa toplanan komitenin başkanı ve sekreteryası Sivil Havacılık Kurumudur. İlgili 

kurumlardan üyelik için adaylar Sivil Havacılık Kurumuna bildirilmekte ve bu kurum tarafından son karar 

verilmektedir. Üyeler tüm toplantılara katılmak zorundadır. Komitenin amaçları şunlardır: 

 İlgili Bakanlıklar, idareler ve özel sektör arasında koordinasyonu sağlamak, 

 Ulusal Sivil Havacılık Kolaylaştırma Programını geliştirmek ve uygulamak, 

 Kolaylaştırma alanında en iyi uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek (örneğin göç, gümrük, 

engelli kişiler, güvenlik), 

 Mevzuat değişiklik tekliflerinin ve kolaylaştırmaya yönelik önerilerin görüşüldüğü bir forum olmak, 

 Sivil havacılık alanında yaşanan önemli gelişmeler hakkında ilgili bakanlıkları, idareleri ve diğer 

kurumları bilgilendirmek, 

 Ulusal Güvenlik Komitesiyle koordineli çalışmak. 

Kaynak: Norveç Sivil Havacılık Kurumu (2014) 
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İlgili kamu kurumlarının, liman idarelerinin, gemi sahiplerinin ve yük sevkiyatçılarının üyesi olduğu 
ulusal komitelerin, değişik kamu kurumlarında düzenli olarak toplanması, mümkün olduğunca limanlara 
denetleme turları düzenlemesi, gemi sahiplerini ve işleticilerini kolaylaştırma bağlamında yaşanan sorunları 
ve çözüm önerilerini sunmak üzere toplantılara davet etmesi, gerekli olan durumlarda kamu ve özel 
sektörün dengeli bir şekilde temsil edileceği alt komiteler kurması (örneğin kargo) ve diğer ülkelerle 
paylaşılması amacıyla Komite faaliyetleri hakkında IMO’ya bilgi sunması önerilmiştir. 
 

Deniz yoluyla yapılan ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan Ulusal Komite kurulması yaklaşımı da, sivil 
havacılık alanında olduğu gibi birçok ülkede kabul edilmiştir. Bunlardan biri olan Kamerun Uluslararası Deniz 
Trafiğinin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi hakkında bazı bilgiler Kutu 5’te sunulmaktadır. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK): Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) 

Uluslararası Ticaret Prosedürlerinin Kolaylaştırılması Çalışma Grubu, gelişmiş bazı ülkelerde oluşturulan 
Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitelerinden8 ve ulaştırma alanında uluslararası örgütlerce (ICAO ve 
IMO) bu yönde alınan kararlardan esinlenerek, 1974 yılında 4 numaralı tavsiye kararını kabul etmiştir. Söz 
konusu tavsiye kararında,  “Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ülkelerin hükümetlerine, ulusal mevzuatları 

                                                           
8 Örneğin, Japonya Uluslararası Ticaret Prosedürlerinin Basitleştirilmesi Birliği (1971), Fransa Uluslararası Ticaretin Kolaylaştırılması 
ve Basitleştirilmesi Organı (1972) ve Finlandiya Basit Ticaret Prosedürleri Ulusal Organı (1973) (UNCTAD 2014). 

 

Kutu 5: Kamerun Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi 
 

1997 yılında Başbakanlık genelgesiyle oluşturulan Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Ulusal 

Komitesinin sorumlulukları şunlardır: 

 Uluslararası deniz taşımacılığının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 

 Uluslararası taşımacılık yapan gemilerin, limanlara giriş, konaklama ve ayrılmaları için gerekli olan 

prosedürlerin, belgelerin ve formalitelerin basitleştirilmesi ve azaltılmasıyla ilgili olarak hükümete 

ulusal bir program önermek, 

 İthalat, ihracat ve transit işlemleriyle ilgili uygun yöntemler ve uygulamalar hakkında hükümete, 

kamu kurumlarına ve uluslararası deniz taşımacılığı yapan özel sektör kuruluşlarına tavsiyelerde 

bulunmak. 

 
        Kamerun İş Yöneticileri ve Profesyonel Dernekler Konseyi Başkanı veya temsilcisinin Başkanlık yaptığı 
komitenin kamudan ve özel kesimden toplam 32 üyesi bulunmaktadır. Komitenin üye yapısı Başbakan 
tarafından karara bağlanmakta olup, Komite Başkanı gerek gördüğünde uzman kişileri de toplantıya davet 
edebilmektedir. Komite yılda en az dört defa toplanmaktadır. Toplantı daveti, acil durumlar hariç, taslak 
gündemle birlikte en az 15 gün önce üyelere gönderilmektedir. Her toplantıdan sonra toplantı raporu 
Başbakana sunulmaktadır. Komite, gerek görmesi halinde belirli konular için geçici komiteler 
oluşturabilmektedir. Kamerun Ulusal Nakliyeciler Konseyi, Kamerun İş Yöneticileri ve Profesyonel 
Dernekler Konseyi ile birlikte Komite ve geçici komiteler için sekreterya hizmeti sunmaktadır. Komitenin 
faaliyet masraflarının, kamu ve özel sektör dernek kuruluşları tarafından karşılanması kararlaştırılmış, 
faaliyetlerin gerçekleştirmesini temin etmek üzere herhangi bir ulusal, uluslararası veya hükümet dışı 
kaynaktan mali ve teknik yardım alınabileceği belirtilmiştir. 
 
       2001 yılında Başbakanlık Genelgesinde yapılan değişikliğe göre,  
 

 Komite Üyeleri arasına Tek Pencere Sistemi1 (GUCE)’den bir temsilci katılmaktadır,  
 Sekreterya hizmetlerini Tek Pencere Sistemi, Profesyonel Dernekler Konseyi ile birlikte 

sunmaktadır, 
 Komitenin faaliyet masrafları Tek Pencere Sistemi tarafından karşılanmaktadır. 

 
Kaynak: Kamerun Başbakanlık Genelgeleri, Kamerun Lojistik Derneği 
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uyarınca, ulusal kurumlar, komiteler veya diğer idari yapılar kurarak uluslararası ticaret prosedürlerinin 
kolaylaştırılmasına yönelik tavsiye kararlarının uygulanmasını teşvik etmeleri” talep edilmektedir. 4 
numaralı tavsiye kararında özellikle ticaret dokümanlarının uyumlaştırılmasına vurgu yapılmasının en önemli 
nedeni, Çalışma Grubunun 1973 yılında kabul ettiği 1 numaralı tavsiye kararında yer alan “BM Form 
Modeli”nin hükümetlerce benimsenmesini hızlandırmaktır.9  
 

4 numaralı tavsiye kararının alınmasının ardından bazı ülkelerde ulusal koordinasyon komiteleri 
kurulmuştur (örneğin FITPRO, Çek Cumhuriyeti 1979). Tavsiye kararından önce kurulanlar gibi yeni komiteler 
de özellikle dokümanların sadeleştirilmesine ve bu belgelerin uluslararası standartlarla uyumlaştırılmasına 
odaklanmışlardır.  

 
BM Ticaretin Kolaylaştırılması ve Elektronik İş Merkezi (UN/CEFACT): 1997 yılında kurulan UN/CEFACT, 

AEK bünyesindeki Uluslararası Ticaret Prosedürlerinin Kolaylaştırılması Çalışma Grubunun yerini almıştır. 
Uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapan UN/CEFACT, bu alanda birçok tavsiye 
kararı kabul etmiştir. Bunlar arasında revize 4 numaralı tavsiye kararı ile 33 ve 40 numaralı tavsiye kararları 
ulusal koordinasyonla ilgili öneriler sunmaktadır. 
 

 Revize 4 Numaralı Tavsiye Kararı 
 

Dünyadaki siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak 1974 yılından sonra ticaret ve 
ulaştırma alanlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle BM Ticaretin Kolaylaştırılması ve Elektronik İş 
Merkezi (UN/CEFACT) 1999 yılında 4 numaralı tavsiye kararını revize etmiştir (UNECE 2001). 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu kararın ardından, ülkelere uygulama konusunda yardımcı olmak amacıyla UN/CEFACT’ın sekreteryası 

olan AEK tarafından 2000 yılında “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Organları Hakkında Kılavuz” (AEK 2000) 
hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması için ulaştırma altyapısının ve lojistik 
hizmetlerinin geliştirilmesinin önemi vurgulanmış ve ülkeler “Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması 
Ulusal Komitesi” (TUKUK) oluşturulması hususunu değerlendirmeye davet edilmiştir. Bu öneri, ticaretin 
kolaylaştırılması çalışmalarının ulaştırma altyapısını ve hizmetlerini de kapsayacak şekilde daha geniş bir 
perspektiften ele alınması anlamını taşımaktadır. AEK (2000), TUKUK’ların yapısı, üye profili, toplantıları ve 
kuruluş sürecinde izlenebilecek yöntemi detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Çalışmaya göre TUKUK’un genel 
özellikleri şunlardır:  

                                                           
9 İngilizcesi “UN Layout Key” olan BM Form Modeli, ticarette kullanılan dokümanların basitleştirilmesini ve standart hale 
getirilmesini amaçlamaktadır. 

 

Kutu 6: UN/CEFACT’ın Revize 4 Numaralı Tavsiye Kararı 
 

UN/CEFACT,  

 Uluslararası ticaretinin etkinliğini ve maliyetini etkileyen konuları belirlemek, 

 Uluslararası ticaretin etkinliğini artırmak ve maliyetleri düşürmek için tedbirler geliştirmek, 

 Söz konusu tedbirlerin uygulanmasına destek olmak, 

 Uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili en iyi uygulamalar hakkında bilgi toplanması ve 

yayılması için bir ulusal odak noktası tayin etmek ve  

 Ticaretin kolaylaştırılması ve etkinliğinin artırılması için yürütülen uluslararası çabalara 

katılmak, 

Amacıyla ülkelerin kamu ve özel sektörün dengeli bir şekilde katılacağı ticaretin kolaylaştırılması 

ulusal organları kurmalarını ve söz konusu yapıları desteklemelerini tavsiye eder. 

Kaynak: UNECE 2001 
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1. TUKUK’lar ülkenin uluslararası ticareti ve ulaştırmasıyla ilgili tüm kesimlerin kendi sorunlarını,  
bulgularını ve çözüm önerilerini sunabileceği resmi olarak oluşturulmuş forumlar olmalıdır.  

 
2. TUKUK’lar kamu ve özel sektörden dengeli bir biçimde temsilciler içermelidir.  

 
3. TUKUK’lar Komite ve Daimi Komisyondan oluşmalıdır. Karar alma organı olan Komite, geniş kapsamlı 

katılımla oluşmalıdır (20-40) kişi. En çok ilgili olan kurumların temsilcilerinden oluşacak Daimi 
Komisyon (10 kişiden az) Komitenin karar alabilmesi için gerekli hazırlıkları yapacak ve Komitenin 
aldığı kararları takip edecektir. Daimi Komisyon, çalışmalarını geçici olarak oluşturulmuş çalışma 
grupları aracılığıyla da yürütebilmelidir.  
 

4. Komite yılda iki-üç defa veya başkan veya üyelerden birisinin talebi üzerine toplanabilmelidir. Daimi 
Komisyon ayda iki defa toplanmalıdır. Çalışma grupları ise yıl boyunca çalışmalarını sürdürmelidir.  

 
5. TUKUK’ların her yıl yenilenebilecek şekilde teknik bir sekreteri olmalıdır.  

 
6. Hükümet tarafından ilgili bakanlıklara danışarak, Komite için bir lider/koordinatör kurum 

belirlenmelidir. Komite belirlenecek bir kamu kurumunun bakanı başkanlığında toplanmalıdır. 
 

7. Teknik sekreteryanın giderlerinin karşılanması için bir finansman mekanizması oluşturulması 
gerekmektedir. Tüm üyelerin finansmana katkıda bulunması gerekir. 

 
AEK (2000)’in önerdiği TUKUK’un organizasyon yapısı Şekil 4’te görülmektedir. 
 
Şekil 4: TUKUK’un Organizasyon Yapısı 
 

 
 
Kaynak: AEK (2000)’den yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 
Gelişmekte olan bazı ülkeler Revize 4 numaralı tavsiye kararının kabulünün ardından koordinasyon 

çalışmalarını artırmışlardır. Örneğin, 2003-2012 yılları arasında Orta Doğu’da on ülkede (Filistin, Irak, 



Dünya’da ve Türkiye’de 
Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları 

 

22 
 

Lübnan, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Suriye, Umman, Ürdün, Yemen) TUKUK kurulmuştur (UNESCWA 
2013). 

 
 33 Numaralı Tavsiye Kararı 

 
Ticaretin kolaylaştırılmasına en önemli katkı sağlayan uygulamalardan birisi Tek Pencere Sistemidir. Bu 

sistem, ihracat, ithalat ve transit işlemlerinin daha hızlı ve ucuz bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır. 
UN/CEFACT, 2004 yılında kabul ettiği 33 numaralı tavsiye kararında Tek Pencere Sistemini “ithalat, ihracat 
ve transit işlemleriyle ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, ticaret ve ulaştırmayla 
uğraşanlara standart bilgi ve belgeleri tek bir giriş noktasına sunma imkanı veren bir sistem” olarak 
tanımlamıştır. Dünyadaki ilk Ulusal Tek Pencere Sistemi olan TradeNet 1989 yılında Singapur’da 
kurulmuştur. Tek Pencere Sisteminin Singapur’a sağladığı kolaylıklar Tablo 4’te gösterilmektedir. 

 

 
Kaynak: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/Singapore.pdf 
(*) Kullanıcılardan yıllık 20 Singapur Doları kullanım ücreti alınmaktadır. 

 
33 numaralı tavsiye kararında, Tek Pencere Sisteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için kamu 

kurumları ve özel sektör arasında işbirliğinin projenin en başından itibaren temin edilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Tavsiye kararında ayrıca, proje faaliyete geçtikten sonra uygulanma sürecinde de 
karşılaşılabilecek sorunların çözümü ve ihtiyaca göre sistemin geliştirilmesi için kamu kurumları ve özel 
sektör arasında işbirliğinin devam ettirilmesinin önemi vurgulanmaktadır. 

 
Günümüzde birçok ülke Tek Pencere Sistemini kurmuş veya kurmaya yönelik çalışmaları başlatmıştır. 

Tek Pencere Sistemini başarıyla kuran Singapur ve Güney Kore10 gibi ülkelerde, sistemin kurulması 
aşamasında kamu ve özel sektörden ilgili kurumların katılımıyla daimi nitelikte komiteler oluşturulmuştur. 
ABD’de ise 2014 yılı başında Başkan Obama’nın yayınladığı kararnameyle kurulan Sınır Kurumları Arası İdare 
Konseyi (BIEC) sadece kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşmaktadır.  BIEC’in amacı 2016 yılı sonuna 
kadar Tek Pencere Sisteminin (ITDS) hayata geçirilmesidir. 

                                                           
10 Bakınız Kutu 7. 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/single_window/sw_cases/Download/Singapore.pdf
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 40 Numaralı Tavsiye Kararı 
 

UN/CEFACT son olarak 16-17 Şubat 2015 tarihlerinde yapılan 21. Genel Kurulunda “İstişare Yaklaşımları: 
Ticaretin Kolaylaştırılması Meseleleriyle İlgili Özel Sektör-Kamu İstişarelerinde En İyi Uygulamalar” başlıklı 
40 numaralı tavsiye kararını kabul etmiştir. Söz konusu tavsiye kararında, amacın revize 4 numaralı tavsiye 
kararını tamamlamak ve kamu ve özel sektör arasında yapılacak istişarelerin esnek, şeffaf, adil, hesap 
verilebilir ve katılımcı olmasını sağlamak olarak ifade edilmiştir. UN/CEFACT’ın böyle bir tavsiye kararı 
yayımlamasının nedeni, Bölüm 3’teki ülke uygulamalarında da görüleceği gibi, bazı ülkelerdeki daimi 
komitelerin dış ticareti kolaylaştırmak için yeterince etkin olmamasıdır. 

 
UN/CEFACT, daha önceki tavsiye kararlarında olduğu gibi, bu tavsiye kararının ekinde de bir rehber 

yayımlamıştır. Rehberde, istişarelerin temel prensipleri olarak ortaklık ve güven, şeffaflık, farklı görüşleri ve 
çıkarları idare etmek, sonuç odaklılık, para ve zamanı gözeten tekrarlanan bir süreç, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk sayılmıştır.  
 

Rehberde en çok dikkat çeken nokta, 4 numaralı tavsiye kararıyla önerilen TUKUK’lara ek olarak gümrük 
danışma komiteleri, uzmanlık merkezleri, konu odaklı uzman ağları, konferanslar gibi farklı yapıların istişare 
türleri arasında sayılmasıdır. Bunun önemli bir nedeni gelişmiş ülkeler dahil birçok ülkede farklı 
koordinasyon yapılarının kullanılıyor olmasıdır.  

 

Kutu 7: Tek Pencere Sistemine Yönelik Koordinasyon-Güney Kore 
 

        Güney Kore’nin Tek Pencere Sistemi olan UtradeHub’un kuruluş sürecinde faaliyete geçirilen 

koordinasyon yapısı aşağıda yer almaktadır. En üst kademede yer alan Ulusal E-ticaret Komitesi 2003 yılında 

kurulmuştur. 2003-2007 yıllarında Başbakanın başkanlık yaptığı komiteye 2008 yılından itibaren Ticaret, 

Sanayi ve Enerji Bakanı başkanlık yapmaktadır. Komite, projenin uygulanmasına yönelik politikaları ve 

yapılan çalışmaları değerlendirmektedir. Buna paralel olarak oluşturulan E-Ticaret Kolaylaştırma Komitesi 

özel sektör temsilcilerini (firmalar, bankalar vb.) bir araya getirerek proje hakkındaki görüşleri 

oluşturmaktadır. Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığına bağlı bir kuruluş olan Kore Uluslararası Ticaret 

Kurumu bünyesindeki Kore Kağıtsız Ticaret Ofisi ise, Ulusal E-Ticaret Komitesine sekreterya hizmeti 

vermekte ve Proje İdare Ofisi olarak faaliyet sürdürmektedir. Ofisin en önemli görevi, kamu ve özel sektörün 

görüşlerinin birleştirilmesidir. Bu çerçevede çalışma gruplarının idaresini bu ofis yapmaktadır. 

 

 

Kaynak: UNNEXT (2010) 
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Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD): UNCTAD, ticareti kolaylaştırmaya 

yönelik ulusal koordinasyon komitelerini (UKK) takip etmekte ve internet sayfasında bunlar hakkında bilgileri 
yayınlamaktadır. Ayrıca, UKK kurmaya çalışan ülkelere teknik destek sağlamaktadır.  
 

1994 yılında ABD’de gerçekleştirilen UNCTAD Bakanlar Konferansında kabul edilen “Ticaretin Etkinliği 
hakkında Columbus Bakanlar Deklarasyonu”nda, ülkeler, dış ticaretin kolaylaştırılması için kamu 
kurumlarının ve özel sektörün temsil edileceği ulusal komiteler kurmaya davet edilmiştir. Deklarasyona göre 
bu komitelerin ana amaçları şunlar olmalıdır: 

 
a) Kamu kesiminde ve özel sektördeki idari engelleri kaldıracak ve uluslararası ticaret ve ulaştırmayı 

teşvik edecek üzerinde uzlaşılmış çözümler üretmek, 
b) Uluslararası standartları örnek alarak, ticaret, ulaştırma, dağıtım ve ödeme süreçlerinde bilgi 

teknolojileri de dahil en iyi uygulamaları teşvik etmek ve 
c) Tüm bu süreçlerde yer alan insanların becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak. 

 
UNCTAD’ın yaptığı çalışmalardan birisi de 2006 yılında yayımlanan “Ticaretin Kolaylaştırılması El Kitabı” 

(UNCTAD, 2006)’dır. Bu çalışma, AEK (2000) tarafından önerilen TUKUK modelini desteklemekte, bazı 
hususlarda ise farklı öneriler sunmaktadır. Bunlardan birisi koordinasyonu sağlayan kurumla ilgilidir. 
Çalışmaya göre koordinasyonu sağlayacak kurumun kamu kurumu olması şart değildir. Koordinatör 
kurumun kamu veya özel sektör kuruluşu (Ticaret ve Sanayi Odası) olabileceği, ancak bu kuruluşun ticareti 
kolaylaştırmaya yönelik faaliyetlerle çok yakından ilgili olması gerektiği belirtilmektedir. Başkanlık 
konusunda daha esnek bir yaklaşım sergileyen bu çalışma, başkanın kamu veya özel kesimden etkili bir üst 
düzey yönetici olabileceğini savunmaktadır. Çalışma ayrıca, Teknik Sekreteryanın bürokrasiyi önlemek 
amacıyla komite üyesi özel sektör temsilcisi bir kuruluş altında yer almasının uygun olacağını 
belirlemektedir. Finansal anlamda sürdürülebilirliğin sağlanması için ise kamu desteğinin zorunlu olduğunu, 
buna ek olarak UKK’nin eğitimleri ve yayınlarını ücret karşılığı verebileceğini böylece finansman gereksinimin 
bir kısmını karşılayabileceğini savunmaktadır. Sekreteryanın personel gereksiniminin bir kısmının da Ticaret 
odası tarafından temin edilebileceğini belirtmektedir. 
 

Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP): Ticaretin kolaylaştırılması 
alanında en aktif BM bölgesel komisyonlarından birisi de UNESCAP’tır. UNESCAP’ın yaptığı 2012 tarihli 
“ESCAP Bölgesinde Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılmasına Yönelik Ulusal Koordinasyon 
Mekanizmalarını Kurma ve Güçlendirme Rehberi” (UNESCAP, 2012), komite veya organ kavramlarının yerine 

 

Kutu 8: UN/CEFACT’ın 40 Numaralı Tavsiye Kararı 
 

16-17 Şubat 2015 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilen 21. Genel Kurulunda, UN/CEFACT;  

a) Hükümetlere ve özel sektöre1 tüm paydaşlar arasında güveni, şeffaflığı, zamanında ve hesap 

verilebilir diyaloğu geliştirecek istişare yaklaşımı tavsiye eder, 

b) Hükümetlere ve özel sektöre istişarelere imkan verecek ve bu istişarelerin sürdürülmesini 

sağlayacak aşağıdaki tedbirleri almalarını tavsiye eder, 

 

 Şeffaflık yoluyla güven oluşturmak, özel sektörü ve ilgili tüm kurumları sürece dahil etmek, 

ve ticaretle ilgili konuları sürece katmak, 

 Önemli konuları zamanında çözümlemek, kamu kesiminin görüşlerini mümkün olduğunca 

birleştirmek ve özel sektörün görüşlerini birleştirmelerini teşvik etmek,  

 Bilgi paylaşımı için mekanizmalar kurmak, kapasite ve farkındalık oluşturmak ve istişarelerin 

performansını ölçmek. 

Kaynak: unece.org 
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“kurum” ifadesini kullanmaktadır. Çalışmada, TUKUK’un Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık genelgesiyle 
veya Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmasında fayda olduğu vurgulanmaktadır. TUKUK’un görevleri, 
koordinatör kurum, üye kurumlar, temsil düzeyi ve görev tanımı gibi hususların yazılı bir dokümanda yer 
almasının faydalı olacağını belirten çalışmaya göre TUKUK şu konulara odaklanmalıdır: 

 
a) Prosedürlerin ve belgelerin basitleştirilmesi, standart hale getirilmesi ve uyumlaştırılması, 
b) Ticaretin ve ulaştırmanın kolaylaştırılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, 
c) Uluslararası ticaret ve ulaştırma ortamında yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi, 
d) Ticaret ve ulaştırma anlaşmalarının tasarlanması, müzakere edilmesi ve uygulanması, 
e) Paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi. 

 
TUKUK için uzun dönemli çalışma planları ve yıllık çalışma programlarının belirlenmesi gerektiğini de 

belirten UNESCAP (2012)’ye göre faaliyetler belirli bir takvime bağlanmalı ve odaklanmayı sağlayacak şekilde 
detaylandırılmalıdır. Çalışmanın önerdiği TUKUK’un organizasyon yapısı Şekil 5’te gösterilmektedir. 
 
Şekil 5: UNESCAP (2012)’ye Göre TUKUK’un Organizasyon Yapısı 
 

 
Kaynak: UNSECAP 2012 

 
Şekilden de anlaşılacağı gibi önerilen model AEK (2000)’in önerdiği TUKUK modelinden farklıdır. 

TUKUK’un altında Ticaretin Kolaylaştırılması Alt Organı ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Alt Organı şeklinde 
iki alt grup oluşturulmaktadır. Bu yapılar, çalışmalarını bağımsız bir biçimde yaparak TUKUK’a sunacak, 
gerekli görülen hallerde ortak toplantılar yapabilecektir. Ayrıca TUKUK tarafından belirli alanlarda çalışma 
grupları oluşturulabilir. Teknik sekreterlik için asgari bir Teknik Sekreter ve yardımcısına ihtiyaç bulunduğu 
belirtilmektedir. Teknik Sekreterya için gerekli personel ve ofis ihtiyaçlarını lider /koordinatör kurumun 
temin etmesinin daha uygun olacağı belirtilmektedir. Teknik sekreterya için önerilen görevler ve TUKUK için 
önerilen üyeler AEK (2000)’nin önerileriyle benzerlik göstermektedir. Çalışma, TUKUK’a koordinatörlük 
yapan kurumun bakanının veya bakan yardımcısının başkanlık yapmasının uygun olacağını savunmaktadır. 
Ofis/sekreterya, toplantılar ve çalışmalar, seminerler ve çalıştaylar, seyahatler gibi harcamalar nedeniyle 
TUKUK’un finansmana ihtiyacı olacağının altını çizen çalışma, bu ihtiyacının büyük ölçüde koordinatör kurum 
tarafından karşılanması gerektiğini,  eğitim, araştırma gibi bazı harcamalar için özel sektör kuruluşlarının 
gönüllü katkı sağlayabileceğini ifade etmektedir.    
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UNESCAP (2012) TUKUK’a alternatif olabilecek farklı bir yapı daha önermektedir. Bu yapıda ulaştırma 
ve ticaret konusunda iki farklı komite oluşturulmaktadır. Çalışma, kurumsal düzenlemeler nedeniyle ortak 
ticaret ve ulaştırma koordinasyon organının kurulmasının mümkün olmadığı veya her bir alanda 
çözümlenmesi gereken çok fazla konunun olduğu ülkelerde iki farklı komitenin daha uygun olduğunu 
savunmaktadır. Ancak, iki farklı komite oluşturulan ülkelerde, bu komiteler arasında bilgi değişiminin etkin 
bir şekilde yapılmasının gerekebileceği çalışmada vurgulamaktadır. Önerilen yapı Şekil 6’da 
gösterilmektedir. 
 
Şekil 6: Koordinasyonun İki Farklı Komiteyle Sağlanması 

 
Kaynak: UNESCAP 2012 

 
Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ): 179 ülkenin üyesi bulunduğu DGÖ, Gümrük İdarelerinin kapasitelerinin 

artırılması ve uyguladıkları prosedürlerin güvenlikten ödün vermeden ticareti kolaylaştıracak şekilde 
geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır. DGÖ bünyesinde imzalanarak 1974 yılında yürürlüğe giren 
Gümrük Prosedürlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılması Uluslararası Anlaşması (Kyoto Anlaşması) 
gümrük işlemlerine modern standartlar getirmektedir. Uluslararası ticarette meydana gelen gelişmeler ve 
ülkelerin ihtiyaçları dikkate alınarak gözden geçirilen Kyoto Anlaşması (Revize Kyoto Anlaşması) 1999 yılında 
ülkelerin imzasına açılmış ve yeterli sayıda üye ülkenin onaylaması sonucunda 2006 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Günümüzde 98 ülke bu anlaşmaya taraftır. 
 

Revize Kyoto Anlaşmasının amacı, uluslararası ticaretin gelişmesine engel olabilecek gümrük 
uygulamaları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ve bu uygulamaların kalitesini yükseltmektir. Revize 
Anlaşma, bunun için gümrük işlemleriyle ilgili modern standartlar getirmektedir.  Kamu kurumları ve özel 
sektör arasındaki işbirliğine de özel önem veren Anlaşmanın “Giriş” bölümünde yer alan sekiz prensipten 
birisi “Gerekli yerlerde diğer kamu kurumları, diğer ülkelerin gümrük idareleri ve ticaret erbabıyla işbirliği” 
dir. Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olan “Genel Ek” bölümünde yer alan 1.3 numaralı standart, gümrük 
idarelerinin, ulusal hükümlere ve uluslararası anlaşmalara uygun şekilde işbirliğini artırmak ve katılımı 
kolaylaştırmak için ticaret erbabıyla resmi danışma ilişkileri kurmasını ve bu ilişkiyi sürdürmesini 
öngörmektedir. Anlaşmada ayrıca (3.35 numaralı geçici standart), malların gümrükten geçişi sırasında farklı 
kurumların yapacağı kontrollerin gecikmelere neden olmaması için, Gümrük İdaresinin yanı sıra diğer ilgili 
kurumlar tarafından da malların kontrolünün gerekmesi halinde, Gümrük İdaresinin kontrollerin koordineli 
bir şekilde, mümkünse aynı anda yapılmasını temin edeceğini belirtmektedir. Bu durum gümrük idaresiyle 
diğer kurumların koordineli çalışmasını gerektirmektedir.  

 
Yukarıda sayılan ilgili maddelerden de anlaşılacağı gibi, Revize Kyoto Anlaşması, gümrük idaresinin özel 

sektör ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli çalışmasını öngörmekte ancak koordinasyonla ilgili bir yöntem 
önermemektedir. 

 
DGÖ tarafından kabul edilen başka birtakım standartlar ve tavsiyeler de Gümrük İdarelerinin, ticaretin 

kolaylaştırılması amacıyla kamu kurumları ve özel sektörle yakın işbirliği sağlamasını vurgulamaktadır. 
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Örneğin, Koordineli Sınır Yönetimi, sınırda görevli kamu kurumlarının koordineli ve yakın işbirliği içerisinde 
çalışmasını tavsiye etmektedir. Bunun için hükümetlerin bir kurumu, örneğin Gümrük İdaresini, 
koordinatörlük yapmak üzere belirlemesi gerektiğinin altı çizilmektedir. Tek Pencere Sistemi, ortak kontrol, 
risk değerlendirme konusunda bilgi paylaşımı gibi konuların kamu kurumları arasında ortak çalışılabilecek 
alanlar olduğu ifade edilmektedir.  

 
2005 yılında kabul edilen Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması ve Korunması Çerçeve Standartları (SAFE 

Çerçeve Standartları) da gümrük idaresinin diğer kamu kurumları ve özel sektörle işbirliğini geliştirmesini 
teşvik etmektedir. Söz konusu standartlarda, gümrük idarelerinin ülke düzeyinde ve yerel düzeyde 
uluslararası arz zincirinde yer alan tüm tarafların katılımıyla, gümrük düzenlemeleri ve işlemleri dahil ortak 
konuları görüşmek üzere düzenli danışmalarda bulunmaları talep edilmektedir.  
 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ): Ticaretin kolaylaştırılması konusu DTÖ’nün gündemine 1996 yılında 
Singapur Bakanlar Konferansıyla girmiş, 2004 yılında bu konuda anlaşma müzakereleri başlatılmış ve 2013 
yılında üye ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı bir anlaşma metni oluşturulmuştur. DTÖ Ticaretin 
Kolaylaştırılması Anlaşması olarak adlandırılan bu anlaşmanın birinci ve üçüncü bölümlerinde ulusal 
koordinasyonla ilgili hükümler bulunmaktadır. Birinci bölümde yer alan ikinci maddenin birinci fıkrası, 
mevzuat veya uygulamalarda yapılacak değişiklikler öncesinde uygun bir süre gözeterek öngörülen 
değişiklikler hakkında ilgili kesimlere görüşlerini sunma imkanı verilmesini ve uyumu sağlamak amacıyla 
değişiklikler yürürlüğe girmeden önce ilgili kesimlerin bilgilendirilmesini hüküm altına almaktadır. Aynı 
maddenin ikinci fıkrasında ise, sınır idarelerinin, ticaret erbabı ve diğer ilgili kesimlerle düzenli olarak 
istişarelerde bulunmasını kararlaştırmaktadır. Bunlara ek olarak, sekizinci maddenin birinci fıkrasına göre, 
ticareti kolaylaştırmak amacıyla, sınırda ihracat, ithalat ve transit kontrollerinden ve prosedürlerinden 
sorumlu olan kurum ve kuruluşların işbirliği yapmaları ve faaliyetlerini koordine etmeleri gerekmektedir.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlaşmanın üçüncü bölümü kurumsal yapılanmayla ilgilidir. Bu bölümde yer alan 23. Maddenin 2. 

Fıkrası şu şekildedir:  

 

Kutu 9: DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması 
 

        Anlaşma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik ülkelerin 

almaları gereken tedbirleri sıralamaktadır. İkinci bölüm, anlaşmanın nasıl uygulanacağını, gelişmekte olan 

ve az gelişmiş üye ülkeler için sağlanan kolaylıkları ve yürürlük koşullarını düzenlemektedir. Üçüncü bölüm 

ise, anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için yapılması gereken üye ülkelerdeki ve DTÖ’deki 

kurumsal düzenlemeleri hüküm altına almaktadır. Anlaşmanın birinci bölümünde yer alan 12 madde 

şunlardır: 

1. Bilginin varlığı ve yayımlanması, 

2. Danışmalar ve yürürlüğe girmeden önce yorum yapma ve bilgi alma imkanı sağlanması, 

3. Önceden karara bağlama, 

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: DTÖ (2014) 
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“Her bir üye, ulusal koordinasyonu ve anlaşma hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere, ulusal 
ticaretin kolaylaştırılması komitesi kuracak / devam ettirecek ya da mevcut bir mekanizmayı bu iş için 
tayin edecektir.”  

 
Maddeden de anlaşılacağı gibi, ülkeler yeni bir komite kurulması konusunda zorlanmamış, mevcut bir 

mekanizmanın da yetkilendirilebileceği belirtilmiştir. Bunun nedeni birçok ülkede hali hazırda dış ticareti 
kolaylaştırmak üzere daimi komite kurulmuş olmasıdır.  

 
Uluslararası Ticaret Odası (ICC): Dünyadaki en büyük özel sektör çatı kuruluşu olan ICC, uluslararası 

ticaretin kolaylaştırılması konusunu yakından takip etmektedir. Oda bünyesinde oluşturulmuş olan 
Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması Komisyonu uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 
çalışmalar yapmaktadır. Komisyon tarafından hazırlanan Gümrük Rehberinde, Gümrük İdarelerinden 
beklentiler 57 madde halinde sıralanmaktadır. Rehberde, Gümrük İdarelerinin, hazırlayacakları 3-5 yıllık 
stratejik planlarda özel sektörün katkılarını almaları (madde 1) ve mevzuat veya prosedürlerle ilgili değişiklik 
önerileriyle ilgili özel sektörle istişarelerde bulunmaları (madde 29) önerilmektedir. Ancak, bunun yol ve 
yöntemi konusunda rehberde bir öneri sunulmamaktadır. 
 

Avrupa Birliği Komisyonu (AB Komisyonu): Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin AB’ye katılım sürecine katkı 
sağlamak üzere AB Komisyonunun Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 1998 
yılında “Gümrük Raporu: Modern Gümrüklere Giden Yollar” isimli çalışma hazırlanmıştır. Küreselleşme, 
küresel tedarik zinciri ve terörizmle mücadele gibi alanlarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak 2007 yılında 
AB üyesi ülkelerdeki gümrük uzmanlarının katkısıyla güncellenen söz konusu çalışma en iyi uygulamalardan 
esinlenerek 22 alanda öneriler sunmaktadır. Bu alanlardan birisi de “Ticaretin Kolaylaştırılması ve Özel 
Sektörle İlişkiler”dir. Bu bölümde, gümrük idarelerinin iki temel amacı olduğu vurgulanmaktadır. Bunlar: 
 

a) Ticaret erbabı için maliyet, veri ve belge yükümlülüklerinin, gümrük ve diğer sınır formaliteleri için 
gereken zamanın en aza indirilmesi ve tedarik zincirinin güvenliğinin artırılması için ticaretin 
kolaylaştırılması mekanizması geliştirmek ve uygulamak, 

 
b) Şeffaf, etkin ve etkili yöntemlerle ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği halinde gümrük ve ticaret 

erbabı arasındaki yakın işbirliğini devam ettirmektir. 
 

Söz konusu bölümde ayrıca Gümrük İdarelerinin stratejik hedeflerinin ve temel göstergelerin neler 
olması gerektiği detaylı bir biçimde açıklanmaktadır. Bu bölümde, gümrük idaresince, özel sektörden birlik, 
dernek veya odaların ve ilgili olabilecek diğer kamu kurumlarının temsilcilerini düzenli olarak bir araya 
getirecek “Gümrük Danışma Komitesi” gibi bir işbirliği forumunun oluşturulması yer almaktadır. 
 

Gümrük Raporunun “Gümrük İşbirliği” başlıklı bölümünde ise, gümrük idarelerinin toplumun 
korunması, kaçakçılıkla mücadele ve ticaretin kolaylaştırılması amacıyla diğer ilgili kamu kurumları ve 
uluslararası kontrol ve uygulama kurumlarıyla yakın işbirliği yapması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, diğer 
ortaklarla işbirliğinin geliştirilmesi için bir strateji hazırlanması, strateji kapsamında ilgili kurumlarla anlayış 
muhtırası veya benzer anlaşmalar yapılması teşvik edilmektedir.  
 

2.2.2. Ülkelerde Daimi Koordinasyon Komitesi Uygulamaları 
 

İlk örnekleri 1950’li yıllarda görülen daimi koordinasyon komiteleri, gelişmiş ülkelerde ardından da diğer 
ülkelerde yaygın kullanılan bir koordinasyon yöntemi olmuştur. Bu süreçte uluslararası örgüt ve kuruluşlar 
da önemli bir rol oynamıştır. İlk başlarda daha çok ticaret prosedürleri üzerine yoğunlaşan ve birbirine çok 
benzeyen bu yapılar, günümüzde birçok açıdan çeşitlilik göstermektedir.  

 
Aşağıda, bu yapıların genel özellikleri incelenmektedir. 
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 Türleri 
 

Genellikle komite veya konsey şeklinde düzenli olarak toplanan bu forumlar, istisnai olarak bir kuruma 
da dönüştürülebilmektedir. Bundan dolayı daimi komiteler “Organ” olarak da anılmaktadır. Örneğin 
İngiltere’de Daha Basit Ticaret Prosedürleri Kurulu (SITPRO) 11 bir kurum, Fransa’da Dış Ticarette Otomasyon 
ve Basitleştirmenin Geliştirilmesi Ofisi (ODASCE), 150 dolayında firmanın üyesi bulunduğu bir birliktir. 

 
Hali hazırda yaklaşık 50 ülkede daimi komiteler olduğunun altını çizen UNCTAD (2014a), bu komiteleri 

dört gruba ayırmaktadır. Bunlar: 
 
1. Pro-Komite: Prosedürler Komitesi olarak da anılan bu komiteler, AEK’nin 4 numaralı tavsiye 

kararından esinlenerek kurulmuştur. Genellikle gelişmiş ülkelerde görülen bu komiteler daha çok 
prosedürlerin ve belgelerin basitleştirilmesi konularında çalışmaktadır. 

2. Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komiteleri: Ülkelerin taraf oldukları ikili veya bölgesel ticaret 
anlaşmaları doğrultusunda oluşturulan komitelerdir. Özellikle gelişmiş ülkelerin son dönemde taraf 
oldukları STA’larda ticaretin ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasıyla ilgili hükümler yer 
almaktadır. Bu hükümlerin uygulanmasını gözetmek üzere ülkeler karşılıklı ulusal komiteler 
oluşturmaktadır. 

3. Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komiteleri: UN/CEFACT’ın kabul ettiği revize 
tavsiye kararından esinlenerek ulaştırmanın kolaylaştırılması konusunu kapsayacak şekilde daha 
geniş perspektiften konuyu ele alan komitelerdir. 

4. DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Müzakereleri Destek Grubu: Bu yapılar, 2004 yılında DTÖ 
müzakerelerinin başlamasının ardından bazı gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde 
kurulmuştur. Amacı, müzakerelerde ülke pozisyonunu belirlemek ve müzakerelere destek olmaktır.  

 
Bazı ülkelerde, yukarıda sayılan gruplardan farklı 

türde daimi komitelerin olduğu da görülmektedir. 
Bunlardan birisi Gümrük Danışma Komiteleridir. 
Özellikle gelişmiş ülkelerde görülen bu tür yapılar, 
Gümrük İdarelerinin inisiyatifiyle oluşturulmuştur. 
Düzenli olarak toplanan bu komitelerin amaçları, 
gümrük işlemlerinin basitleştirilmesini ve 
hızlandırılmasını sağlamaktır. UN/CEFACT’ın 2015 
yılında kabul ettiği 40 numaralı tavsiye kararında 
Gümrük Danışma Komitelerinin de bir tür 
koordinasyon komitesi olarak kabul edildiği 
görülmektedir. Danışma organı gibi çalışan bu 
komitelerde alt komiteler de oluşturulabilmektedir. 
Gümrük Danışma Komitelerinin bazı örnekleri Tablo 
5’te yer almaktadır.  

 
Diğer bir komite türü, geniş kapsamlı komitelerdir. Bazı gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde görülen 

bu tür komitelerin daha kapsamlı konuları ele aldıkları, dış ticaretin kolaylaştırılmasını da bu komitelerin 
görev alanlarından birisi olarak değerlendirdikleri gözlenmiştir. Bu tür komitelerin bazıları şunlardır: 

 
a) Ticareti Geliştirme Komitesi (Brezilya, Tunus), 
b) Lojistiği Geliştirme Komitesi (Tayland, Fas), 
c) İş Ortamını Geliştirme Komitesi (Malezya), 

                                                           
11 İngiltere’de 1970 yılında kurulan SITPRO, 2001 yılında kamuya bağlı bir kurum haline getirilmiş ve finansal sorunlar nedeniyle 
2010 yılında faaliyetlerine son verilinceye kadar kurum olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 

 
Kaynak: İlgili Ülkelerin Gümrük İdareleri 
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d) Rekabet Edebilirliği Geliştirme Komitesi (Nijerya, Filipinler) 
 
Bu komiteler altında çeşitli çalışma grupları veya alt komiteler oluşturulmuş ve bunlardan birisi dış 

ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik koordinasyonla görevlendirilmiştir. Bu yaklaşımın nedeni, dış ticaretin 
kolaylaştırılmasının daha kapsamlı ihtiyaçların bir parçası olarak görülmesidir. Geniş kapsamlı komite 
oluşturan ülkelerden biri Tunus’tur. 1994 yılında Tunus Ticaret Bakanlığı bünyesinde bakanlığa tavsiyelerde 
bulunmak üzere Ulusal Dış Ticaret Konseyi kurulmuştur. 1996 yılında yayınlanan bir kararnameyle Konsey 
altında dört teknik komite oluşturulmuştur. Bunlar; İthalatın İzlenmesi Teknik Komitesi, İhracatın Teşviki ve 
İzlenmesi Komitesi, Fuar ve Sergiler Teknik Komitesi ve Ticaretin Kolaylaştırılması Teknik Komitesidir. 
Ticaretin Kolaylaştırılması Teknik Komitesinin görevleri, dış ticaret prosedürlerini değerlendirerek söz 
konusu prosedürlerin kolaylaştırılmasına yönelik öneriler sunmak ve dış ticaret prosedürlerinin 
basitleştirilmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasını takip etmektir.  
 

Son olarak, Tek Pencere Sistemini kurmaya çalışan veya kurmuş bazı ülkelerde bu projeye özel daimi 
komite oluşturulduğu görülmektedir (örneğin ABD, Çin, Kamerun). Bu komitelerin görevi Tek Pencere 
Sisteminin kurulması ve işletilmesi sürecinde istişareler yapmak ve koordinasyonu sağlamaktır. Bazı ülkeler, 
mevcut daimi koordinasyon komitesinden ayrı olarak böyle bir komite oluştururken, bazıları da Tek Pencere 
konusunda koordinasyonu da daimi koordinasyon komitesine vermiştir.   
 

Daimi komite uygulamalarının bu denli farklı olmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan birincisi, 
birçok uluslararası örgüt/kuruluş tarafından koordinasyonla ilgili farklı çalışma yapılmasıdır. Daha önce de 
değinildiği gibi farklı anlaşmalar ve tavsiye kararları, daimi komite türlerinin artmasına neden olmuştur. 
İkinci neden, ülkelerin tercihlerinin veya amaçlarının farklı olmasıdır. Bazı ülkeler sadece uluslararası 
yükümlülükleri yerine getirmek için komiteler oluştururken, bazıları ihtiyaçları ve sorunları gözeterek 
komiteleri oluşturmaktadır. Üçüncü neden, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin farklı olmasıdır. Az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin bazıları, sorunların fazla olması nedeniyle daha kapsamlı koordinasyon komiteleri 
oluşturmuş ve dış ticaretin kolaylaştırılması konusunu da bu komitelerin bir görevi olarak 
değerlendirmişlerdir. 
 

 Amaçları 
 

Daimi komitelerin büyük çoğunluğunun amacı mevcut uygulamaları değerlendirmek ve ticaretin 
kolaylaştırılması için yapılabilecek faaliyetler hakkında tavsiyelerde bulunmaktır.  Gelişmiş ülkelerdeki daimi 
komiteler bu türdendir. Bu komiteler, özel sektörün sorunlarını düzenli olarak dile getirmesine, kamu 
kurumlarının da politikaları, programları ve projeleri hakkında özel sektörün katkı ve düşüncelerini almasına 
imkan sağlamaktadır. 

  
Bazı gelişmekte olan ülkelerde kurulan daimi komitelerin ise farklı bir takım amaçları bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: 
 

1. Belirlenmiş somut hedeflere ulaşılması için koordinasyon sağlamak (Sınırlar Arası Ticaret Endeksinde 
üst sıralara çıkmak, lojistik maliyetlerinin GSYİH’ye oranını düşürmek gibi), 
 

2. Strateji, Program ve diğer politika belgelerinin uygulanmasını gözetmek (Bu belgeler doğrultusunda 
oluşturulanlar) , 

 
3. Uluslararası bir anlaşma yükümlülüğünü yerine getirmek (Çok taraflı, bölgesel veya ikili bir anlaşmanın 

gereği olarak oluşturulanlar). Örneğin ASEAN üyesi ülkeler arasında imzalanan Eşyaların Transit 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Çerçeve Anlaşması, anlaşmanın etkili bir biçimde uygulanması amacıyla, 
taraf ülkelerin Ulusal Transit Taşımacılık Koordinasyon Komitesi kurmalarını zorunlu tutmuştur. 
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4. DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması müzakerelerine yönelik müzakere pozisyonu belirlemek. 
 
Bu tür amaçlar gözeten daimi komiteler geçici gibi görünse de, genellikle varlıklarını devam 

ettirmektedirler. Örneğin DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması müzakereleri tamamlanmasına karşılık, 
anlaşma hükümleri gereği birçok ülkenin kurmuş olduğu komiteyi yeni misyonuyla (anlaşma hükümlerinin 
uygulanmasını gözetmek) devam ettirmesi beklenmektedir.  

 
 Üyeleri 

 
Daimi komitelerin üyelerin sayısı, yapısı, seçilme 

usulleri ve görev süreleri hakkında çeşitli yöntemler 
uygulanmaktadır.  
 

Üye sayıları: Oluşmuş bir standart üye sayısı 
yoktur. Bazı daimi komitelerin üye sayısı Şekil 5’te 
gösterilmektedir. Ancak, genel olarak üye sayısı 15-
25 arasındadır.  
 

Üye Yapısı: Komitelerin genellikle hem 
kamudan hem de özel sektörden üyeleri 
bulunmaktadır. İçlerinde ABD, Rusya ve Brezilya’nın 
da yer aldığı az sayıda ülkede komitelerin üye yapısı 
farklıdır. ABD’deki COAC’ın üyelerinin tamamı özel 
sektörü temsil etmektedir. Rusya’daki Uzman 
Danışma Konseyinde özel sektörün yanı sıra 
kamudan sadece Gümrük İdaresi üye olarak yer 
almaktadır. Brezilya’da ise Ticaretin 
Kolaylaştırılması Teknik Grubu (GTFAC)’nun 
üyelerinin tamamı kamu kurumlarındandır. Brezilya’da özel sektörün görüş ve önerileri farklı bir komite 
aracılığıyla bu komiteye aktarılmaktadır.   
  

Üyelik statüsü genellikle kurumlara verilmekte ve bu kurumların listesi iş tanımında yer almaktadır. Bazı 
komitelerde üyelikler şahıslara da verilebilmektedir. Şahıs üyeliğinde, belirli bir kurumdan seçilecek kişi 
(seçilme usulü değişebilir) kurumunu sürekli olarak temsil etmektedir. Örneğin Kanada Sınır Ticaret Danışma 
Komitesinin özel sektör üyeleri, dış ticaretle ilgili kuruluşların (odalar, dernekler, birlikler vb.) atayacağı 
temsilcilerdir. Söz konusu kuruluşlar bir asıl ve bir yedek üye bildirmekte ve bunlardan sadece birisi 
toplantıya katılmaktadır. Şahıs üyeliği, üyelerin çalışmaların evveliyatını bilmelerini sağlamakta ve 
toplantılara düzenli katılımlarını garanti altına almaktadır. Bu durum üyelerin çalışmalara daha çok katkı 
yapabilmelerine imkan sağlamaktadır. 
 

Komitelerin çoğunluğunda,  üye olmayan kurum ve kişiler, ihtiyaç duyulduğunda toplantılara davet 
edilebilmektedir. Pakistan, Ürdün ve Yunanistan gibi, daimi komiteleri uluslararası kuruluşların desteğiyle 
oluşturan ülkelerde, bu kuruluşların temsilcileri de üyelik sıfatı olmaksızın daimi komite toplantılarına 
katılabilmektedir.  
 

Üyelerin seçilme usulleri: Üyelerin seçilme usulleri, genellikle komitenin iş tanımının yer aldığı 
kararname veya genelgede açıklanmaktadır. Söz konusu genelge yürürlükte olduğu sürece, ilgili kurumlar 
doğal üyedir. Bu kararnamelerin bazılarında “üst yönetici” gibi ifadeler kullanılarak, kurumlar aktif katılıma 
teşvik edilmektedir. Ancak üst düzey yöneticilerin genelde programlarının yoğun olması, başka birtakım 
komitelere de üye olmaları vb. nedenlerle toplantıların zamanında yapılması riske girebilmektedir.  

Şekil 7: Bazı Ülkelerdeki Daimi Komitelerin Üye Sayısı 
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Bazı ülkelerde ise farklı usuller uygulanmaktadır. Bunlardan birisi olan ABD’deki COAC’ın üyeleri, Hazine 
ve Ulusal Güvenlik Bakanları tarafından seçilmektedir. İrlanda’da ise üye olmak isteyen bir dernek yazılı 
olarak Gelir İdaresine başvurmaktadır. Başvuruda, derneğin toplam üye sayısı ve Komite için aday gösterdiği 
kişi veya kişilerin bilgileri yer almaktadır. Gelir İdaresi, başvuru hakkında Komitenin mevcut üyelerinin 
görüşlerini aldıktan sonra nihai kararını vermektedir.  

 
Üyelerin görev süreleri: Birçok ülkede, üyelerle ilgili bir görev süresi öngörülmemektedir. Kurumsal 

üyeliklerde, komite varlığını sürdürdüğü sürece üyelerin üyelikleri devam etmektedir. Bireysel üyeliklerde 
ise, üyenin temsil ettiği kurumdan ayrılması durumunda, ilgili kurum yeni üye bildirmektedir. Üyelikleri 
belirli aralıklarla gözden geçiren ülkeler de vardır. Bu yöntemi benimseyen Kanada Sınır Ticaret Danışma 
Komitesi’nde üyelikleri gözden geçirme süresi beş yıl, İngiltere Gümrük Ortak Danışma Komitesi’nde ise iki 
yıldır. Gözden geçime sonrası, yeni kurumlar üye olabilmekte veya mevcutların üyeliğine son 
verilebilmektedir. 

 
 Koordinatör Kurum ve Başkanlık 

 
Komitelerin koordinatörlüğünü genellikle gümrük idareleri veya dış ticaretten sorumlu bakanlık 

yapmaktadır. Çok az sayıda ülkede farklı bir bakanlık (örneğin Ulaştırma Bakanlığı) veya başbakanlık 
yapmaktadır. Bunlardan biri Ürdün’dür. Ürdün Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komitesini 
Ulaştırma Bakanlığı koordine etmekte ve Bakan komitenin başkanlığını yapmaktadır.  
 

Koordinatörlük yapan kurumlar genellikle komitenin başkanlığını yürütmekte ve sekreteryaya ev 
sahipliği yapmaktadır. Başkanlık yapacak kişi genellikle koordinatör kurumdan üst düzey yönetici (Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür vb.) olmaktadır. Ancak Bakanın başkanlık yaptığı komiteler de bulunmaktadır. Bazı 
ülkelerde “eş başkanlık” uygulaması bulunmaktadır. Eş başkanlık sisteminde, iki ayrı kamu kurumundan 
(ABD) veya bir kamu bir özel sektör kuruluşundan (İngiltere, Malezya) başkan seçilmektedir. İki kamu 
kurumunun eş başkanlık yapmasının nedeni, kurumlar arası alınganlığın önüne geçmek veya tamamlayıcı rol 
oynayacaklarını düşünmektir. Örneğin,  Hindistan’da kurulması öngörülen Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal 
Komitesiyle ilgili değerlendirmeler yapan Taneja ve Prakash (2015), Ticaret Bakanlığının (DTÖ Ticaretin 
Kolaylaştırılması Anlaşmasından sorumlu olduğu için) ve Gümrük İdaresinin (ticarete konu malların sınırdaki 
nihai kontrolünden sorumlu olduğu için) eş başkanlık yapmasının uygun olacağını savunmaktadır.  
 

Komitelerde başkanın rolü ve görevleri genellikle, toplantıları idare etmek, olağanüstü toplantı çağrısı 
yapmak, üye olmayan bazı kurum ve kuruluşları görüşlerini almak üzere toplantıya davet etmek ve  taslak 
gündemi nihaileştirmek olarak belirlenmiştir.    
 

 Çalışma Yöntemleri 
 

Daimi komitelerin büyük çoğunluğunun, kendilerine verilen çeşitli görevleri layıkıyla yerine getirebilmek 
amacıyla alt komiteler veya çalışma grupları oluşturdukları görülmektedir. Alt komite veya çalışma grubu 
oluşturulmasının esas amacı, sorunların ve muhtemel çözüm önerilerinin daha detaylı bir biçimde ele 
alınmasını veya olgunlaştırılmasını sağlamaktır. Çalışma grupları veya alt komitelerin sayısı bazen birkaç 
tane, bazen de daha fazla olabilmektedir. Çalışma grupları daha sık bir araya gelerek belirlenen konularla 
ilgili teknik çalışmalar yapıp sonuçlarını ana komiteye sunmaktadır. Ana komiteler,  sunulan rapor veya diğer 
teknik değerlendirmeleri görüşmekte ve tavsiyeler kabul etmektedir. Böylece, daha sık toplanan alt 
komiteler, sınırlı zamanı olan ana komitelerin çalışmalarını rahatlatmaktadır. Çalışma gruplarına daimi 
komitedeki üyeler katılabileceği gibi bazen de kurumlar ayrı üyeler bildirmektedir. Çalışma gruplarına, daimi 
komiteye üye olmayan kurumlardan da temsilciler katılabilmektedir.  
 

Daimi komiteler, ele aldıkları konular bakımından da ayrışmaktadır. Komitelerin bir kısmı daha esnek 
bir çalışma yöntemi kabul ederek, üyelerin görüşleri doğrultusunda her toplantı için gündem 
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belirlemektedir. Bu tür komitelerde daha önceki toplantılarda çözülemeyen konular da gündemde olmaya 
devam etmektedir. İsveç, Finlandiya ve Rusya gibi ülkelerde ise, çalışmalar belirlenen öncelikler ve iş planı 
kapsamında yürütülmektedir. Bu ülkelerde daimi komiteler, izleyen dönem için iş planı hazırlayarak bu 
konulara odaklanmaktadır. İsveç ve Finlandiya’da bu dönem üç yıl iken Rusya’da bir yıldır. Rusya Uzman 
Danışma Konseyi, yıl içerisinde yaptığı son toplantıda, bir sonraki yıl gündemine alacağı konuları 
belirlemektedir.  

 
Hükümetçe kabul edilmiş bir strateji veya eylem planı çerçevesinde oluşturulan komitelerde durum 

biraz farklıdır. Bu tür strateji veya eylem planlarında proje veya programlar takvime bağlanmış durumdadır. 
Komiteler, söz konusu proje ve programların öngörüldüğü gibi yapılıp yapılmadığını değerlendirmekte ve 
sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirmektedir. Bu komiteler genellikle strateji veya eylem planıyla 
sınırlı kalmakta, başka konulara eğilmemektedir.  
 

Daimi komitelerin toplantıları bir gün içerisinde sonuçlandırılmaktadır. Gündemin yoğunluğuna göre 
toplantı süresi (saat olarak) uzayabilmektedir. Toplantılar sırasında görüşmelere zemin teşkil etmek üzere, 
alt komiteler, kurumlar veya sekreterya tarafından sunumlar yapılabilmektedir.  

 
 Faaliyetleri 

 
Daimi komitelerin önemli bir kısmının temel faaliyeti toplantılardır. Toplantılarda ele alınan konularla 

ilgili izlenen yöntem değişebilmektedir. Bazı komitelerde üyelerin dile getirdiği görüş ve öneriler tutanak 
haline getirilirken, bazılarında görüş ve öneriler oylamaya tabi tutularak tavsiye haline getirilmektedir. 
Tavsiyelerin kabul ediliş biçiminde farklılıklar görülebilmektedir. Örneğin Yunanistan’da Operasyonel 
Yürütme Komitesi istisnai durumlar hariç oybirliğiyle tavsiyeleri kabul ederken, Brezilya’da Ticaretin 
Kolaylaştırılması Teknik Grubu (GTFAC), oy çokluğuyla karar almaktadır. ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği 
Ticari Operasyonlar Danışma Komitesi’nin toplantılarında da tavsiyeler oy birliğiyle kabul edilmektedir.  
 

Toplantıların yanı sıra başka birtakım faaliyetler düzenleyen komiteler de bulunmaktadır. Bu faaliyetler 
arasında anketler yapılması, bilgilendirici eğitim ve seminerler düzenlenmesi, saha ziyaretleri yapılması ve 
araştırma ve yayınlar hazırlaması yer almaktadır. Bu tür faaliyetler, daimi komitelerin etkinliğini artırmakta 
ve daha görünür olmasını sağlamaktadır. Tablo 6, bazı daimi komitelerin toplantı dışındaki faaliyetlerine 
örnekler sunmaktadır. 
 

  
Not: Dubai Trade, Tek Pencere Sistemi için oluşturulmuş bir yapıdır. Ancak, kendisini ticaretin kolaylaştırılması kurumu olarak 
tanımlamakta ve üç kişilik bir kurul tarafından idare edilmektedir. Dubai Trade, ilgili kamu kurumları (Ulaştırma Bakanlığı, Gümrük 
İdaresi vb.) ve özel sektörle yakın işbirliği içerisinde teknolojik imkanların etkin kullanılarak ticaretin kolaylaştırılması için çalışmalar 
yapmaktadır. 
Kaynak: İlgili Kurumların internet siteleri 
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 Toplantı Sıklığı 
 

Daimi komiteleri diğer yöntemlerden ayıran en önemli özelliği süreklilik göstermesidir. Bu nedenle bu 
komiteler düzenli aralıklarla toplanmaktadır. Ancak, yıl içerisinde yapılan toplantı sayısı komiteler arasında 
farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Kanada Sınır Ticaret Danışma Komitesi yılda bir defa, Ürdün Ticaretin 
ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi ise yılda altı defa toplanmaktadır. Çoğu komitenin ise yılda 
üç-dört defa toplandığı görülmektedir. 
 

Daimi Komiteler altında oluşturulan alt komitelerin ve çalışma gruplarının ise daha sık toplandıkları, 
teknik çalışmalar yaptıkları ve bu çalışmalarla ilgili tavsiyeleri daimi komitelere sundukları görülmektedir.   
 

 Sekreterya 
 

Sekreterya hizmetlerini genellikle koordinatör kurumdan ilgili bir birim veya kişi yapmaktadır. 
Sekreterya görevini yürüten kişi veya birimin genellikle tek görevinin sekreterya hizmeti olmadığı 
görülmektedir. Pakistan’da ise farklı bir uygulama bulunmaktadır. Komiteye sekreterya hizmetleri sunmak 
üzere Karaçi’de yerleşik müstakil bir sekreterya birimi oluşturulmuştur. 
 

Sekreteryaların görevleri genel olarak benzerlik göstermektedir. Bu görevler, toplantı davetlerinin 
yapılması, toplantı yerinin ayarlanması, gerekli düzenlemelerin yapılması, toplantılara katılım, toplantı için 
sunulan belgelerin üyelere dağıtılması ve toplantıda uzlaşılan konuların takibinin yapılmasıdır. Bazı ülkelerde 
sekreteryaya ilave bazı roller de verilmiştir. Örneğin Ürdün Ulaştırma Bakanlığı içerisinde 2011 yılında 
oluşturulan Teknik Sekreterya, veri toplamakta ve araştırmalar yapmaktadır. ABD’de (COAC), “Belirlenmiş 
Federal Memur” olarak tabir edilen Teknik Sekreter, gündemi onaylamakta, toplantı tarihine karar vermekte 
ve Komite Başkanının talimatıyla toplantıya başkanlık yapabilmektedir. Kanada’da ise sekreterya, diğer 
görevlerine ek olarak, düzenli olarak yayımladığı bültenlerle yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu 
bilgilendirmektedir. 
 

 Finansman 
 

Daimi komitelerin kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmesi için finansman ihtiyacı 
bulunmaktadır. Finansman gerektiren ihtiyaçlar, toplantı yerinin ayarlanması, yiyecek, içecek, 
dokümantasyon, iletişim, araştırma, eğitim materyalleri, internet sitesi, danışmanlık, büro malzemeleri, 
seyahat vb. olabilmektedir. Bu tür ihtiyaçlar uygulamada büyük ölçüde koordinatör kurum tarafından 
karşılanmaktadır. Bazı ülkelerde finansman ihtiyacının karşılanması için üyelerden (örneğin SWEPRO-İsveç) 
veya farklı kaynaklardan da katkı alınmaktadır. Ürdün Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal 
Komitesinin finansman ihtiyaçları AB Hibesinden ve Ulaştırma Bakanlığının bütçesinden karşılanmaktadır. 
Pakistan Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komitesinin finansman ihtiyacının bir kısmı 
Komitenin kurulduğu ilk yıllarda Dünya Bankasından karşılanmıştır; şimdi ise İhracatı Geliştirme Fonunda 
karşılanmaktadır. İngiltere’de SITPRO’nun giderlerinin bir kısmı lisans gelirlerinden karşılanmıştır. Dubai’de 
Dubai Trade ise düzenlediği eğitim programlarından gelir elde etmektedir. 
 

Daimi komitelerin yıllık finansman ihtiyacı değişebilmektedir. Genellikle koordinatör kurum tarafından 
üstlenildiği için ayrı bir bütçe ayrılmamaktadır. Bazı ülkelerde bu komiteler için ayrılmış yıllık bütçe 
bulunmaktadır.  Örneğin SITPRO’nun 2006/2007 döneminde bütçesi 1.000.000 İngiliz Sterlinidir (McKinnon 
2006). ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Ticari Operasyonlar Danışma Komitesinin yıllık harcamaları ise yaklaşık 
550.000 ABD Doları olarak hesaplanmıştır.  
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2.2.3. Daimi Koordinasyon Komitelerinin Kurulmasında ve Sürdürülmesinde Karşılaşılan Sorunlar 
 
Günümüzde daimi komitelerin ülkelerde farklı amaçlarla oluşturulduğu görülmektedir. Kimi ülkeler bu 

yapıları, tüm tarafların katılımıyla ticaretin önündeki engelleri tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve 
uygulamaya yardımcı olmak üzere oluştururken, diğerleri bu yapıları sadece kararlaştırılmış programların 
uygulanmasına yardımcı olmak veya uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi daha sınırlı gayelerle 
kurmuşlardır. Daha dar kapsamlı olan komiteler, esneklikleri az olduğu için süreç içerisinde ortaya 
çıkabilecek yeni sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalmakta ve ihtiyacı karşılayamamaktadır. 
 

Ticareti kolaylaştırmak adına azami faydayı sağlaması için, bu komitelerin ilgili paydaşların aktif 
katılımıyla düzenli olarak toplanan, dış ticaret sürecinde yaşanan gerçek sorunları tespit eden, uygulamaları 
değerlendiren ve somut tavsiyeler geliştiren yapılar olması beklenmektedir. Tüm tarafların komiteyi 
desteklemesi, kamu kurumlarının komitede gündeme getirilen hususları dikkate alması ve tavsiyeleri 
mümkün olduğunca hayata geçirmeleri daimi komiteyi daha güçlü kılmaktadır. Adeta bir yarışa dönen dünya 
ticaretinde, bu komitelerin katkısıyla ülke içinde dış ticaretle ilgili engellerin azaltılması, uluslararası 
rekabette çok önemli bir avantaja dönüşebilmektedir. Bu nedenle, daimi komitelerin sürdürülebilir ve 
verimli olması için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu hususlardan önemlileri Kutu 9’da 
verilmektedir. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ancak, birçok daimi koordinasyon komitesinde bu hususlara çok fazla dikkat edilmediği ve bu nedenle 

komitenin dış ticaretin kolaylaştırılmasına fazla katkı sağlamadığı gözlenmektedir. Daimi komitelerin en çok 
karşılaştığı sorunlar şunlardır: 
 

Siyasi İradenin Zayıflığı: Hükümetlerin ve ilgili bakanların daimi komite çalışmalarını sahiplenmesi ve 
tavsiyelerin hayata geçirilmesi için gayret göstermesi önem arz etmektedir.  Daimi komiteler, bakanlar veya 
hükümetler değiştiğinde bu durumdan olumsuz etkilenebilmektedir. Ayrıca, birçok ülkede hükümetler 
çeşitli nedenlerle (finansal sorunlar, önceliklerin değişmesi, güvensizlik) daimi komitelerin devamlılığı için 
gereken önemli konuları ihmal etmektedir.  Komitelerde özel sektörün yeterince temsil edilmemesi, gerekli 
olan finansmanın sağlanmaması, çalışma alanın dar tutulması, tavsiyelerin uygulamada yeterince dikkate 

 

Kutu 10: Daimi Komitelerin Sürdürülebilirliği için Gerekli Hususlar 
 

1. İyi belirlenmiş hedefler 

2. Çalışmaların kapsamının belirlenmesi 

3. Daimi Komiteni kurumsallaştıran yasal çerçeve 

4. Düzenli Toplanma 

5. Somut İş Tanımı/Çalışma Planı 

6. Daimi Sekreterya 

7. Yeterli finansal kaynaklar 

8. Özel sektörün düzenli katılımı 

9. Ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili kamu kurumlarının katılımı 

10. Katılımcıların ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili bilgi sahibi olması 

11. Paydaşların, ticaretin kolaylaştırılmasının öneminin farkında olması  

12. Güçlü siyasi kararlılık 

13. Koordinatör kurumun güçlü liderliği 

14. Uygun İzleme ve değerlendirme yöntemleri 

15. Paydaşlar arasında güven ve saygı 

16. Etkili çalışma yöntemi ve metodolojisi (gruplar, alt gruplar vb.) 

17. Üyeler için teknik destek ve eğitim  

 
Kaynak: UNCTAD 2014 
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alınmaması gibi birçok husus, dış ticaretin kolaylaştırılması ve daimi komite konusunda siyasi iradenin 
zayıflığının bir göstergesidir.  
 

Komitelerin Çalışma Kapsamlarının İyi Belirlenmemesi: Daha önce de ifade edildiği gibi daimi 
komitelerin ticaretin kolaylaştırılması için azami faydayı sağlaması için konuyu tüm yönleriyle ve düzenli 
olarak ele almaları gerekmektedir. Oysa uygulamaya bakıldığında, birçok komite dış ticareti kolaylaştırma 
konusunu sınırlı bir şekilde ele almaktadır. Bu tür komitelerin sağlayacağı katkı da sınırlı olmaktadır. Ayrıca 
aynı ülke içerisinde yeni komiteler oluşmasının önünü açmaktadır. Bu ülkelerden biri Filipinler’dir. Ülkede 
oluşturulan Ulusal Rekabet Edebilirlik Konseyi ve İhracatı Geliştirme Konseyinin her ikisi de ticaretin 
kolaylaştırılmasıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Benzer durumu ABD gibi bazı gelişmiş ülkelerde de görmek 
mümkündür. ABD’de Tek Pencere Sistemi (ITDS) için ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı bir 
kurul (ITDS Direktörler Kurulu) olmasına karşılık 2014 yılında oluşturulan Sınır Kurumları Arası İdare Konseyi 
(BIEC) de Tek Pencere Sisteminin hayata geçirmekle görevlendirilmiştir. Birden fazla komite, kurumların 
komite çalışmalarına ilgisini azalttığı gibi kaynak israfına da yol açmaktadır.  

 
Koordinatör Kurumun Belirlenmesinde ve Liderliğinde Karşılaşılan Sorunlar: Daimi komitelerin 

oluşturulması sürecinde en çok karşılaşılan sorunlardan birisi koordinatör kurumun tayin edilmesidir. Bunun 
en önemli nedeni, kurumlar arası yetki çatışmasıdır. Bu sorunu aşabilen ülkelerde daimi komiteye Gümrük 
İdaresi veya Dış Ticaret Bakanlığı koordinatörlük yapmaktadır. Yetki çatışması nedeniyle koordinatör 
kurumun belirlenemediği ülkelerde ise, ilgili kurumların inisiyatifiyle farklı daimi komiteler 
oluşturulabilmektedir. Bangladeş’te, Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Ticaret Politikası Çalışma 
Grubu, AB desteğiyle gerçekleştirdiği bir araştırmada (TPSP 2014), ülkedeki DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması 
Müzakereleri Destek Grubunun, 2013 yılında kurulan Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal 
Komitesiyle birleştirilmesini ve koordinatörlük rolünün Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük İdaresine 
devredilmesini tavsiye etmiştir. Bunun gerekçesi olarak “Gümrük İdaresinin uygulamada en çok yer alan 
kurum olması” gösterilmiştir.  

 
Koordinatörlük konusunda kurumlar arasında sorun yaşanmasının başka bir nedeni de, uluslararası 

örgüt/kuruluşlarda konuyla ilgili alınan farklı karar ve tavsiyelerdir. Bu kararların çoğunda (DGÖ, AB ve ICC 
hariç12) koordinatör kurum konusunda bir yönlendirme yapılmadığı için, bu örgüt/kuruluşlarda ülkesini 
temsil eden kurumlar, koordinasyon konusunda kendilerini yetkili görmektedir.  Bu tür sorunların aşılması 
için, ilgili kurumların ortak bir mutabakata varması, bunun mümkün olmadığı durumlarda konunun 
başbakanlık veya devlet başkanlığı tarafından çözülmesi gerekmektedir.  
 

Koordinatör kurumun tayin edilmesi kadar sergilediği liderlik de sorun olabilmektedir. Koordinatör 
kurumun daimi komiteyi en çok benimseyen ve komitenin başarısı için en çok çalışan kurum olması 
gerekmektedir. Bazı ülkelerde koordinatör kurumun toplantıları zamanında düzenlemediği ve alınan 
kararları yeterince takip etmediği gözlenmektedir. Koordinatör kurum, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 
tedbirlerin uygulanmasından en çok sorumlu olan kurum olacağı için, kendisiyle ilgili tavsiyeleri mümkün 
olduğunca uygulaması ve diğer kurumların da uygulaması için gerekli girişimlerde bulunması gerekmektedir. 
Ayrıca, daimi komitenin verimli ve sürdürülebilir olması için koordinatör kurumun, diğer paydaşların da 
katılımıyla komite çalışmalarını değerlendirmesi ve iyileştirmeye yönelik çaba harcaması yerinde olacaktır.  

 
Daimi komitelerin devamlılığını ve verimliliğini sağlamak için sekreteryalara çok önemli rol 

düşmektedir. Günümüzde komitelerin büyük çoğunluğunun sekreterya hizmetlerini koordinatör kurumun 
bünyesindeki bir daire, şube veya kişi üstlenmiştir. Ancak, bu birim veya kişilerin bazılarının başka 
sorumlulukları da bulunmaktadır. Ayrıca, sekreteryaların bazılarında teknik anlamda yeterli personel 
çalışmamaktadır. Bu durum, sekreteryanın komitenin etkinliğini sağlamak için üstlenmesi gereken 
koordinasyon rolünü zayıflatmaktadır. Sekreteryanın etkinliğini artırmak için sadece komitenin 

                                                           
12 Bu örgütler tarafından yapılan çalışmalarda Gümrük İdaresi koordinasyonla görevlendirilmektedir. 
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koordinasyonuna odaklanması, sekreteryada görevli personelin ticaretin kolaylaştırılması konusunda 
uzmanlık birikimine sahip olması ve komite başkanı ve üyelerle yakın ilişki içerisinde olması gerekmektedir. 
Bunu sağlamak için koordinatör kuruma önemli görevler düşmektedir. 

 
Koordinasyon Sorunları: Daimi komitelerin en önemli amacı kurumlar arası koordinasyonu artırmaktır.  

Oysa uygulamaya bakıldığında, birçok ülkede daimi komite kurulmasına karşılık bu tür sorunların devam 
ettiği görülmektedir. Bunun başlıca nedeni, ilgili kurumların daimi komiteleri tam olarak sahiplenmemesidir. 
Kurumlar bazen, daimi komiteler olsa dahi, belirli alanlarda kanuni yetkilerine dayanarak tek başına hareket 
etmektedir. Bu tür sorunları aşmak için kurumların ticaretin kolaylaştırılmasının ve koordinasyonun önemini 
iyi anlamaları ve koordinasyon gerektiren konular için komiteyi etkili bir şekilde kullanmalarıdır. Bu süreçte 
koordinatör kuruma ve başkana önemli görev düşmektedir. Koordinatör kurumun toplantılar dışında da 
paydaşlarla iletişimi sürdürmesi, karşılıklı güven ve saygı konusunda yapıcı bir tutum sergilemesi, komite 
üyelerini toplantılara ve diğer çalışmalara aktif katılım konusunda teşvik etmesi gerekmektedir. Bunun için 
Komite başkanının ticaretin kolaylaştırılması konusuna aşina ve kurumlarla işbirliğini geliştirmeye elverişli 
birisi olması önemlidir.  
 

Üyelerle İlgili Sorunlar: Daimi komitelerin toplantılarının verimli olabilmesi için, doğru kurumların 
doğru kişilerle temsil edilmesi uygun olacaktır. Komite üyelerinin komite kapsamında yapılan çalışmaları 
benimseyerek katkı vermesi, toplantılara sürekli katılması, uygulanabilir öneriler geliştirmeleri, geliştirilen 
öneriler hakkında zamanında görüş ve değerlendirmelerini sunmaları ve kabul edilen tavsiyelerin hayata 
geçirilmesi için çaba göstermesi gerekmektedir. Daimi komitelerin birçoğunda, doğru kişiler olarak 
kurumların üst yöneticisi algılanmaktadır. Bu durum uygulamada çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. 
Bunlardan birisi, üst yöneticilerin genellikle programlarının yoğun olmasından dolayı toplantılara teknik 
olarak hazırlanamamaları ve sürekli katılamamalarıdır. Bu tür durumlarda farklı kişilerin toplantılara 
katılması söz konusu olabilmektedir. İlgili kurum ve kuruluşların ticaretin kolaylaştırılması hakkında görüş ve 
değerlendirmelerini aktarabilecek uzman kişilerce temsil edilmesi toplantıların verimli geçmesi için 
gereklidir. Bu nedenle bazı ülkelerde üyeliklerin kurumlardan ziyade kişilere verildiği görülmekte ve aynı 
kişilerin toplantılara sürekli katılımı zorunlu tutulmaktadır. Görev değişikliği veya kurum değişikliği dışında 
aynı kurumlarınca yetkili kılınan uzman kişilerin toplantılara katılımı bu nedenle önemlidir.  

 
Daimi Komite Toplantılarına kamu kesiminden ve özel sektörden katılan temsilcilerin, toplantılar öncesi 

kurumlarındaki diğer ilgili uzman ve yöneticilerle istişare etmesi toplantılara daha zengin katılımı mümkün 
kılacaktır. 
 

Toplantılara Katılımla İlgili Sorunlar: Daimi komitelerin büyük çoğunluğunun toplantıları eksik katılımla 
gerçekleşmektedir. Bunun başlıca nedenleri toplantıların duyurularının makul bir süre önce yapılmaması, 
üyelerin gündem önerilerinin dikkate alınmaması veya toplantılarda dile getirilen sorun ve önerilerin kabul 
görmemesidir. Bu tür bir çalışma yöntemi üyelerin daimi komiteden beklentilerini azaltmaktadır.  Kamudan 
ve özel sektörden temsilcilerin toplantıya katılımı teşvik etmek için, üyelerin görüş ve önerilerine gereken 
önemin verilmesi ve bu önerilerin mümkün olduğunca değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca, özellikle 
özel sektörden üyelerin toplantıya katılımını sağlamak için özel tedbirler geliştirilebilmektedir. İrlanda 
Gümrük Danışma Komitesi toplantılarına, arka arkaya geçerli bir neden olmadan ve önceden haber 
vermeksizin katılım sağlamayan üyenin üyeliği düşmektedir. Bu sayede toplantılara katılım oranı yüksek 
olmaktadır. 

 
İzlenen Yöntemle İlgili Sorunlar: Daimi komitelerin bazılarında görüşülen konularla ilgili ortak tutum 

belirlenmesine yönelik çaba harcanmamaktadır. Bunun yerine ifade edilen görüşlerin birleştirildiği tutanak 
hazırlama yoluna gidilmektedir. Hal böyle olunca, çeşitli görüşlerin ifade edildiği ama bu görüşmelerin 
sonuca ulaşmadığı gözlenmektedir. Bu durum, komitenin danışma organı olma rolünü zayıflatmaktadır. 
Oysa, komitenin gündemdeki konularla ilgili ifade edilen görüş ve değerlendirmeler ışığında, üyelerce 



Dünya’da ve Türkiye’de 
Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları 

 

38 
 

mutabık kalınacak somut ve uygulanabilir tavsiyeler geliştirmesi, kamu kurumlarını uygulamaya daha çok 
teşvik edebilecektir. 
 

Finansman: Daimi komitelerin karşılaştıkları en önemli sorunlardan birisi finansmanla ilgilidir. Yukarıda 
belirtilen faaliyetlerin yapılabilmesi için finansman gereksinimi vardır. Koordinatör kurumun bu maliyetleri 
üstlenmemesi, diğer kurumların da istekli olmaması, sadece ek faaliyetleri değil, toplantıların devamlılığını 
bile riske atabilmektedir. Esasen, ticareti kolaylaştırmanın getireceği fayda hesaplandığında, söz konusu 
maliyetler çok küçük bir meblağ tutmaktadır. Ancak, ülkelerin birçoğu bunu göz ardı etmekte ve finansmanı 
karşılamak konusunda isteksiz davranmaktadır. Yaşanan finansman sorunları nedeniyle daimi komiteyi 
sürdüremeyen ülkelerden birisi Lübnan’dır. Ülkede 2008 yılında Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması 
Komitesi, alt komiteler ve sekreterya oluşturulmuştur. Ancak Komite, yapmayı planladığı çalışmalar için 
gerekli finansman kaynağı bulamadığı için işlevsiz hale gelmiştir (Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, 
2010). 
 

Faaliyetlerin Toplantılarla Sınırlı Olması: Birçok daimi komitenin sadece toplantılara odaklandığı 
görülmektedir. Toplantılar sırasında kurumların görüşleri aktarılmakta ve çoğu zaman sonuç vermeyen 
yüzeysel görüşmeler yapılmaktadır. Toplantıların verimli ve sonuç odaklı olması için birtakım teknik 
çalışmaların yapılması (saha araştırmaları, analiz raporları, diğer ülke incelemeleri vb. ) ve bunların 
toplantılarda değerlendirilmesi faydalı olabilecektir. Komitenin yapamadığı veya bir kurumun yapmayı 
üstlenmediği durumlarda bu çalışmalar sekreterya veya alt komite ve çalışma grupları aracılığıyla yapılmalı 
ve önerilerle birlikte daimi komiteye sunulmalıdır. Ayrıca, komitenin etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak 
için mevzuat ve prosedürler konusunda eğitimler düzenlenmesi ve yayınlar yapılması faydalı olacaktır.  
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3. SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE DAİMİ KOORDİNASYON KOMİTELERİ 
 

Bu bölümde, gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerdeki Daimi Koordinasyon Komitelerinin genel 
özellikleri incelenmiştir. Bu bölümün amacı, bir önceki bölümde değinilen Daimi Koordinasyon Komitelerinin 
amaçlarındaki, yapılarındaki ve işleyişlerindeki farklılıkları örneklerle ortaya koymaktır. 
 

3.1. Amerika Birleşik Devletleri 
 

Amerika Birleşik Devletleri’nde dış ticaretin kolaylaştırılması için çeşitli komiteler oluşturulmuştur. Bu 
komitelerden bazıları, özel sektörü düzenli olarak bir araya getiren ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Ticari 
Operasyonlar Danışma Komitesi (COAC)13, kamu kurumlarını bir araya getiren Sınır Kurumları Arası Danışma 
Konseyi (BIEC), Serbest Ticaret Anlaşmalarında ülkenin pozisyonunu belirlemek ve diğer ülkelerden talep 
edilebilecek kolaylıklar hakkında danışmalarda bulunmak üzere oluşturulan Gümrük Konuları ve Ticaretin 
Kolaylaştırılması Danışma Komitesidir. Bu komiteler arasında en çok dikkat çekenler COAC ve BIEC’tir. 

 
COAC: 1987 yılında Kongrenin kararıyla kurulan COAC, iki yıllık dönemler halinde çalışmalarını 

sürdürmekte ve iki yılın sonunda görev süresi tekrar uzatılmaktadır. COAC’ın 13. Dönemi Şubat 2015 
tarihinde bitmiş ve 14. Dönem çalışmaları başlamıştır.  
 

COAC’ın yapısı ve çalışma usullerini düzenleyen bir “Şart” bulunmaktadır. Bu Şart, her dönem için ayrıca 
hazırlanmaktadır. 13. Dönem Şartı’na göre, COAC’ın görevi, Gümrük ve Sınır Güvenliği (GSG)’nin Ticari 
Operasyonları ile Hazine ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarının14 ilgili faaliyetleri hakkında tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Şart’ta, COAC’ın değerlendirebileceği hususlar, küresel tedarik zincirinin güvenliği ve 
kolaylaştırma, Gümrük ve Sınır Güvenliğinin otomasyonu ve modernizasyonu, hava kargo güvenliği, ticaret 
uygulamaları, gümrük müşavirliği düzenlemeleri, ticarette ve ithalatın güvenliğinde “Tek ABD Hükümeti”15 
yaklaşımı, tarımsal denetlemeler ve fikri mülkiyet haklarının kontrolü olarak sayılmaktadır. COAC bu konular 
hakkındaki tavsiyelerini Gümrük ve Sınır Güvenliği Müdürüne ve Hazine Bakanlığında Vergi, Ticaret ve Tarife 
Politikasından sorumlu müsteşar yardımcısına sunmaktadır. 
 

COAC’ın 20 üyesi ve iki eş başkanı bulunmaktadır. Eş başkanlardan birisi Hazine Bakanlığı temsilcisi, 
diğeri ise Ulusal Güvenlik Bakanlığının temsilcisidir. Eş başkanlar COAC üyesi değildir. Toplantıları yönetebilir 
ve görüşmelere katılabilirler. Ancak, toplantıdan çıkacak tavsiyeler konusunda yapılan oylamalara 
katılamazlar. COAC üyeleri, Hazine ve Ulusal Güvenlik Bakanları tarafından atanmaktadır ancak atanacak 
kişiler kamu görevlisi olamazlar. Üyeler, GSG’nin ticari operasyonlarından etkilenen kişi ve firmaları temsil 
etmektedir.  Üyeler, coğrafi ve bölgesel dağılım dikkate alınacak şekilde belirlenir. Ayrıca, komitede siyasi 
etkiyi azaltmak için üyelerden en fazla 10 tanesinin aynı siyasi partiye bağlı olabileceği kuralı getirilmiştir. 

 
COAC’ın 13. Dönem Üyeleri taşımacılık, kargo, gıda, ilaç ve otomotiv gibi pek çok sektörü temsil eden 

aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır (CBP 2014): 
 

1. David Berry, Swift Transportation Corporation, Phoenix, Ariz. 
2. Leman Chip Bown, Jr., FedEx Trade Networks Transport & Brokerage, Buffalo, N.Y. 

                                                           
13 COAC hakkında daha detaylı bilgi için bakınız http://www.cbp.gov/trade/stakeholder-engagement/coac  
14 GSG, ABD’nin gümrük ve sınır güvenliğinden sorumlu idaresi olup, Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlıdır. 
15 “Tek ABD Hükümeti” yaklaşımı, sınır kontrollerinde kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirerek ticaret 
erbabının işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. 

http://www.cbp.gov/trade/stakeholder-engagement/coac
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3. Scott Boyer, Kraft Foods Group, Inc., Madison Wis. 
4. Scott Childers, The Walt Disney Company, Kissimmee, Fla. 
5. Mary Ann Comstock, UPS Supply Chain Solutions, Sweet Grass, Mont. 
6. Jeffrey Coppersmith, Coppersmith Global Logistics, Inc., El Segundo, Calif. 
7. William Earle, National Association of Beverage Importers, Washington, D.C. 
8. Matthew Fass, Maritime Products International, Newport News, Va. 
9. William Ferguson, NYK Line (North America) Inc., Secaucus, N.J. 
10. Brandon Fried, Airforwarders Association, Washington, D.C. 
11. Carol Hallett, U.S. Chamber of Commerce, Washington, D.C. 
12. Suzanne Hoeger, Abbott Laboratories, Abbott Park, Ill. 
13. Vincent Iacopella, Janell Group of Los Angeles, Inglewood, Calif. 
14. Karen M. Kenney, Liberty International, Inc., Pawtucket, R.I. 
15. Kathleen Neal, Regal-Beloit Corporation, El Paso, Texas 
16. Julie Ann Parks, Raytheon Company, Plano, Texas 
17. James Phillips, General Motors LLC, Detroit, Mich. 
18. Elizabeth Shaver, Airlines for America, Washington, D.C. 
19. Edward Ted Sherman, Target Corporation, Brooklyn Park, Minn. 
20. George Weise, Sandler & Travis Trade Advisory Services, Washington, D.C. 

 
COAC’ın idari ve finansal ihtiyaçları GSG bünyesinde bulunan Ticari İlişkiler Ofisi tarafından 

sağlanmaktadır. Yılda dört defa yapılan COAC toplantıları, istisnai durumlar hariç kamuoyuna açıktır.  
 

COAC’ın sekreterya hizmetleri, GSG Müdürü tarafından Ulusal Güvenlik Bakanlığı içerisinden belirlenen 
bir görevli tarafından sağlanmaktadır. “Belirlenmiş Federal Memur” olarak adlandırılan bu kişinin görevi, 
COAC toplantı davetlerini yapmak, toplantı gündemini belirlemek, tüm COAC ve alt komite toplantılarına 
katılmak ve başkanın talimat vermesi durumunda toplantıya başkanlık yapmaktır. 
 

13. Dönemde COAC’ın yıllık faaliyetlerinin masrafları 545.847 ABD Doları olarak tahmin edilmiştir. 
Üyelere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Ayrıca COAC’ın faaliyetlerinin gerektireceği kamu 
seyahatlerinin Belirlenmiş Federal Memur tarafından önceden onaylanması gerekmektedir.   
  

Eş başkanlar, Belirlenmiş Federal Memur’la istişare ederek, Şart’la uyumlu olacak şekilde alt komiteler 
kurabilirler. Alt komiteler bağımsız bir şekilde çalışamazlar ve çalışmalarını görüşülmek üzere COAC’a 
sunmak zorundadırlar. Ayrıca, alt komiteler COAC adına karar alamaz ve Federal bir kuruma doğrudan rapor 
sunamazlar. COAC ve alt komite toplantılarının raporları hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulur. 
 

COAC altında altı adet alt komite oluşturulmuştur. Bunlar: 
 

1. İhracat Alt komitesi, 
2. Sınırda Tek ABD Hükümeti Alt Komitesi 
3. Güvenilir Tüccar Alt Komitesi 
4. Küresel Tedarik Zinciri Alt Komitesi 
5. Ticaretin Modernizasyonu Alt Komitesi 
6. Ticaretin Uygulanması ve Gelirlerin Toplanması Alt Komitesi 

 
Alt komiteler, daha sık bir araya gelmekte ve belirli konularda kendi içinde geçici çalışma grupları 

oluşturabilmektedir.  
 
COAC Toplantılarında alt komitelerde yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilmektedir. Ayrıca, her 

yıl düzenli olarak yapılan Ticaretin Etkinliği Anketinde elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Yapılan 
değerlendirmelerin ardından tavsiyeler kabul edilmektedir. Tavsiyelerin oy birliğiyle alındığı gözlenmektedir. 
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Şekil 8: COAC’ın Yapısı 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur 

 

BIEC: İhracat ve ithalat sürecinde görev alan veya çeşitli kontrollerden sorumlu olan kurumlar arasında 
koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olan Sınır Kurumları Arası İdare Konseyi (BIEC) 19 Şubat 2014 
tarihinde Başkan Obama tarafından yayımlanan “Amerikan Firmalarının İhracat/İthalat İşlemlerinin 
Etkinleştirilmesi”  başlıklı kararnameyle kurulmuştur. Söz konusu kararnameye göre, BIEC, gümrük, 
ulaştırma güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlığı, çevre koruma gibi alanlarda dış ticaretten sorumlu 
bakanlıklar arasında koordinasyonu geliştirmekten sorumludur.  
 

Kararnamede, Tek Pencere Sistemi (Uluslararası Ticaret Veri Sistemi-ITDS)’nin 31 Aralık 2016 tarihine 
kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Bu çerçevede, BIEC, ITDS’nin etkin bir şekilde 
uygulanması için ITDS Direktörler Kuruluyla yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. Ancak, ITDS Direktörler 
Kurulunun da ilgili kurumların temsilcilerinden oluştuğu gözlenmektedir. Dolayısıyla büyük ölçüde benzer 
amaçları gözeten iki yapı oluşturulmuştur. BIEC Toplantılarında ITDS Direktörler Kurulu tarafından gelinen 
durum ve karşılaşılan sorunlar hakkında sunumlar yapılmaktadır. 
 

BIEC’in işleyiş kuralları Kararnamede düzenlenmiştir. Başkanlığını Ulusal Güvenlik Bakanı veya onun 
uygun göreceği bir temsilcinin yaptığı BIEC’in üyeleri arasından iki yıllığına seçilen bir de başkan yardımcısı 
bulunmaktadır. Halihazırda BIEC’in başkanlığını Ulusal Güvenlik Bakan Yardımcısı yapmaktadır. Oysa 
ITDS’nin başkanlığını Hazine Bakanlığı müsteşar yardımcısının yaptığı gözlenmektedir. Bu durum, iki kurum 
arasında rekabet olduğu izlenimi vermektedir. 
 

BIEC’e Ulusal Güvenlik Bakanlığı finansal ve idari destek sağlamaktadır. BIEC’te başkan ve başkan 
yardımcısının yanı sıra, ithalat ve ihracat işlemleri için onay işlemleri gereken kurumların üst düzey 
yöneticileri temsilci olarak katılmaktadır. Bu haliyle BIEC, 47 kurum arasında koordinasyonu sağlamaktadır. 
 

İlk toplantısını 10 Mart 2014 tarihinde yapan BIEC, 30-45 gün aralıklarla düzenli olarak toplanmaktadır. 
BIEC altında oluşturulmuş üç komite bulunmaktadır. Bunlar: 
 

 Risk Yönetimi Komitesi (Tarım Bakanlığı Başkanlığında) 

 İşlemlerin Koordinasyonu Komitesi (GSG Başkanlığında) 

 Dış İlişkiler Komitesi (Ticaret Bakanlığı Başkanlığında) 
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COAC ve BIEC arasındaki İlişkiler: COAC ve BIEC arasında tanımlanmış resmi bir ilişki bulunmamaktadır. 
Ancak, BIEC bünyesinde kurulmuş olan Dış İlişkiler Komitesi, COAC başta olmak üzere, sektörün ihtiyaçları 
ve beklentileri konusunda görüşmelerde bulunmakta ve onların katkılarından yararlanmaktadır. COAC 
toplantılarda kabul edilen tavsiyelerinde, çeşitli meseleler hakkındaki önerilerinin GSG tarafından BIEC 
toplantılarında dile getirilmesini talep etmektedir. Dolayısıyla, ABD’de uygulanan sistemde, özel sektör 
kurumları ve kamu kurumlarının ayrı ayrı temsil edildiği platformlar olan COAC ve BIEC arasında bilgi akışı 
aşağıdaki gibi (Şekil 9) sağlanmaktadır. 
 
Şekil 9: COAC-BIEC İlişkileri 
 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 
 

3.2. Brezilya 
 

Brezilya’da dış ticaret konusunda en yetkili kurum Dış Ticaret Kabinesidir (Câmara de Comércio 
Exterior-CAMEX). CAMEX’in 7 üyesi bulunmaktadır. Bunlar, Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı (Başkan), 
Cumhurbaşkanlığı Merkezi Müdürü (Bakan seviyesinde), Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Tarım Bakanı, 
Planlama, Bütçe ve İdare Bakanı ve Tarımsal Kalkınma Bakanıdır. 
 

CAMEX her ay düzenli olarak toplanmaktadır. Ayrıca, Başkanın çağrısı doğrultusunda gerektiğinde ayrı 
toplantılar da yapabilmektedir.  
 

CAMEX altında üç komite bulunmaktadır. Bunlar: 
 
a) İdari Komite (GECEX): 24 kamu kurumunun temsilcisinden oluşan GECEX, mal ve hizmet ticaretinde 

karşılaşılan sorunları değerlendirmekte ve Bakanlar Konseyi tarafından kendisine aktarılan 
konularda karar almaktadır. 

b) Finansman ve İhracat Garantisi Komitesi (COFIG): İhracat Finansmanı Programı (PROEX) ve İhracat 
Garantisi Fonu (FGE)’nin faaliyetlerinin genel çerçevesini belirlemekte ve operasyonları 
denetlemektedir.  

c) Özel Sektör Danışma Kurulu (CONEX): CAMEX’e ticaret politikasıyla ilgili öneriler ve çalışmalar 
sunmaktadır. 

 
Brezilya’da ticaretin kolaylaştırılması için kamu kurumları arasında koordinasyonun sağlanması 

amacıyla, CAMEX’in 27 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla Ticaretin Kolaylaştırılması 
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Teknik Grubu (GTFAC) kurulmuştur. GTFAC’nin ana görevi CAMEX’in 2007 yılında ticaretin 
kolaylaştırılmasına yönelik aldığı kapsamlı kararın uygulanması için tavsiyelerde bulunmaktır. GFTAC’ın 2012 
İlerleme Raporuna göre Brezilya’nın ticaretin kolaylaştırılması konusundaki hedefleri şunlardır: 

 
1. Dış ticaretle ilgili faaliyet gösteren federal kamu kurumları arasındaki koordinasyonu artırmak, 
2. Dış ticaret operasyonlarında şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak, kamu-özel işbirliğini geliştirmek, 
3. Kamu ve özel sektör için maliyetleri azaltmak amacıyla idari kural ve prosedürleri etkinleştirmek ve 

modernleştirmek, 
4. Brezilya firmalarının ticaretlerini artırmak ve dış pazarlara erişimlerini kolaylaştırmak için imkanlar 

oluşturmak, 
5. Güvenlik ve kontrollerden ödün vermeden dış ticaret işlemlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak, 
6. Vergide kayıp ve kacağın azaltılmasına katkı sağlamaktır. 
 
Bu amaçlara ulaşmak için GTFAC’ın ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik üzerinde çalıştığı bazı önemli 

konular şunlardır: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (AEO), Tek Pencere Sistemi, risk yönetimi, prosedürlerin 
gözden geçirilmesi, dış ticaretten sorumlu görevlilerin eğitimi, ilgili uluslararası sözleşmelere katılım, dış 
ticaret prosedürleri hakkında web portal geliştirilmesi vb. 
 

GTFAC’ın ilgili kamu kurumlarından 12 üyesi bulunmakta olup diğer ilgili kamu kurumlarından veya özel 
sektörden temsilciler sürekli veya geçici olarak GTFAC toplantılarına davet edilebilmektedir. Özel sektörün 
talepleri CONEX aracılığıyla GFTAC’a iletilmektedir. Aşağıda yer alan kurumlardan birer temsilci GFTAC 
üyesidir: 

 
1. CAMEX’in İdari Sekreteryasından bir temsilci, 
2. Kalkınma, Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı, 
3. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, 
4. Dışişleri Bakanlığı, 
5. Maliye Bakanlığı, 
6. Tarım, Hayvancılık ve Arz Bakanlığı, 
7. Tarımsal Kalkınma Bakanlığı, 
8. Planlama, Bütçe ve İdare Bakanlığı, 
9. Brezilya Federal Gelir İdaresi, 
10. Dış Ticaret Sekreteryası (SECEX/Kalkınma,Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığında), 
11. Tarımsal Savunma Dairesi (SDA/ Tarım, Hayvancılık ve Arz Bakanlığında), 
12. Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı 

 
GFTAC’ın sekreterya hizmetlerini Kalkınma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında bulunan Dış Ticaret 

Sekreterliği (SECEX) vermektedir. SECEX, bu kapsamda toplantı gündemini hazırlamakta, davetleri 
göndermekte, toplantı yerini ayarlamakta ve Grubun Başkanı tarafından talep edilen diğer düzenlemeleri 
yapmaktadır. GFTAC’ın başkanlığını ise CAMEX’in İdari Sekreteri yapmaktadır. 
 

GTFAC’ın başlıca görevleri şunlardır: 
 
a) 2007 yılında ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik CAMEX tarafından alınan kararların 

uygulanmasının izlenmesi, uygulamayı kolaylaştıracak önerilerin sunulması,  
b) Dış ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, kolaylaştırılması ve rasyonel hale getirilmesine yönelik 

öneriler sunulması, 
c) Kendisine verilen diğer görevlerin yapılması. 
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GFTAC yılda üç defa toplanmaktadır. Başkan veya üyelerin çoğunluğunun talebi doğrultusunda video 
veya telefon konferansı yöntemleriyle de olağanüstü toplantılar yapabilmektedir. Toplantı tarihleri GFTAC 
Başkanı tarafından belirlenmektedir. Toplantıların yapılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun katılım 
sağlaması gerekmektedir. 
 

GFTAC toplantılarında görüşülen her konudan sonra oylama yapılarak o konu hakkında karar 
alınmaktadır. Karar alınabilmesi için çoğunluğun onayı gerekmektedir. Kabul edilen tavsiyeler, GECEX veya 
CAMEX’e sunulmak üzere İdari Sekreteryaya bildirilmektedir. 
 

GFTAC, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanmasında 
önemli bir katkı yapmıştır. GTFAC’ın sağladığı bazı başarılar; (i) dış ticaretle ilgili özellikle de ithalata yönelik 
yükümlülükler, prosedürler bilgiler ve ilgili kurumların bağlantılarının bulunduğu Brezilya Dış Ticaret 
Kapısı’nın (www.comexbrasil.gov.br) kurulması, Tek Pencere Sistemi aracılığıyla gümrük işlemlerinin 
süresinin azaltılması için elektronik sistemlerin kullanımının iyileştirilmesi (iii) Anlık İthalat İzni Düzenleme 
Aracı kurulması ve (iv) sınır kontrol görevlileri için ticaretin kolaylaştırılması konulu kamu yeterlilik ve eğitim 
programları geliştirilmesidir (WTO 2013). 
 
CAMEX’in organizasyon yapısı aşağıdadır. 
 
Şekil 10: CAMEX’in Yapısı 
 

 
Kaynak: www.camex.gov.br  
 

3.3. İngiltere 
 

İngiltere’de ticaretin kolaylaştırılması konusunda koordinasyon sağlamak üzere 1969 yılında Gümrük 
Ortak Danışma Komitesi ve 1970 yılında Daha Basit Ticaret Prosedürleri Kurulu (SITPRO) kurulmuştur. 2010 
yılında SITPRO kapatılıncaya kadar her iki yapı da faaliyetlerine devam etmiştir. 2010 yılında SITPRO’nun 

http://www.comexbrasil.gov.br/
http://www.camex.gov.br/
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faaliyetleri İş, Yenilik ve Beceriler Bakanlığına devredilmiştir. Ancak söz konusu bakanlık bünyesinde 
SITPRO’nun üstlendiği rollerle ilgili henüz oluşturulmuş bir yapı bulunmamaktadır. Öte yandan Gümrük 
Ortak Danışma Komitesi faaliyetlerine devam etmektedir. Aşağıda her iki yapıyla ilgili genel bilgiler yer 
almaktadır. 
 

SITPRO, İngiltere’de uluslararası ticaret için gerekli olan prosedürleri ve belgeleri gözden geçirmek ve 
ticaretin daha kolay gerçekleşmesi için öneriler yapmak üzere 1970 yılında kurulmuştur. Özellikle belgeler 
ve veri değişimi konusunda önemli çalışmalar yapan SITPRO, sadece İngiltere’de değil, diğer ülkelerde de 
ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlamıştır. Örneğin Elektronik Veri Değişimi konusundaki çalışmaları 
BM/EDIFACT mesajlaşma standartlarının oluşumuna katkı sağlamıştır. Aynı şekilde Tek İdari Belge (SAD) 
1988 yılında AB Ortak Pazarı içerisinde mal akışında kullanılan 100’ün üzerindeki belgenin yerini almıştır 
(SITPRO)  
 

2001 yılında SITPRO, kamuya bağlı bir şirkete dönüştürülmüştür. Bu tarihten sonra da başarılı bir şekilde 
faaliyetlerine devam eden SITPRO, 2008 yılında yaşanan küresel krizin de etkisiyle 30 Eylül 2010 tarihinde 
finansal sorunlar nedeniyle kapatılmıştır. SITPRO’nun bazı fonksiyonları İş, Yenilik ve Beceriler Bakanlığına 
devredilmiştir. 
 

40 yıl varlığını sürdüren SITPRO’nun temel amacı uluslararası ticaretin daha kolay yapılmasıydı. SITPRO 
hakkında detaylı bilgiler sunan www.sitpro.org.uk isimli siteye göre SITPRO’nun misyonu şunlardı: 

 
1. Uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, 
2. En iyi uygulamaların tanıtımı, 
3. Ticaretle ilgili belgelendirmeler için uluslararası standartlar geliştirilmesi ve yayılması, 
4. Sınır düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve uluslararası ticaret engellerinin kaldırılması, 
5. Dünyanın en iyi ticaretin kolaylaştırılması kurumu olmaya devam edilmesi. 

 
SITPRO, özel sektör ve kamu kurumlarıyla çok yakın işbirliği içerisinde çalışan ve onlarla istişarelerde 

bulunan bir kurumdu. Danışma Konseyi ve altı alanda kurulmuş olan danışma grupları sayesinde kamu 
kurumları ve diğer paydaşlarla etkili istişareler yapılabiliyordu.  

 
SITPRO’nun Direktörler Kurulunda ticaret, finans ve ulaştırma gibi alanlarda tecrübeli dört direktör 

bulunmaktaydı. Bunların yanı sıra, İş, İşletme ve Yasal Reform Bakanlığından ve Gümrük İdaresinden birer 
temsilci Direktörler Kuruluna resen üyeydi. Direktörler Kurulu, SITPRO’nun sponsoru olan kurumların da 
onayıyla kurumun politikalarını ve önceliklerini belirlemekteydi. 
 

Direktörler Kuruluna destek ve tavsiyelerde bulunmak üzere 2006 yılında oluşturulan Danışma 
Konseyinde kamudan ve özel sektörden belirlenen 9 uzman üye yer almaktaydı. Konseye ek olarak, önemli 
alanlarda oluşturulmuş Danışma Gruplarında da kamudan ve özel sektörden uzmanlar yer almaktaydı. 
Danışma Gruplarına Direktörler Kurulunda yer alan bir direktör başkanlık yapmaktaydı. SITPRO’nun 
çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için 10 civarında daimi personeli de vardı. SITPRO’nun organizasyon 
yapısı Şekil 11’de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sitpro.org.uk/
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Şekil 11: SITPRO’nun Yapısı 
 

 
Kaynak: www.sitpro.org.uk  

 
SITPRO’nun faaliyetleri kendisi için belirlenen bir bütçeden karşılanmıştır. Bütçenin yüzde 90’lık kısmı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının (şimdiki adıyla İş, Yenilik ve Beceriler Bakanlığı) hibesidir. Bütçenin yüzde 
10’luk kısmı ise lisans ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. 
 

Gümrük Ortak Danışma Komitesi (GODK): İngiltere’de ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 
koordinasyon sağlamayı amaçlayan bir diğer yapı ise GODK’dir. 1969 yılında kurulan ve Majestelerinin Gelir 
ve Gümrükleri (Gümrük İdaresi) tarafından finanse edilen GODK, ihracat ve ithalatla ilgili gümrük 
prosedürleri ve belgelendirmede yapılabilecek değişiklikler hakkında istişarelerde bulunmayı 
amaçlamaktadır.   
 

Komitenin 21 tane üyesi bulunmaktadır. Bunlar arasında dernek, birlik, oda ve gruplar yer almaktadır. 
Üyelik kurallarına göre bu dernek veya birliklerin ulusal düzeyde olması, bir firma veya liman/havaalanını 
temsil etmemesi gerekmektedir. Kamu kurumlarından da ilgili olanlar (örneğin İş, Yenilik ve Beceriler 
Bakanlığı, Sınır Ajansı, Çevre, Balıkçılık ve Kırsal İşler Bakanlığı vb.) da Komiteye üyedir. Üyelik iki yılda bir 
gözden geçirilmektedir. 

 
Gümrük Ortak Danışma Komitesinin Üyesi Olan Dernek ve Birlikler şunlardır:  

 
1. Yük Yazılım Tedarikçileri Birliği, 
2. Uluslararası Kurye ve Hızlı Kargo Taşıyıcıları Birliği, 
3. Otomasyonlu Gümrük ve Uluslararası Ticaret Birlği, 
4. İngiliz Ticaret Odaları, 
5. İngiliz Uluslararası Nakliyat Birliği, 
6. İngiliz Limanlar Derneği, 
7. İngiliz Perakende Konsorsiyumu, 
8. Denizcilik Odası, 
9. Lojistik ve Taşımacılık Enstitüsü, 
10. Toplum Sistem Sunucuları, 
11. İngiliz Sanayi Konfederasyonu, 
12. Gümrük Hava Ulaştırması Danışma Grubu, 

http://www.sitpro.org.uk/
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13. Gümrük Memurları Grubu, 
14. Gıda ve İçecek Federasyonu, 
15. Yük Nakliyecileri Federasyonu, 
16. Gemi Acentaları Enstitüsü, 
17. Demiryolu Endüstrisi Yol Taşıma Derneği, 
18. Kraliyet Motor Üreticileri ve Tacirleri Posta Topluluğu 
19. Birleşik Krallık Havacılık ve Uzay Sanayi Gümrük Grubu 
20. Birleşik Krallık Büyük Limanlar Grubu 
21. Birleşik Krallık Depoculuk Birliği 
 

Belirlenmiş bir iş tanımına göre faaliyet gösteren GODK’nin, gümrük işlem ve prosedürleriyle ilgili 
değişiklik önerilerini görüşmek, AB’de ve ulusal düzeyde ele alınan inisiyatifler hakkında odak noktası olmak 
ve bilgi paylaşmak, müzakereler için ortak bir tavır ve anlayış geliştirilmesini sağlamak gibi amaçları 
bulunmaktadır. 
 

GODK yılda en az üç defa toplanmaktadır. Bu toplantılardan ilki hedefleri belirlemek, sonuncusu ise 
ilerlemeyi değerlendirmek için yapılmaktadır. Yapılan üç toplantıdan birisi Yıllık Genel Toplantı olarak 
adlandırılmaktadır. Yapılan çalışmalarla ilgili yıllık raporlar hazırlanmaktadır. Komitenin başkanlığını Gümrük 
İdaresi yapmaktadır. Ayrıca, özel sektörü temsil eden üyeler tarafından da bir başkan seçilmektedir.  
 

Komitenin sekreteryası Gümrük İdaresidir. Toplantıların gündemi yukarıda bahsedilen iki başkan 
tarafından mutabık kalındıktan sonra kesinleşmektedir. Her bir gündem maddesiyle ilgili bir not hazırlanarak 
toplantıdan iki hafta önce üyelere dağıtılmaktadır. Toplantılar sırasında gündemdeki konularla ilgili olarak 
alt gruplar tarafından sunum yapılmaktadır. GODK’nin organizasyon yapısı Şekil 12’de gösterilmektedir.  

 
Şekil 12: Gümrük Ortak Danışma Komitesinin Yapısı 
 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 
GODK bünyesinde çeşitli alanlarda çalışma grubu veya alt grup oluşturulmuştur. Bu gruplar daimi 

nitelikte değildir. İhtiyaca binaen kurulmakta ve görevi bittiğinde kaldırılmaktadır. Her bir alt grubun kendi 
iş tanımı bulunmaktadır. Örneğin Gümrük Değişimi Alt Grubu Aralık 2010’da kurulmuştur. Yılda üç defa 
toplanan bu alt grubun bir başkanı ve sekreteri vardır. Gruba ilgili kurumlardan belirlenen kişiler üyedir. 
Grubun amacı, gümrüklerin değişimi ve bu değişim sürecinde ortaya çıkan etkiler konusunda özel sektörle 
istişarelerde bulunmaktır. İş tanımında yılda üç defa toplanacağı kararlaştırılmasına karşılık söz konusu grup 
2014 yılında hiç toplanmamıştır. 2013 yılında ise bir defa toplanmıştır.  
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3.4. İrlanda 
 

İrlanda’da daimi nitelikte faaliyet gösteren Gümrük Danışma Komitesinin temel amaçları şunlardır:  
 
a) İhracat ve ithalatla ilgili gümrük işlemleri hakkında özel sektör temsilcileri ve Gelir İdaresinin Gümrük 

Bölümü arasında görüş alış verişini sağlamak, 
b) AB düzeyinde gümrük alanında meydana gelen gelişmeleri ve önerileri gözden geçirmek, 
c) İrlanda’nın rekabet edebilirliğinin desteklenmesi amacıyla gümrük rejiminin oluşturulmasına 

yönelik tavsiyelerde bulunmak.  
 

Komitenin üyeleri, Gümrük İdaresinin temsilcileri ve üyeleri gümrükle muhatap olan özel sektör 
temsilcisi derneklerdir. Üyelik seçim süreci şu şekilde işlemektedir: Üye olmak isteyen bir dernek yazılı olarak 
Gelir İdaresine başvurmaktadır. Başvuruda, derneğin toplam üye sayısı ve Komite için aday gösterdiği kişi 
veya kişilerin bilgileri yer almaktadır. Gelir İdaresi, başvuru hakkında Komitenin mevcut üyelerinin 
görüşlerini aldıktan sonra nihai kararını vermektedir. Komiteye dernekler en fazla iki temsilciyle 
katılabilmekte, gerekli hallerde özel konular nedeniyle uzmanlık bilgisi olan farklı kişi de katılabilmektedir. 
 

Komitenin başkanlığını Gelir İdaresinin Gümrük Bölümünden sorumlu Müsteşar Yardımcısı yapmaktadır. 
Komite üyesi mevcut kuruluş sayısı 12’dir. Bunlardan üçü kamu diğerleri özel sektör temsilcisi kuruluştur. 
Gümrük Danışma Komitesinin Üyeleri şunlardır:  
 

1. İrlanda Amerikan Ticaret Odası 
2. Forfas  
3. İrlanda İşverenler Konfederasyonu 
4. İrlanda Bilgi ve İletişim Derneği (ICT Ireland) 
5. İrlanda Uluslararası Hızlı Kargo Taşıyıcıları Birliği 
6. İrlanda İhracatçılar Birliği 
7. İrlanda Uluslararası Nakliyeciler Derneği 
8. İrlanda Karayolu Nakliyeciler Derneği 
9. İrlanda Gemi Acentaları Birliği 
10. Gümrük İdaresi-Bilgi Teknolojileri Dairesi 
11. İrlanda Odaları 
12. İşgücü, İşletme ve Yenilik Bakanlığı 
 
Komite toplantılarına katılımı temin etmek üzere, arka arkaya geçerli bir neden olmadan ve önceden 

haber vermeksizin toplantıya katılım sağlamayan derneğin üyeliğinin düşeceği kuralı getirilmiştir. Bu sayede 
toplantılara katılım oranı yüksek olmaktadır. Toplantıların verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 
Gelir İdaresi toplantılarda bilgilendirici sunumlar gerçekleştirmektedir.   
 

Gümrük Danışma Komitesine sekreterya hizmetlerini Gelir İdaresinin Gümrük Bölümü vermektedir. 
Prensip olarak yılda dört defa toplanması kararlaştırılmış olan Komite, çoğunlukla bu hedefi 
gerçekleştirmektedir. Komitenin çalışma yöntemi, İşleyiş kurallarında şu şekilde düzenlenmiştir: 

 
1. Toplantıdan bir ay önce, Gelir İdaresi, üyelere toplantı tarihini bildirmekte ve gündemde ele alınması 

talep edilen konuların iletilmesini talep etmektedir. 
 

2. Toplantıdan en az iki hafta önce, toplantı taslak gündemi dağıtılmaktadır. Taslak gündemde devam 
eden konular mutlaka olmaktadır (örneğin e-gümrük). 
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3. Üyeler, toplantı sırasında “Diğer Konular” altında yeni konular önerebilirler. Ancak, bu konular 
hakkında detaylı tartışma yapılamayabilir. 
 

4. Toplantıda görüşülmek üzere hazırlanan tartışma belgeleri toplantıdan en az üç gün önce üyelere 
dağıtılmaktadır. Bilgilendirme amaçlı olan belgeler toplantı sırasında dağıtılabilmektedir. 

 
5. Toplantı taslak raporu, toplantıdan en çok bir hafta sonra üyelere görüşleri için dağıtılmaktadır. 

Üyeler takip eden on gün içerisinde görüşlerini iletmek zorundadır. Rapor, toplantıdan sonraki dört 
hafta içerisinde Gelir İdaresinin internet sayfasında yayımlanmaktadır. Raporla ilgili İletilen 
görüşlerin farklılık göstermesi ve bir uzlaşı sağlanamaması durumunda raporun nihaileştirilmesi, 
izleyen toplantıda mutabık kalıncaya kadar ertelenebilir.  

 
6. Gelir İdaresi, yeni üyelerin Komite çalışmalarına uyum sağlaması ve kendilerinden beklenenleri 

öğrenmesi amacıyla rehber hazırlamaktadır. 
 

Komite gerekli gördüğünde çalışma grupları oluşturabilmektedir. Bu grupların Komiteye çalışmalarını 
sunulması öngörülmüştür. Fakat hali hazırda bir çalışma grubu bulunmamaktadır. 
 

3.5. Kanada 
 

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA), ülkeye yük ve yolcu giriş çıkışının kontrolünden sorumlu olan bir 
kurumdur. İhracat ve ithalat işlemlerinin Kanada ekonomisinin ve firmalarının yararına olacak şekilde 
gerçekleştirilmesi amacıyla, CBSA tarafından Sınır Ticaret Danışma Komitesi (BCCC) oluşturulmuştur.  
Komitenin amacı, Kanada’nın sınır işlemleri konusunda CBSA ve özel sektör temsilcilerinin görüş 
alışverişinde bulunacağı bir forum oluşturmaktır. 

 
BCCC’nin görevi, üyeleri, toplantı takvimi ve sekreteryası gibi hususlar Komite hakkında hazırlanmış olan 

İş Tanımıyla belirlenmiştir. Buna göre, BCCC’nin görevleri: 
 
a) Özel sektöre, ithalat ve ihracat konusunda CBSA’nın stratejileri, politikaları, programları ve idari 

prosedürleri hakkında önerilerini ve sorunlarını dile getirebileceği düzenli bir ortam sağlamak, 
b) CBSA görevlilerine, Ajansın stratejileri, politikaları, programları ve idari prosedürleri hakkında özel 

sektörün katkılarını ve görüşlerini alma imkanı sağlamak, 
c) CBSA görevlilerine ve özel sektör temsilcilerine ihracat ve ithalat işlemleri hakkında görüş 

alışverişinde bulunma imkanı sağlamaktır. 
 

İş Tanımında CBSA’ya BCCC’yle ilgili çeşitli görevler verilmektedir. Buna göre, CBSA, komitede 
görüşülecek hususlarla ilgili açık hedefler belirleyecek, mevzuat ve uygulamalarla ilgili karar almadan makul 
bir süre önce danışmalar gerçekleştirecek, toplantılara aktif katılım için makul bir süre önce duyurular 
yapılacak, katılımcıların görüş ve önerilerini yazılı olarak toplantıların ardından katılımcılarla paylaşılacak ve 
toplantıların İngilizce ve Fransızca dillerinde yapılmasını sağlayacaktır.16 
 

BCCC’nin üyeliği konusunda belirlenen kurallar şunlardır: 
 
1. CBSA Başkan yardımcısı Komitenin başkanıdır, 
2. Komite üyeliği beş yılda bir veya gerektiğinde gözden geçirilecektir, 
3. Üyelik yeterliliği konusunda son söz Komite başkanına aittir, 

                                                           
16 Kanada’nın resmi dili İngilizce ve Fransızca’dır. 
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4. Komitenin özel sektör üyeleri, dış ticaretle ilgili kuruluşların (odalar, dernekler, birlikler vb) atayacağı 
temsilcilerdir. Söz konusu kuruluşlar bir asil ve bir yedek üye bildireceklerdir. Bunlardan sadece birisi 
toplantıya katılacaktır, 

5. CBSA veya diğer ilgili kurumlardan temsilciler, kendi alanlarıyla ilgili hususlar görüşüldüğünde 
toplantıya davet edileceklerdir, 

6. Görüşmelerin devamlılığının sağlanması için, üyelerin BCCC toplantılarına katılım hususunda kararlı 
ve istekli olmaları veya güvenilir yedek bir isim bildirmeleri önem arz etmektedir. 

 
Sınır Ticaret Danışma Komitesi (BCCC) Üyesi Kurumlar ve Temsilcilerin Ünvanları şu şekildedir: 
 

1. Kanada Liman İdareleri Birliği-İdari Müdür, 
2. Uluslararası Gümrük ve Sınır Ajansları Birliği-Başkan, 
3. Kanada Ticaret Odası-Müdür, 
4. Kanada Kurye ve Lojistik Birliği-Hukuki İşler Müdürü, 
5. Kanada Bağımsız İşler Federasyonu-Politika Analisti, 
6. Kanada Uluslararası Yük Sevkiyatçıları Birliği-Gümrükten Sorumlu Ulusal Müdür, 
7. Kanada Ürünleri Pazarlama Birliği-Başkan Yardımcısı, 
8. Kanada Perakende Nakliyecileri Birliğii Lojistik Şirketi-Başkan Yardımcısı, 
9. Kanada Armatörler Birliği-Politika ve Düzenleme İşleri Müdürü, 
10. Kanada Gümrük Müşavirleri Topluluğu-Başkan Yardımcısı, 
11. Serbest Depolar Birliği-Müdür, 
12. Kanada Ulaştırma Avukatları Birliği-Avukat, 
13. Kanada Kamyoncular Birliği-Başkan Yardımcısı, 
14. Kanada Taşıt Üreticileri Birliği-Müdür, 
15. Kanada/ABD Sınır Ticareti Birliği-Başkan ve CEO, 
16. İngiliz Kolombiyası Nakliyeciler Odası-Başkan Yardımcısı, 
17. Kanada Japon Aotomobil Üreticileri Birliği-İdari Müdür, 
18. Kanada Özel Kamyon Konseyi-Üye, 
19. Kamu Sınır Operatörleri Derneği-Genel Müdür, 
20. Kanada Demiryolu Birliği-Kıdemli Müdür, 
21. Kanada Nakliyeciler Federasyonu-Müdür, 
22. Kanada İhracatçılar ve İthalatçılar Birliği-Başkan ve CEO, 
23. Otomotive Parçaları Üreticileri Birliği-Uluslararası Ticaret Komitesi Başkanı, 
24. Kanada Küresel Oto İmalatçıları-Analist, 
25. Kanada Üreticileri ve İhracatçıları-Gümrük Müdürü, 
26. Livingston Uluslararası Kurumu-Müdür 

 
İş Tanımına göre yılda bir toplanması öngörülen BCCC, Başkanın çağrısı halinde olağan dışı toplantı da 

yapabilmektedir. BCCC bünyesinde özel sektör ve CBSA temsilcilerinin eş başkanlık yapacağı alt komiteler 
kurulabilmektedir. BCCC altında oluşturulmuş 12 alt komite bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Bekleme 
Zamanları, Güvenilir Tüccar, İhracat, İdari Para Cezaları, Muayene Alt Komiteleridir.  

 
BCCC’nin sekreterya hizmetleri, CBSA içerisindeki Programlar Şubesi tarafından yapılmaktadır. 

Sekreterya, toplantı için davetleri yapmakta, toplantıya sunulan öneri ve çalışmaları üyelere toplantıdan 
önce dağıtmaktadır. Ayrıca düzenli olarak yayınladığı bültenlerle komite ve alt komite çalışmalarında gelinen 
aşamalar hakkında üyeleri bilgilendirmektedir. BCCC, 2014 yılına kadar öngörüldüğü şekilde yılda üç defa 
toplanmıştır. Ancak, 2014 yılında sadece bir defa toplanmıştır.  
 

Kanada’da dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik BCCC aracılığıyla özel sektörle istişareler yapılmasına 
karşılık, özel sektör açısından bazı sorunların devam ettiği anlaşılmaktadır. Örneğin, Kanada Ticaret Odasının 
2014 yılında yayımladığı bazı raporlarda (örneğin KTO 2014a ve KTO 2014b), Kanada’nın son yıllarda ihracat 
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performansında düşüş olduğuna dikkat çekilerek hükümetten bir takım tedbirler alması talep edilmektedir. 
Raporlara göre Kanada firmalarının dış ticarette karşılaştığı bazı sorunlar ulaştırma ve haberleşme alt yapısı, 
ithal ürünlere erişim, gümrük işlemlerinin zorluğu ve bazı ihracat kısıtlamalarıdır.  

 
Kanada için dış ticaret açısından sorun oluşturan başka bir husus da, eyaletler arasında taşımacılıkta 

karşılaşılan sorunlardır. Eyaletlerde taşımacılıkta farklı standartlar (örneğin kamyon ebatları, azami ağırlık 
vb.) uygulanmaktadır. Dış ticareti olduğu kadar iç ticareti de olumsuz etkileyen bu durumun çözümüne 
yönelik çalışmalar ayrıca devam etmektedir. 

 

3.6. Malezya 
 

Malezya Başbakan’ın talimatıyla 2007 yılında PEMUDAH (İş Kolaylaştırmaya Yönelik Özel Görev Gücü) 
kurulmuştur. PEMUDAH’ın amacı, Malezya’nın Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan İş 
Yapma Raporunda (Doing Business Report) ilk 10 ülke arasına girmesidir. PEMUDAH’ın kurulduğunda 25. 
sırada bulunan Malezya 2014 İş Yapma Raporunda 6. sıraya yükselmiştir. PEMUDAH’ın 2013 Yılı Raporunda 
Malezya’nın yeni hedefinin ilk beş ülke arasına girmek olduğu belirtilmiştir. 
 

Çalışmalarını İş Yapma Raporunda ölçülen alanlara yoğunlaştıran PEMUDAH’ın bazı görev ve yetkileri 
şunlardır: 

 
1. Kamu hizmetlerini sunuluş, prosedürler, mevzuat ve insan kaynakları bakımından değerlendirerek 

iyileştirmeye yönelik öneriler yapmak, 
2. İş yapmanın kolaylaştırılması amacıyla en iyi uygulamaları belirlemek, 
3. Malezya’nın rekabet edebilirliğini geliştirmek amacıyla kamu ve özel sektör kurumları arasında 

işbirliğini geliştirmek, 
4. Kamu ve özel sektörün etkinliğinin artırılması amacıyla politikaların, stratejilerin ve prosedürlerin 

uygulanmasını izlemek.  
 
Şekil 13: PEMUDAH’ın Yapısı 
 

 
 
Kaynak: PEMUDAH (2014) 

 
Çalışmalarını doğrudan Başbakana sunan PEMUDAH’ın birisi kamu ve diğeri ise özel sektörden olmak 

üzere iki eş başkanı ve 23 üyesi (15 kamu +8 özel sektör) bulunmaktadır.  PEMUDAH, internet sitesi 
aracılığıyla, toplumun değişik kesimlerine şikayetlerini ve önerilerini sunma imkanı da tanımaktadır. 
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PEMUDAH’ın altında çeşitli çalışma grupları ve görev güçleri oluşturulmuştur. Bunlardan birisi de Sınırlar 
Arası Ticaret Odak Grubudur. Bu Odak Grubu, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır.  
Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığının başkanlık yaptığı Odak Grubunun başlattığı bazı reform 
inisiyatifleri şunlardır: 

 
1. İhracat ve İthalat süreçlerinin etkin hale getirilmesi, 
2. İhracat ve ithalat süreçlerinin standart hale getirilmesi, 
3. İhracatta fatura ve çeki listesinin birleştirilmesi, 
4. Ticaretin kolaylaştırılması inisiyatifleri projesi,  
5. Harç ve ücretlerle ilgili geçici danışma komitesi oluşturulması. 

 
Sınırlar Arası Ticaret Odak Grubu, 2013 yılında “Malezya İthalat ve İhracat Prosedürleri Rehberi”nin 

hazırlanmasına öncülük yapmış, Malezya Kraliyet Gümrük Dairesi tarafından yürütülen Yetkili Yükümlü 
Statüsü (AEO) programının yaygınlaştırılmasına ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunumu (CCSD) inisiyatifinin 
uygulanması konularına odaklanmıştır.   
 

3.7. Pakistan 
 

Dış ticaretin kolaylaştırılması sürecinde ilgili tüm tarafları düzenli olarak biraraya getirerek 
koordinasyonu artırmak üzere 2001 yılında Pakistan’da Dünya Bankasının ve UNCTAD’ın desteğiyle Ticaretin 
ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi (TUKUK) kurulmuştur. Komitenin iş tanımında ve yapısında 
zamanla güncellemeler yapılmaktadır. Son olarak 6 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
Ticaret Bakanlığının kararına göre, Komiteye üye olan Kamu Kurumu ve Özel Sektör temsilcisi dernek veya 
kuruluş sayısı 38’dir.17 Kamu ve özel sektör Komitede dengeli bir şekilde temsil edilmektedir. Ayrıca, Dünya 
Bankası ve AB Komisyonu gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri gözlemci sıfatıyla toplantılara 
katılabilmektedir. Yılda dört defa toplanması kararlaştırılan Komitenin amacı, Dünya Bankası desteğiyle 
yürütülen Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Projesinin uygulanmasına katkı sağlamaktır. Komitenin 
başkanlığını Ticaret Bakanlığı Müsteşarı yapmaktadır. 
 

Komitenin görev tanımı oldukça geniştir. Bunlar: 
 
1. Ülkenin dış ticaretinin etkinliğini ve maliyetini etkileyen ticaret ve ulaştırmayla ilgili düzenleme, 

prosedür ve sistemleri gözden geçirmek, 
2. Uluslararası ticaretin maliyetini düşürmek ve etkinliğini artırmak amacıyla ticaret ve ulaştırma 

prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması için tedbirler geliştirmek, 
3. Uluslararası alanda ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili en iyi tecrübeler hakkında bilgi toplamak ve 

yaymak için ulusal odak noktası olmak, 
4. İlgili kurumların uluslararası ticaretin ve ulaştırmanın kolaylaştırılmasıyla ilgili çabalarını koordine 

etmek, 
5. Tek Pencere Sisteminin oluşturulmasında bilgisayarla işlem için tasarlanan belgeler dahil, BM Form 

Modelini rehber alarak ticaret ve ulaştırma dokümanlarını basitleştirmek ve uyumlaştırmak, 
6. Uluslararası ticaret ve ulaştırma prosedürleri ve uygulamaları hakkında bilgiyi ve kapasiteyi artırmak 

amacıyla eğitim seminerleri ve çalıştaylar düzenlemek, 
7. Uluslararası ve bölgesel örgüt ve kuruluşlarla ticaretin kolaylaştırılması ve etkinleştirilmesi 

konusunda işbirliği yapmak, 
8. Komitenin kurumsal yapısını oluşturmak ve faaliyetler için seçilecek uzman veya danışmanlarla ilgili 

iş tanımı, ücret vb. hususları belirlemek. 
 

                                                           
17 Söz konusu karar için bakınız http://www.nttfc.org/nttfc.asp  

http://www.nttfc.org/nttfc.asp
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TUKUK toplantıları sırasında katılımcılar gündemdeki konular hakkında görüşlerini ve beklentilerini dile 
getirmektedir. Herhangi bir tavsiye kararı kabul edilmemekte, dile getirilen görüşler tutanak şeklinde 
raporlanarak internet sayfasında yayımlanmaktadır. İlk toplantısını 12 Haziran 2001 tarihinde yapan Komite, 
son olarak 2 Aralık 2014 tarihinde 20. toplantısını yapmıştır. Bu toplantıda gümrükle ilgili konular ile ticaret 
ve ulaştırma mevzuatında öngörülen değişiklikler ele alınmıştır.  
 

Komitenin düzenli bir şekilde çalışması ve faaliyetlerinin aksamaması amacıyla müstakil bir Komite 
Sekreteryası oluşturulmuştur. Pakistan’ın Karaçi kentinde bulunan Sekreterya, Direktörler Kurulu tarafından 
idare edilmektedir. Direktörler Kurulunun görevleri, Komitenin performansını değerlendirmek, bütçesini ve 
çalışma programını onaylamaktır. Yılda iki defa toplanan Direktörler Kurulunda kamu ve özel sektörden 10 
üye bulunmaktadır. Söz konusu üyeler Komitenin aksine isim olarak yukarıda belirtilen Ticaret Bakanlığı 
Kararında belirlenmiştir. 
 

Komite Sekreteryasında İdari Sekreter, İdari Sekreter Yardımcısı ve yardımcı personel görev almaktadır. 
Aşağıda da görüldüğü üzere her ne kadar organizasyon şemasında komiteler ve çalışma grupları yer alsa da 
ne Ticaret Bakanlığının kararında ne de uygulamada söz konusu oluşumlar görülmemektedir. 

 
Şekil 14: Pakistan Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Daimi Komitesinin Yapısı 
 

 
Kaynak: www.nttfc.org  

 

Komitenin faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu finansman ilk yıllarda kısmi olarak Dünya Bankası tarafından 
karşılanmıştır. Şu anda ise, İhracat Geliştirme Fonundan karşılanmaktadır.  
 

3.8. Rusya 
 

Rusya’da ticaretin kolaylaştırılması konusunda koordinasyon, iki yapı aracılığıyla sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bunlardan birisi Federal Gümrük Hizmetlerince (FGH) oluşturulmuş olan Uzman Danışma 
Konseyi, diğeri ise Yabancı Yatırım Danışma Konseyidir. 

http://www.nttfc.org/
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Uzman Danışma Konseyi: 11 Kasım 2014 tarihine kadar adı Gümrük Politikası Danışma Konseyi olan bu 
yapı 1996 yılında oluşturulmuştur. Konsey, 2007 yılında düzenlenen işleyiş kurallarına göre faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  Buna göre Danışma Konseyinin amaçları şunlardır: 

 
1. Ticaretin kolaylaştırılması amacıyla gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasına 

yönelik öneriler geliştirmek, 
2. Gümrük kontrollerinin iyileştirilmesine ve basitleştirilmesine yönelik yöntemler geliştirilmesi için 

tavsiyelerde bulunmak, 
3. Gümrük suçlarıyla mücadeleye katkı sağlamak, 
4. Modern gümrük yöntemlerinin Rusya Federasyonunda bulunan tüm gümrük ofisleri tarafından 

etkin bir şekilde uygulanmasına yardımcı olmak, 
5. Yerli üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunmasına katkı sağlamak. 

 
Bu kapsamda, Konsey’in ele aldığı başlıca konular şunlardır: 

 
1. Gümrük prosedürleri, 
2. FGH tarafından geliştirilen kanun taslakları, 
3. Gümrük prosedürleriyle ilgili yaşanan idari engeller, 
4. Gümrük işlemleri için gereken belgelerin rasyonel hale getirilmesi ve azaltılması, 
5. Bilgi teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanılması, 
6. Yetkilendirilmiş kişiler, 
7. Risk yönetimi, 
8. Gümrük müşavirliği, 
9. Garanti sisteminin uygulaması. 

 
Konseyin üyeleri özel sektör birliklerinin ve FGH’nin temsilcileridir. Diğer Kamu kurumlarından da 

temsilciler gerektiğinde toplantılara davet edilebilmektedir. 11 Kasım 2014 tarihinde yapılan bir değişiklikle, 
Konseyin başkanının üyeler arasından seçilmesine, üye sayısının FGH’den en çok 18, özel sektörden en çok 
45 olmasına (toplam 63) karar verilmiştir. Ayrıca, Konsey’in adı Uzman Danışma Konseyi olarak 
değiştirilmiştir. Konsey üyeleri üç yılda bir yenilenmektedir. 
 

Başkanın, toplantıları yönetmek, alınan tavsiye kararlarını takip etmek ve diğer kamu veya başka 
kuruluşlarla yapılacak görüşmelerde Konseyi temsil etmek gibi yetkiler vardır. Konseye birisi FGH’den birisi 
de özel sektör birliklerinden olmak üzere iki başkan yardımcısı seçilmektedir. Üye olmak isteyen bir birlik 
veya dernek, yazılı talebini İdari Sekretere göndermektedir. Bu konuda kararı FGH Başkanı vermektedir. 
Üyelerden birisi toplantılara katılmaz veya kendisinden beklenen görevleri yerine getirmezse, FGH 
Başkanının kararıyla üyeliğine son verilebilmektedir. 
 

Konsey, yılda en az dört defa toplanmaktadır. Konseyin ihtiyaç duyduğu toplantı mekanları, ekipmanlar 
ve harcamalar FGH tarafından karşılanmaktadır. Konseye gerekli olan idari ve teknik desteği de FGH 
içerisinde bulunan Konsey Sekreteryası sağlamaktadır. Konsey Sekreteryası, İdari Sekreter (Toplum İlişkiler 
Dairesi Başkanı) ve ona bağlı görevlilerdir. İdari Sekreterin başlıca görevleri, toplantı raporlarının 
hazırlanması, Konsey üyeleriyle iletişim sağlanması, Başkan tarafından verilen görevlerin yapılması, Konsey 
faaliyetleriyle ilgili olarak FGH’nin ilgili daireleri arasında ve iş çevrelerinde koordinasyonun sağlanması ve 
Konsey tarafından alınan tavsiye kararlarının takibidir. 
 

Konsey, ihtiyaç duyulması halinde çalışma grupları veya alt komisyonlar oluşturabilmektedir. Ancak 
henüz böyle bir yapı oluşturulmamıştır. Konsey yıllık çalışmalarını önceki yılın sonunda belirlenmiş olan 
program çerçevesinde yürütmektedir. 
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Yabancı Yatırım Danışma Konseyi (YYDK): 1994 yılında kurulmuş olan YYDK, Rusya’da yatırımı bulunan 
yabancı yatırımcıların bilgisi ve tecrübesinden yararlanarak Rusya’da yatırım ortamını iyileştirmeye 
çalışmaktadır. 
 

2009 yılında yayımlanan kararnameyle çalışma usulleri belirlenen Konseyin başkanı Başbakandır. 
Konseyin üyeleri Rusya’da yatırımı bulunan uluslararası kuruluşlar arasından rotasyonla seçilmektedir. 
Halihazırda 51 üye bulunmaktadır. Bunlar, 50 yabancı şirketin üst düzey yöneticisinden ve Dünya Bankası 
temsilcisinden oluşmaktadır. Başkanın daveti üzerine kamu kurumlarının ve özel sektör dernek ve 
birliklerinin temsilcileri de Konsey Toplantılarına katılabilmektedirler. 
 

Konsey yılda bir defa toplanmaktadır. Konseyin önerilerini takip etmek ve kamu kurumlarının bu 
önerileri uygulamasına destek olmak üzere İdari Komite oluşturulmuştur. İdari Komitenin ayrıca, yabancı 
yatırımcıların karşılaştıkları sorunları gözden geçirmek, Konsey tarafından alınan tavsiyelerin 
uygulanmasında kamu kurumları arasında koordinasyonu teşvik etmek ve Konsey tarafından belirlenen 
alanlarda koordinatörleri tayin etmek gibi görevleri de bulunmaktadır.  
 

İdari Komite, çalışma gruplarının koordinatörlerinden, ilgili kamu kurumlarının temsilcilerinden ve 
Ekonomik Kalkınma Bakanından oluşmaktadır. Yılda en az üç defa toplanan İdari Komitenin başkanlığını 
Ekonomik Kalkınma Bakanı yapmaktadır. İdari Komite tarafından hazırlanan öneriler Konseye 
sunulmaktadır. 
 

Konseyin ayrı bir sekreteryası bulunmamaktadır. Ancak Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Konseyin 
faaliyetlerine idari ve teknik destek sağlamaktadır. 

 
Şekil 15: Rusya Yatırım Danışma Konseyinin Yapısı 
 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Konsey tarafından belirlenen öncelikli alanlarda çalışmalar, oluşturulan çalışma grupları aracılığıyla 
yürütülmektedir. Konsey, 20 Ekim 2014 tarihinde yapılan 28. toplantısında 2015 için öncelikli alanlar olarak 
şunları belirlemiştir: 

 
1. Teknik düzenlemeler ve idari engellerin kaldırılması, 
2. Gümrük Kanununun İyileştirilmesi, 
3. Finansal kurumlar ve sermaye piyasaları 
4. Ticaret ve tüketici sektörü 
5. Yenilikçiliğin geliştirilmesi 
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6. Enerji verimliliği 
7. Sağlık ve eczacılık 
8. Vergi Kanununun İyileştirilmesi 

 
Konsey kapsamında oluşturulan Gümrük Kanunun İyileştirilmesi Çalışma Grubu, Rusya Federal Gümrük 

Hizmetleri ile düzenli olarak toplantılar yaparak gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve elektronik 
sistemin kullanımının yaygınlaştırılması için görüşmeler yapmaktadır.  

 

3.9. Tayland 
 

Tayland’da ticaretin kolaylaştırılması, lojistik sektörünün geliştirilmesi politikası kapsamında ele 
alınmaktadır. 2007-2011 yıllarını kapsayan 10. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planı, Tayland’da lojistik 
sektörünün geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Planda, gelişmiş ülkelerde yüzde 7-11 aralığında olan 
lojistik maliyetlerinin Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya oranının, Tayland’da yüzde 19 dolaylarında olduğu 
belirtilmektedir.   
 

Planın uygulanmasına yönelik 15 Şubat 2007 tarihinde Başbakanın başkanlığında kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda “Tayland’ın Lojistik Geliştirme Stratejisi” kabul edilmiştir. 
Stratejinin amaçları şunlardır: 

 
a) Ticaretin kolaylaştırılması, 
b) Lojistik sektöründe ve onu destekleyen sektörlerde katma değer üretilmesi. 

 
Bu amaçlara ulaşılabilmesi için Stratejide beş alan belirlenmiştir. Bunlar: 

 
1. İş Lojistiğini Geliştirme, 
2. Ulaştırma ve Lojistik Ağı Optimizasyonu, 
3. Lojistik Hizmetlerinin Uluslararasılaştırılması, 
4. Ticaretin Kolaylaştırılmasının Geliştirilmesi, 
5. Kapasite Geliştirme. 

 
Stratejiye göre ticaretin kolaylaştırılmasının amacı ihracat ve ithalat işlemlerinin maliyetlerinin 

azaltılmasıdır. Bu alanda yapılacak başlıca faaliyetler, ithalat ve ihracat işlemlerinde zaman ve maliyetlerin 
düşürülmesi ve kağıtsız işlemlere geçilmesi amacıyla Tek Pencere Sisteminin hayata geçirilmesi, dış 
piyasalarda lojistik merkezlerin kurulmasının teşvik edilmesi, gümrük kontrollerinin standart hale getirilmesi 
ve etkinliğinin artırılmasıdır.   
 

Stratejinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için Başbakanın başkanlığında Ulusal Lojistik Komitesi 
oluşturulmuştur. Komitenin sekreterya hizmetlerini Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kurulu (NESDB) 
vermektedir. Ayrıca stratejide yer alan beş alan için ayrı ayrı lider kurum belirlenmiştir. Ticaretin 
kolaylaştırılmasıyla ilgili liderlik rolü Gümrük İdaresinin bağlı olduğu Maliye Bakanlığına verilmiştir. 

 
Ticaretin Kolaylaştırılması konusunda yapılacak faaliyetler için kamu ve özel kurumlar arası 

koordinasyonu sağlamak üzere, Ulusal Lojistik Komitesi altında İthalat, İhracat ve Lojistik için Veri 
Entegrasyonu Alt-Komitesi kurulmuştur. Maliye Bakanlığı Müsteşarının başkanlık yaptığı alt komitede ilgili 
kamu kurumlarından ve özel sektör temsilcisi kurumlardan temsilciler yer almaktadır. Alt komitenin 
sekreterya hizmetlerini Gümrük İdaresi yapmaktadır. Alt Komitenin görevleri şunlardır: 

 
1. İthalat, ihracat ve lojistiğin kolaylaştırılması amacıyla Tek Pencere Sisteminin (THAINSW) 

uygulanmasıyla ilgili Ulusal Eylem Planını ve bunun için gerekli tahmini bütçeyi hazırlamak, 
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2. THAINSW’nin uygulanması için gerekli olan kanun, kural ve düzenleme değişiklikleri hakkında 
öneriler geliştirmek, 

3. THAINSW’nin uygulanmasını takip etmek, 
4. Alt komitenin görevlerini yapmasına yardımcı olacak çalışma grupları kurmak, 
5. Lojistiğin geliştirilmesiyle ilgili Ulusal Lojistik Komitesine rapor sunmak. 

 
  İthalat, İhracat ve Lojistik için Veri Entegrasyonu Alt-Komitesi THAINSW’nin uygulanması için çalışmalar 
yapmış ve alt gruplar oluşturmuştur.  
 

Ulusal Lojistik Komitesinin altında başka alt komiteler de oluşturulmuş olup, diğer alanlarda çalışmalar 
yaparak Komiteye tavsiyeler sunmaktadır. 
 

2007 yılında Lojistik Stratejisinin kabulünden ve uygulamaya yönelik mekanizmaların kurulmasından 
sonra, Tayland’da Tek Pencere Sisteminin hayata geçirilmesine ve lojistik sektörünün geliştirilmesine yönelik 
önemli adımlar atılmıştır. Bunlardan birisi 2010 yılında kabul edilen THAISW Yasal Çerçeve Modelidir. 2007 
öncesinde yüzde 19 seviyesinde olan lojistik maliyetlerinin GSYİH’ye oranı 2014 yılında 15-16 seviyesine 
gerilemiştir. 
 

 Alt-Komite’nin organizasyon yapısı Şekil 16’da gösterilmiştir. 
 
Şekil 16: İthalat, İhracat ve Lojistik için Veri Entegrasyonu Alt-Komitesi 
 

 
 
Kaynak: http://tfig.unece.org/cases/Thailand.pdf  
 

2014 yılında Tayland’da dış ticaret yapan 1067 firmayla yapılan anketin sonuçlarını değerlendiren ITC 
(2014), firmaların yüzde 38’inin Tayland’daki külfetli dış ticaret prosedürlerinden olumsuz etkilendiğini 
belirtmektedir. Çalışmaya göre anket yapılan diğer 21 ülkedeki ortalama yüzde 56’dır. Firmalara göre 
Tayland’da ihracatı olumsuz etkileyen prosedürler şunlardır: ilgili kurumlardan belgelerin alınmasında, 
sertifikasyon ve onay sürecinde yaşanan gecikme (yüzde 29), kurumların talep ettikleri yüksek harç ve 
ücretler (yüzde 20), çok fazla belge talep edilmesi (yüzde 24), çok fazla kurumun süreçte bulunması (yüzde 
8), belgelerin doldurulmasında yaşanan zorluklar (yüzde 8) ve diğer sorunlardır.  
 

http://tfig.unece.org/cases/Thailand.pdf
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Tayland’da ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların başarısını ölçmek için uluslararası 
kabul gören Ticareti Mümkün Kılma Endeksi (Dünya Ekonomi Forumu) ve İş Yapma Endeksi (Dünya Bankası) 
gibi göstergeler baz alınmaktadır.18  
 

2012-2016 yıllarını kapsayan 11. Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planında da ticaretin kolaylaştırılmasına 
büyük önem verilmiştir. Planın uygulanması için özel sektörün politika yapımına katkısının artırılması 
hedeflenmiş olup, Ulusal Lojistik Komitesi ve diğer benzer komitelerin çalışmalarında 11. Planı esas almaları 
zorunlu kılınmıştır.   
 

3.10. Ürdün 
 

Ürdün Hükümeti tarafından 2003 yılında Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılmasına yönelik bir 
program hazırlanmıştır. Söz konusu programın amacı, ticaretle ilgili maliyetlerin azaltılması ve çok modlu 
taşımacılığın geliştirilmesi yoluyla ihracatçıların rekabet edebilirliğini artırmak ve Ürdün’ün dünyayla 
entegrasyonunu hızlandırmaktır. Programa Avrupa Birliği (AB) tarafından 33 milyon Euro hibe sağlanmıştır. 
AB’nin desteğiyle kurulmuş olan web sayfası19, program, kurumsal yapılanma ve yapılan faaliyetler hakkında 
güncel bilgiler sunmaktadır. Buna göre, Programın amaçları şunlardır: 

 
1. Malların ve insanların serbest dolaşımının teşvik edilmesi, 
2. Kurulan bölgesel ticaret koridorları aracılığıyla malların etkin bir şekilde dolaşımının 

kolaylaştırılması, 
3. İşlem maliyetlerinin ve zamanının azaltılması için, ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, standart 

hale getirilmesi ve uyumlaştırılması ile idari prosedürlerin iyileştirilmesi, 
4. Mevzuatın, düzenlemelerin ve prosedürlerin şeffaf hale getirilmesi ve bunlarla ilgili bilgilerin 

paylaşılması, 
5. Sürdürülebilir, güvenli ve kullanışlı ticaret ve ulaştırma ağları geliştirilmesi.  

 
Ulaştırma Bakanlığının stratejilerinde programın amaçları daha detaylı bir biçimde düzenlenmektedir. 

Bakanlığın 2012-2014 yıllarını kapsayan stratejisinde, program çerçevesinde yapılacak olan bazı faaliyetler 
şunlardır: 

 
1. Ticaretin ve ulaştırmanın kolaylaştırılması için yerli kapasitenin iyileştirilmesi, 
2. Bu alandaki İnisiyatiflerin güçlendirilmesi, 
3. Ürdünlü yük sevkiyatçıları ve nakliyecilerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, 
4. Ticaretin desteklenmesi ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, 
5. Gümrük prosedürlerinin iyileştirilmesi ve sınır tesislerinin modernize edilmesi, 
6. Çok modlu ve modlar arası ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi, 
7. Karayolu ve demiryolu ağları arasında bağlantıyı sağlayacak kamu ve özel sektör yatırımları 

yapılması, 
8. Karayolu ve demiryoluyla yük taşımacılığı içim eşit imkan ve avantajlar sağlanması. 

 
Programın başarıyla uygulanabilmesi için Bakanlar Kurulu Kararıyla 18 Şubat 2003 tarihinde Ticaretin ve 

Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi (TUKUK) oluşturulmuştur. Söz konusu komitenin amacı, 
uluslararası ticaret operasyonlarında karşılaşılan sorunları çözmek, sınır idaresi, ticaret, ulaştırma ve lojistik 
alanlarında paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirerek daha etkili politikalar üretilmesine destek olmaktır. 
Danışma organı statüsünde olan Komite, uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, idari 

                                                           
18 Ticareti Mümkün Kılma Endeksine göre 2008-2014 döneminde Tayland 52. Sıradan 57. Sıraya gerilemiştir. Öte 
yandan 2008 Sınırlar Arası Ticaret Endeksine göre 50. Sıradan, 2009 Endeksinde 10. sıraya yükselmiş, ancak 2015 
Endeksinde Tayland 36. Sıraya kadar gerilemiştir. 
19 İnternet sayfası www.ttf.gov.jo 

http://www.ttf.gov.jo/
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reformların ve mevzuatın hızlandırılması ve ticari işlemlerin maliyetlerinin ve zamanının azaltılması ile 
güvenliğin artırılması gibi konularda tavsiyelerde bulunmaktadır. Komite iki ayda bir veya başkanın çağrısı 
üzerine toplanmaktadır. Ürdün Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komitesinin Üyeleri 
şunlardır: 
 

1. Ulaştırma Bakanı (Başkan), 
2. Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Müsteşarı, 
3. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 
4. Ürdün Gıda ve İlaç İdaresi Genel Müdürü, 
5. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
6. Tarım Bakanlığı Müsteşarı, 
7. Ürdün Gümrük İdaresi Genel Müdürü, 
8. Ürdün Sanayi Odası Başkanı, 
9. Ürdün Ticaret Odası Başkanı. 
 
2005 yılında Komite altında oluşturulan Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Teknik Komitesi ise 

daha geniş bir üye kitlesine sahiptir. 27 kurumun üyesi bulunduğu Komitenin üye dağılımı 17 kamu ve 10 
özel sektör temsilcisi kuruluştur. Özel sektör temsilcisi kuruluşlar arasında ticaret ve sanayi odalarının yanı 
sıra, Aqaba Konteyner Limanı İşletmesi ile, denizcilik, lojistik, ihracat, sigortacılık, gümrük müşavirliği gibi 
alanlarda oluşturulmuş dernek ve birlikler yer almaktadır. Gündemde olan konular ve yeni önerilerle ilgili 
teknik değerlendirmeler yapan komite, önerilerini Ulusal Komiteye sunmaktadır. 
 

Her iki komitenin de düzenli bir şekilde toplanmasını sağlayabilmek, yürütülen çalışmalarla ilgili teknik 
destek sağlamak ve toplantı organizasyonunu yapmak üzere 2011 yılında Teknik Sekreterya 
oluşturulmuştur. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Teknik Sekreterya rutin organizasyon 
faaliyetlerinin yanı sıra, çeşitli araştırmalar yapmakta, veri toplamakta ve alınan tavsiye kararlarının takibini 
yaparak ilgili toplantılara sunmaktadır.  
 
Şekil 17: Ürdün Ticaretin ve Ulaştırmanın Kolaylaştırılması Ulusal Komitesinin Yapısı 
 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
 

2013 yılında, belirli konularda sorunların tespit edilmesi ve bunların çözümüne yönelik alınabilecek 
tedbirleri belirlemek üzere Teknik Komitenin altında alt komiteler oluşturulması kararlaştırılmıştır. Söz 
konusu alt-komitelerin, Teknik Komitenin üyelerinden ve teknik uzmanlardan oluşması kararlaştırılmıştır.  
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TUKUK’un finansman ihtiyaçları (tanıtım, web sitesi, eğitim, strateji hazırlanması, toplantıların 
düzenlenmesi gibi), yukarıda bahsedildiği gibi AB Hibesinden ve Ulaştırma Bakanlığının bütçesinden 
karşılanmaktadır.  
 

3.11. Yunanistan 
 

Yunanistan’da ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik ulusal koordinasyon yapısı, 2012 yılında kabul edilen 
Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Yol Haritası’nda belirlenen kurallar çerçevesinde 
oluşturulmuştur. Bu strateji ve yol haritasının amacı, Ulusal İhracat Stratejisinin hedeflerine ulaşılmasına 
katkı sağlamaktır. Ulusal İhracat Stratejisinin amaçları, ticaret açığının azaltılması ve mal ihracatının GSYİH’ye 
oranının 2012 yılında yüzde 10’dan 2014 sonunda yüzde 16’ya çıkarılmasıdır. Bu hedeflere ulaşmak için üç 
prensip belirlenmiştir. Bunlar, ihracata konu mal tabanının genişletilmesi, ihracatın teşviki ve ticaretin 
kolaylaştırılmasıdır. 
 

Bu çerçevede, hazırlanan Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji ve Yol Haritası Kasım 2012’de 
uygulamaya konulmuştur. Strateji ve Yol Haritası, 2015 yılına kadar aşağıda yer alan hedeflere ulaşılmasını 
amaçlamaktadır:  

 
a) İhracat için gereken gün sayısının 2015 yılına kadar %50 azaltılması, 
b) İhracat için gereken maliyetlerin 2015 yılına kadar %20 azaltılması, 
c) İhracat için Ulusal Tek Pencere Sisteminin kurulması. 

 
Bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımlar Yol Haritasında belirlenmiştir. Bu çerçevede, Kasım 

2012-Aralık 2013 arasında kısa vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Kısa vadeli hedefler,  
ihracat için gereken gün sayısının yüzde 25, maliyetin ise yüzde 10 düşürülmesidir.20 Bu amaçla, mevzuatın 
basitleştirilmesi, gümrük işlemlerinde elektronik sistemin yaygınlaştırılması, beyannamelerin elektronik 
olarak sunulması, seçilecek belirli ürünlerde denemelerin yapılması gibi faaliyetlerin yürütülmesi 
planlanmıştır. 2014 sonuna kadar olan orta vadede kısa dönemde başlatılan reformların tamamlanacağı 
belirtilmiştir. Uzun vadede ise ulaşılan hedeflerin sürdürülebilir olması için çalışmaların yapılması 
düşünülmektedir.  
 

Yapılan çalışmaların performansını ölçmek için, Dünya Bankası tarafından düzenli olarak yayınlanan 
Sınırlar Arası Ticaret Endeksi kullanılmaktadır.21 

 
Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Yol Haritasının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için 

düzenlemeler yapılarak üçlü bir yapı hazırlanmıştır. Bunlar: 
 
a) Siyasi Denetim Organı 
b) Operasyonel Yürütme Komitesi 
c) Çalışma Grupları 

 
Siyasi Denetim Organın adı Dışa Dönüklük Yürütme Komitesidir. Kalkınma, Rekabet ve Altyapı Bakan 

Yardımcısının başkanlık yaptığı Komitede Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gıda ve Kırsal Kalkınma 
Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklardan üst düzey görevliler üye olarak yer almaktadır. Komitenin başlıca görevleri 
ilgili bakanlıklar arasında koordinasyonu sağlamak, yapılan çalışmaları izlemek, Operasyonel Yürütme 

                                                           
20 2012-2013 yıllarını değerlendiren 2013 ve 2014 Sınırlar Arası Ticaret Endeksine göre söz konusu dönemde 
Yunanistan’da ihracat için gereken gün sayısı 19’dan 16’ya, ortalama maliyet ise 1115 ABD Dolarından 1040 ABD 
Dolarına düşmüştür. 
21 2013 Sınırlar Arası Ticaret Endeksinde 62. sırada yer alan Yunanistan 2015 Endeksinde 48. sıraya yükselmiştir. 
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Komitesinin önerilerini karara bağlamak ve üyelerini belirlemek, stratejinin başarılı bir şekilde uygulanması 
için gerekli mali ve insani kaynağı sağlamaktır. Komite yılda en az dört defa toplanmaktadır. 
 

Operasyonel Yürütme Komitesi Strateji ve yol haritasının koordinasyonundan ve uygulanmasından 
sorumludur. Kalkınma, Rekabet ve Altyapı Bakanlığı temsilcisinin moderatörlük yaptığı Komite’de Maliye 
Bakanlığı temsilcisi de moderatör yardımcısıdır. Ayrıca, çeşitli bakanlıklardan ve özel sektör birliklerinden 
temsilciler üye olarak yer almaktadır. 25 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla çalışma usul ve 
esasları belirlenen Komitenin üyeleri isim olarak belirlenmiştir.  

 
Operasyonel Yürütme Komitesinde temsilci bulunduran kurumlar aşağıda yer almaktadır: 
 
1. Kalkınma, Rekabet ve Altyapı Bakanlığı Temsilcisi (Moderatör), 
2. Maliye Bakanlığı Temsilcisi (Moderatör Yardımcısı), 
3. Gümrük İdaresi Temsilcisi, Bakanın Ofis Müdürü, 
4. Dışişleri Bakanlığının Temsilcisi, 
5. Maliye Bakanlığı Temsilcisi-Uluslararası Ekonomik Politika Genel Müdürü, 
6. Kalkınma, Rekabet ve Altyapı Bakanlığı Temsilcisi-Yunan Dış Ticareti İdari Müdürü, 
7. Tarım Bakanlığı Temsilcisi, 
8. Şirketler Federasyonu, 
9. PanHellenic İhracatçılar Birliği, 
10. Kuzey Yunanistan İhracatçılar Birliği, 
11. İhracatçılar Birliği, 
12. Yunanistan Lojistik Firmaları, 
13. Gümrük Müşavirleri Derneği Federasyonu. 
 
Kararnameye göre, Operasyonel Yürütme Komitesi iki haftada bir üyelerin katılımıyla toplanmaktadır. 

Moderatör veya yardımcısı gerekli gördüğünde kamudan, özel sektörden, AB Komisyonundan veya 
uluslararası kuruluşlardan temsilcileri toplantıya davet edilebilmektedir. Komitenin istisnai durumlar 
haricinde tavsiyeleri oybirliğiyle alması kararlaştırılmıştır. Kararnameye göre Operasyonel Yürütme Komitesi 
çalışma grupları oluşturabilmektedir. Bu kapsamda 8 çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grupları ve 
görevleri aşağıda belirtilmektedir: 

 
1. Stratejik Planlama: Ulusal Stratejinin rehberinin hazırlanması, 
2. İletişim: Prosedürlerle ilgili bilgilerin duyurulması ve yayılması, 
3. Finans: Ulusal Stratejinin uygulanmasına yönelik gerekli kaynakların temin edilmesi, 
4. Mevzuat: Mevzuat alanında karşılaşılan eksikliklerin ve sorunların tespit edilmesi, 
5. Tarım: Tarım ürünlerinin ihracatının kolaylaştırılması, 
6. Gümrük: Gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması, 
7. İş Süreçleri Analizi: İhraç edilebilir Yunan ürünlerinin tabi olduğu prosedürlerin takibi, 
8. Bilişim Teknolojileri ve Tek Pencere: İhracata yönelik Tek Pencere Sisteminin uygulanması 
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Şekil 18: Yunanistan Ticareti Kolaylaştırma Ulusal Komitesinin Yapısı 
 

 
Kaynak: OSC (2013) 

 
25 Ocak 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla, Operasyonel Yürütme Komitesinin çalışmalarına teknik 

destek sağlamak ve Stratejinin uygulanmasında sürekliliği sağlamak üzere Operasyonel Destek Takımı 
adında bir grup oluşturulmuştur. Bu Grup, 5 idari izleme görevlisi, bir avukat, bir bilişim uzmanı ve sekreterya 
hizmetinden sorumlu üç kişi olmak üzere 10 personelden oluşmaktadır. İlgili kurumlardan Takım’da 
görevlendirilmek üzere önerilen kişiler Komisyon tarafından seçilmekte olup, söz konusu kişiler bu görev için 
ayrıca ücret almamaktadır. Komitenin faaliyetlerinin finansmanı ulusal kaynaklardan ve AB fonlarından 
karşılanmaktadır. 
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4. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN YÜRÜTÜLEN 

KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI 
 

4.1. Dış Ticaret Maliyetleri  
 

İhracat, ülkemizin ekonomik büyümesinde önemli bir yere sahiptir. 2007-2012 döneminde ihracat, özel 
tüketim ve sabit sermaye harcamalarıyla birlikte büyümenin en önemli kaynağını oluşturmuştur (Kalkınma 
Bakanlığı, 2013). Bu nedenle ihracatın artırılmasına büyük önem verilmekte ve bu amaçla çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. 2012 yılında Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul edilen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve 
Eylem Planı, bu çalışmaların sonucunda kabul edilen önemli bir politika belgesidir. Bu Strateji ve Eylem 
Planında, Türkiye’nin 2023 yılında ihracatının 500 milyar ABD Dolarına ve dünya ihracatından alınan payın 
da yüzde 1,5’e yükseltilmesini hedeflenmektedir.  
 

Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması için ihracatın teşvik edilmesine, ürün ve pazar 
çeşitliliğinin sağlanmasına ve ihracatçıların rekabet gücünün artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
İhracatçıların rekabet gücünün artırılması için, ihracat ve ithalatla ilgili işlemlerin basitleştirilmesi, söz 
konusu işlemler için gereken belgelerin ve maliyetin azaltılması ve fiziki alt yapının iyileştirilmesi 
gerekmektedir.  

 
Uluslararası kuruluşlar tarafından yayımlanan endeksler Türkiye’deki dış ticaretle ilgili işlemlerin ve 

ticarete konu malların hareketini sağlayan fiziki şartların istenilen düzeyde olmadığını ortaya koymaktadır. 
Tablo 7, bazı uluslararası endekslerde Türkiye’nin sıralamasını göstermektedir. 

 

 
Kaynak: Dünya Bankası (2014), http://artnet.unescap.org/databases.html#fourth, www.lpi.worldbank.org, 
               Dünya Ekonomi Forumu (2014, 2014a),  

 
Bu endeksler arasında Sınırlar Arası Ticaret Endeksi, ortalama ticaret maliyetlerini ve bunların kaynağını 

ortaya koymaktadır. Endeks, 20 adımlık standart konteynerin ihracatı ve ithalatı için 188 ülkede gereken 
ortalama gün, belge ve maliyeti hesaplamaktadır. İhracat ve ithalat için gereken gün ve maliyet 
hesaplamasında belge hazırlama, gümrük işlemleri ve muayene, liman ve terminal işlemleri ile yurtiçi nakliye 
süreçlerini dikkate almaktadır.  2015 Sınırlar Arası Ticaret Endeksine göre, Türkiye’de bu süreçler için 
gereken ortalama gün ve maliyet Tablo 8’de gösterilmektedir.  

 
 
 
 

file:///C:/MURAT%20DELİÇAY/NTFB/ÇALIŞMA%20BÖLÜMLER/Dünya
http://artnet.unescap.org/databases.html#fourth
http://www.lpi.worldbank.org/
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Kaynak: Dünya Bankası (2014) 

 
Türkiye’nin Sınırlar Arası Ticaret Endeksindeki konumunu, sadece Türkiye’nin değil diğer ülkelerin 

yaptıkları reformlar da yakından etkilemektedir. Örneğin, Türkiye ihracat ve ithalat için gereken belge ve 
gün sayısını azaltarak 2008 yılında endeksteki konumunu güçlendirmiştir. İzleyen yıllarda ise, bazı ülkelerde 
reformlar yapılmasına karşılık Türkiye’de reformlar istenilen düzeyde olmadığı için ülkemizin bu endeksteki 
konumu zayıflamıştır. Türkiye’nin yıllar itibariyle Sınırlar Arası Ticaret Endeksindeki konumu Şekil 19-22’de 
gösterilmiştir. 

 

 
 

Türkiye’de yapılan çeşitli araştırmalar da, dış ticaret işlem maliyetlerinin yüksek olduğunu ortaya 
koymaktadır. Örneğin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ihracatçı firmalarla görüşülerek 
hazırlanan 2014 Dördüncü Çeyrek İhracatçı Eğilim Araştırmasına göre, firmaların yüzde 51,6’sı rekabetçi 
fiyat sunamamaktan yakınmaktadır. Bunun başlıca nedenleri döviz kurları, enerji maliyetleri, hammadde ve 
ara mal fiyatları ile lojistik maliyetleridir. Yerel düzeyde yapılan bazı anketler de benzer sonuçlar 

Şekil 19: İhracat için Gereken Belge ve Gün Sayısı 

 

Şekil 21: İhracat ve İthalat için Gereken Ortalama Maliyet 

 

Kaynak: Dünya Bankası İş Yapma Raporu (Çeşitli Sayılar) 

 

 

 

 
Şekil 20: İthalat için Gereken Belge ve Gün Sayısı 

 
 
Şekil 22: Türkiye’nin Sınırlar Arası Ticaret Endeksinde Sırası 

 

 



Dünya’da ve Türkiye’de 
Dış Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Ulusal Koordinasyon Çalışmaları 

 
 

65 
 

vermektedir. Örneğin Adana Ticaret Odası tarafından düzenlenen benzer bir anket (ATO 2014), Adana’da 
dış ticaretle uğraşan firmaların bankacılık, gümrük işlemleri, bilgiye erişim, liman hizmetleri gibi konularda 
sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır.  Bu tür sorunlar firmaların söz konusu işlemleri tamamlamak için 
daha fazla maliyete katlanmalarına neden olmaktadır. 
 

Türkiye’de dış ticaret maliyetlerinin yüksek olmasının nedenlerinden birisi de gümrük alanında 
karşılaşılan sorunlardır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılan incelemeler, uluslararası ticarete konu olan 
eşyaya ilişkin çeşitli kurum ve kuruluşlarca talep edilen ve gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belge 
sayısının tür olarak 300’ün üzerinde olduğunu,  yine farklı kurum ve kuruluşlarca düzenlenen belgelerin 
içeriğindeki bilgilerin de çoğu kez mükerrer olduğunu ortaya koymuştur (GTB 2013). 

 
Türkiye’nin en büyük üç kara sınır kapısı olan Habur, Kapıkule ve Gürbulak Sınır Kapıları hakkında 

yapılan çalışmalar (DİKA 2013, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 2015, SERKA 2012) altyapı ve 
makine teçhizat eksikliği ile işlemlerin uzunluğundan kaynaklanan sorunlar olduğunu göstermektedir.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Dış Ticaret Maliyetlerini Düşürmeye Yönelik Politikalar  
 

Uluslararası ticaretin; ithalat, ihracat, transit gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerinin daha aşağı 
seviyelere indirilebilmesi için, eşyanın ülkemize girişinden başlayan ve/veya ülkemizden çıkışına kadar söz 
konusu olan birtakım işlem ve süreçlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir (GTB 
2013). Bu amaçla ülkemizde Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar gibi ana politika belgelerinde bu konulara 
atıflar yapılmaktadır. Örneğin, 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında, “Lojistik ve Ulaştırma” 
başlığı altında liman kapasitelerinin ve yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi, limanların karayolu ve 
demiryolu bağlantılarının tamamlanması, gümrüklerin fiziki altyapısı ile işlemlerinin hızlandırılması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, Plan kapsamında kabul edilen 25 öncelikli dönüşüm programından biri de 
“Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı”dır. Söz konusu Programın altında altı bileşen yer almaktadır 
(Kalkınma Bakanlığı 2014). Bunlar: 

 

 
 Hamaliye Ücretleri, 
 Kapılardaki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personelinin çalışma gün ve saatlerinin 

farklı olması, 
 Dozvola ve CEMT Belgesi gibi geçiş belgelerinin elle düzenlenmesi, 
 Transit geçişi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabi olan bitkisel ve hayvansal 

ürünlerin kontrol ücretlerinin elden tahsil edilmesi, 
 Bilgisayar sisteminde yaşanan arıza ve kesintilerin gecikmelere neden olması, 
 Araç sürücülerinin ve yolcuların işlemlerinin yapılması esnasında, gerek gümrük mevzuatını 

gerekse diğer mevzuatları bilmemekten kaynaklanan şikayetleri, 
 Kapıkule Gar, Dereköy, Pazarkule ve Uzunköprü sınır kapılarındaki fiziki sorunlar (Bina-yol 

durumu ve çalışma koşulları) ile teknik ve donanımsal altyapı yetersizlikleri 
 Komşu ülkeler olan özellikle Bulgaristan kapılarında fiziki yetersizlikler, nöbet değişimlerindeki 

düzensizlikler, değişik uygulamalar nedeniyle iş kaybı, iş kapasitelerinin yetersizlikleri, 
yoğunlaşan giriş-çıkış taleplerine uyum göstermede yaşanan sıkıntılar, 

 Görevli personelin motivasyon eksikliği, 
 Gümrük işlemlerinin yapılmasında kullanılan programlardaki eksiklikler ve birbiriyle entegrasyon 

sorunları 
 
Kaynak: Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü (2015) 

 

 

Kutu 11: Trakya Bölge Müdürlüğüne Bağlı Gümrük Kapılarında Yaşanan Bazı Sorunlar 
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1. Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması, 
2. Şehirlerde Lojistik Altyapının İyileştirilmesi, 
3. Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması, 
4. Büyük Altyapı Yatırımlarının Tamamlanması, 
5. Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Rekabet Güçlerinin Artırılması, 
6. Yurtiçi Lojistik Yapılanmasının Yurtdışı Yapılanmalarla Desteklenmesi. 

 
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programında dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çeşitli politikalar 

yer almaktadır. Örneğin “Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Sağlanması” bileşeni altında yer alan politikalar 
şunlardır: 

 
a) Komşu ülkeler ve dış ticaretimizin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük işlemlerinin hızlandırılması, 
b) Gümrüklerin fiziki ve beşeri kapasitesinin artırılması, 
c) Gümrüklerde bilgi teknolojisinin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.  
 
2012 yılında Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul edilen 2023 Türkiye İhracat stratejisi ve Eylem 

Planında da ihracatı kolaylaştırmaya yönelik bir takım tedbirler yer almıştır. Bunlar arasında limanların 
kapasitelerinin güçlendirilmesi, Mersin Konteyner Limanının kurulması ve Çandarlı Limanının 
tamamlanması, organize sanayi bölgeleriyle limanlar arasında bağlantı yollarının yapılması ve Lojistik Master 
Planı hazırlanması gibi eylemler öngörülmüştür. Ayrıca, ihracata yönelik mevzuat ve yasal düzenlemelerin 
etkinleştirilmesi bağlamında dahilde işleme rejimi, ihracata yönelik destekler ve benzeri dış ticaret 
işlemlerinde bürokrasinin azaltılması, işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yapılması planlanmıştır. 

 
Bunlara ek olarak ilgili Bakanlıklarca çeşitli program ve projeler yürütülmektedir. Bunlar arasında 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 2013 yılında yürürlüğe konulan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü uygulaması 
ve çalışmaları devam eden Tek Pencere Sistemi ve Tek Durakta Kontrol projelerini saymak mümkündür. 
 

Türkiye’nin “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” kapsamında uygulanması planlanan dış 
ticareti kolaylaştırmaya yönelik politikaları öngörülen takvim içerisinde hayata geçirmesi, dış ticaret işlem 
maliyetlerini cazip hale getirebilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ancak, bunlara ek olarak,  uluslararası 
kuruluşlar tarafından düzenli olarak yayımlanan göstergelerinin, özel sektörün görüş ve önerilerinin,  kabul 
edilmiş olan uluslararası standartların ve diğer ülkelerdeki başarılı uygulamaların dikkatle takip etmesi ve 
ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçları karşılayacak politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için, ilgili 
kurumların ve özel sektörün sürekli koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışması uygun olacaktır.  
 

4.3. Dış Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Yürütülen Koordinasyon Çalışmaları 
 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, dış ticaret sürecinde çeşitli kurum ve kuruluşlar rol almaktadır. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı bunlardan bazılarıdır.  Bu nedenle, ilgili kurumlar arasında 
koordinasyon sağlanmasına yönelik çalışmalar Türkiye’de de başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda çeşitli 
koordinasyon yapıları (kurul, konsey, çalışma grubu vs.) ortaya çıkmıştır. Bu yapıların çoğu sadece ticaretin 
kolaylaştırılmasını değil daha geniş alanlarda (örneğin ticaretin, lojistiğin veya yatırım ortamının 
geliştirilmesi) koordinasyonu hedeflemektedir. Dış ticaretin kolaylaştırılması konusu bu yapılarda belirli 
ölçüde ele alınmaktadır. Aşağıda, bu yapılardan bazıları genel hatlarıyla açıklanmaktadır.  
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 Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)22 
 

Türkiye’de ticaretin kolaylaştırılması konusunda koordinasyon sağlamayı amaçlayan komitelerden birisi 
YOİKK bünyesinde oluşturulmuş on teknik komiteden birisi olan Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesidir. 
Bu komitenin çalışma usul ve esasları YOİKK ile çok bağlantılı olduğu için YOİKK’in genel yapısını tanımak ve 
bu yapı içerisinde Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesini değerlendirmek faydalı olacaktır. 
 

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla 2001 yılında Bakanlar Kurulu Prensip kararıyla Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı kabul edilmiştir. Söz konusu programın uygulanmasını koordine 
etmek üzere de YOİKK oluşturulmuştur. Günümüzde faaliyetlerini 2012 yılında Bakanlar Kurulu Prensip 
Kararıyla kabul edilen “YOİKK’in Yapısı ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Karar” doğrultusunda yürüten 
YOİKK’in organizasyon şeması Şekil 23’te gösterilmektedir. 
 
Şekil 23: YOİKK’in Organizasyon Şeması 

 
Kaynak: 16.01.2012 tarih ve P.2012/2 numaralı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı 

 
2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararına göre (madde 2), YOİKK Platformu; YOİKK, Yönlendirme 

Komitesi, Teknik Komiteler ve Sekreteryadan oluşmaktadır. Yabancı yatırımcıların yatırım ortamıyla ilgili 
değerlendirme ve önerilerini almak üzere yılda bir defa toplanan Yatırım Danışma Konseyi ise, YOİKK’e bir 
takım tavsiyelerde bulunmaktadır. 
 

YOİKK, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör çatı kuruluşlarının en üst düzey yöneticilerinden 
(Müsteşar veya Başkan) ve YOİKK bünyesinde oluşturulmuş olan 10 teknik komite başkanından 
oluşmaktadır. YOİKK’in başkanlığını Ekonomi Bakanı yapmaktadır. YOİKK’te yer alan kurum temsilcileri 
şunlardır: 

 
1. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, 
2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, 
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, 
4. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, 
5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, 
6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, 
7. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, 
8. Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 
9. Hazine Müsteşarı, 

                                                           
22 YOİKK ile bilgiler www.yoikk.gov.tr adresinden ve resmi gazetenin çeşitli tarihlerdeki sayılarından derlenmiştir.  

http://www.yoikk.gov.tr/
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10. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı, 
11. Teknik Komite Başkanları, 
12. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, 
13. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı, 
14. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı, 
15. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı, 
16. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı. 

 
Yılda en az iki defa yapılması kararlaştırılan YOİKK toplantılarına, Başkan tarafından gerekli görülmesi 

halinde üye olmayan sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri de davet 
edilebilmektedir. YOİKK toplantılarına üyelerin şahsen katılımı esas olarak kabul edilmiştir. YOİKK, 2012 
yılında iki defa, 2013 ve 2014’te ise birer defa toplanmıştır. YOİKK Başkanı, kurulun çalışmaları hakkında 3 
ayda bir Bakanlar Kurulunu bilgilendirmektedir. YOİKK’in sekreterya hizmetlerini Ekonomi Bakanlığı Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan YOİKK Dairesi yürütmektedir. Ana 
görevi YOİKK’e sekreterya hizmetleri sunmak olan bu Daire, Genel Müdürlüğün görevleri kapsamında farklı 
alanlardaki sorumluluklarını da yerine getirmektedir. 
 

YOİKK’in görevleri, yatırım ortamının iyileştirme çalışmalarıyla ilgili görev ve sorumluluğu bulunan 
kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, teknik komitelerin faaliyetlerini yönlendirmek, izlemek ve iş 
programlarını belirlemek, YOİKK kararlarının uygulanmasını takip etmek ve Yönlendirme Komitesinde 
üzerinde uzlaşılamayan hususları karara bağlamaktır. 
 

YOİKK’in bir diğer organı Yönlendirme Komitesidir. Bu komitenin amacı teknik komiteler tarafından 
yürütülen faaliyetleri izlemek ve bu faaliyetlere ivme kazandırmaktır. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığını yaptığı Yönlendirme Komitesinde yer alan kurum temsilcileri şunlardır: 

 
1. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı (İdareyi Geliştirme Başkanlığından sorumlu), 
2. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
5. Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
7. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
8. Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, 
9. Hazine Müsteşar Yardımcısı, 
10. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı, 
11. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı, 
12. TOBB Genel Sekreteri, 
13. TİM Genel Sekreteri, 
14. TÜSİAD Genel Sekreteri, 
15. YASED Genel Sekreteri, 
16. MÜSİAD Genel Sekreteri. 
 
YOİKK Çalışma Usul ve Esaslarına göre Yönlendirme Komitesinin prensip olarak 2 ayda bir toplanması 

kabul edilmiş olup toplantı tarihi üyelere en az on gün öncesinden, ilgili belgeler ise en az on beş gün 
öncesinden iletilmektedir. Yönlendirme Komitesi 2014 yılında beş defa toplanmıştır. 
 

YOİKK bünyesinde teknik çalışmaların yapılması amacıyla 10 alanda teknik komite oluşturulmuştur. Bu 
teknik komiteler şunlardır: 

 
1. Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim, 
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2. İstihdam, 
3. GİTES ve Sektörel Lisanslar, 
4. Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri, 
5. Vergi ve Teşvikler, 
6. Dış Ticaret ve Gümrükler, 
7. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE, 
8. Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler, 
9. Finansmana Erişim, 
10. Altyapı. 
 
Belirlenen ilgili kurumların müsteşar yardımcıları teknik komitelere başkanlık yapmaktadır. Komite 

üyelerinin, ilgili teknik komite başkanı tarafından başta YOİKK üyesi kurumlar olmak üzere kamudan, özel 
sektörden ve akademisyenler arasından belirleneceği karara bağlanmıştır. Teknik komitelerin sekreterya 
hizmetleri komite başkanının bağlı olduğu kurum tarafından yürütülmektedir. BKK’nın 9. Maddesinde teknik 
komitelerin görevleri şu şekilde sıralanmıştır:  

 
a) Çalışma alanları çerçevesinde özel sektör gereksinimlerini, ulusal politika hedeflerini ve uluslararası 

eğilimleri göz önünde bulundurarak yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yürütür ve 
bu faaliyetleri takvimlendirerek yıllık eylem planlarını oluşturur, 

b) YOİKK ve Yönlendirme Komitesi toplantılarına, başkan düzeyinde katılım sağlayarak, üyeleri komite 
çalışmaları hakkında bilgilendirir, 

c) YOİKK ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilen diğer görevleri yürütür. 
 

YOİKK Çalışma Usul ve Esasları, teknik komitelerin düzenli aralıklarla toplanacağını belirtmiş ancak 
bununla ilgili bir açıklama yapmamıştır. Toplantı tarihinin toplantıdan en az 10 gün, belgelerin ise en az beş 
gün öncesinden teknik komite üyelerine gönderileceği kararlaştırılmıştır. Tüm teknik komiteler için ortak 
çalışma kuralları getirilmiştir. Buna göre, teknik komite çalışmaları, her yıl özel sektörün önceliklerine göre 
belirlenen eylem planlarına göre gerçekleşmektedir. Orta Vadeli Program, Yıllık Planlar ve Strateji Belgeleri 
gibi ulusal politika metinlerinde yatırım ortamına ilişkin yer alan hususlar; Yatırım Danışma Konseyi tavsiye 
kararları; kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının önerileri, uluslararası en iyi uygulama örnekleri, 
uluslararası endekslerde yer alan değerlendirmeler, eylem planlarının oluşturulmasında dikkate alınan 
temel kaynaklardır (2012 BKK madde 15). İlgili teknik komitelerin toplantılarında kararlaştırılan eylem 
planları, Yönlendirme Komitesinde değerlendirildikten sonra onay için YOİKK’e sunulmaktadır.  
 

Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi, dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bir nevi koordinasyon 
görevi yürütmektedir. Söz konusu komitenin çalışma alanı YOİKK Çalışma Usul ve Esaslarında şu şekilde 
tanımlanmıştır: 

 
a) Yatırımcıların ithalat ve ihracat işlemleri sürecinde yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi, 
b) İthalat ve ihracat işlemlerinin süre ve maliyet açısından rekabetçi ve rasyonel bir yapılandırmaya 

kavuşturulması, 
c) Ulusal ve uluslararası lojistik kabiliyetinin artırılması. 

 
Çalışma alanı olarak ifade edilen hususlar esasen amaç niteliği taşımaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek 

için yıllık eylem planları yapılmaktadır.  Komitenin 2014-2015 Eylem Planında yer alan hususlar şunlardır:  
 
a) İhracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi, 
b) Ticaret Merkezleri oluşumunun hayata geçirilmesi, 
c) Dahilde İşleme izin belgelerinin elektronik ortamda kapatma işlemlerinin hızlandırılması, 
d) Gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi”ne geçilmesine yönelik çalışmalara devam edilmesi, 
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e) İlgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetim süreçlerinin analiz edilerek 
yeniden tanımlanması. 

 
Her bir eylemle ilgili olarak, yapılacak faaliyetin niteliği, amaçlanan sonuçlar, koordinatör kurum, ilgili 

kuruluşlar ve eylemin tamamlanması öngörülen tarih tespit edilmektedir. Detaylı Eylem Planları 
oluşturulması, kuruluşların fikir birliğine ulaştığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu tür eylem planları, 
uygulamada karşılaşılan sorunların daha kolay tespit edilmesine olanak sağlamaktadır. 

 
Uygulamaya bakıldığında ise, teknik komitenin eylem planlarında yer alan bazı faaliyetlerin 

gerçekleştirildiği, bazılarının ise zamanında tamamlanamadığı, bu nedenle her yıl eylem planında yer aldığı 
görülmektedir. Örneğin, ihracat süreçlerindeki maliyetlerin ve sürelerin tespit edilmesi, Tek Pencere Sistemi, 
ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen ithalat ve ihracat denetim süreçlerinin analiz edilerek yeniden 
tanımlanması, dahilde işleme izin belgesi kapama işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak 
gereksinimlerin kurumsal bazda tespit edilmesi gibi önemli konularda öngörülen eylemler 
gerçekleştirilemediği için veya yavaş ilerleme sağlandığı için eylem planlarında yer almaya devam 
etmektedir.  
 

Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesinin toplantılarının, eylem planlarını belirlemeye veya 
uygulamayı değerlendirmeye yoğunlaştırdığı anlaşılmaktadır. Kurumların mevzuat veya düzenleme 
taslakları, ticareti kolaylaştırmaya yönelik en iyi uygulamaları değerlendirme gibi konularda çok sınırlı 
görüşme ve değerlendirmeler yapılabildiği anlaşılmaktadır.  
 

Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesinde kamu ve özel sektörün dengeli bir şekilde temsil edildiği 
görülmektedir. Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının eş başkanlık yaptığı komitenin üyeleri 
şunlardır: 

 
1. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, 
2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 
3. Maliye Bakanlığı, 
4. Adalet Bakanlığı, 
5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
6. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 
7. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 
8. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 
9. Gümrük Müşavirleri Derneği, 
10. Türkiye Noterler Birliği, 
11. Türkiye Belediyeler Birliği. 

 
Üyeler arasında kamudan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, özel 

sektörden ise Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği (UTİKAD), Türkiye Liman İşleticileri Derneği (TÜRKLİM) gibi konuyla ilgili bazı kurumların 
bulunmadığı görülmektedir. Bu tür üye olmayan kurumlar ihtiyaç duyulduğunda toplantılara davet 
edilmektedir.  
 

YOİKK Çalışma Usul ve Esasları, teknik komitelerin düzenli olarak toplanacağını belirtmiş ancak, bu 
konuda açıklama yapmamıştır. Teknik Komiteler ihtiyaç duyuldukça toplanmaktadır. YOİKK internet 
sitesinde yer alan bilgilere göre, Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi 2013 ve 2014 yıllarında ikişer defa 
toplanmıştır. Bu toplantılardan ilki, bir önceki yıl hazırlanan eylem planının gerçekleşmelerinin 
değerlendirilmesine, ikincisi ise bir sonraki yılın eylem planının hazırlanmasına odaklanmıştır.  
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Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesinin yapacağı faaliyetlerin finansman kaynağı, YOİKK Çalışma 
Usul ve Esaslarında belirtilmemiştir. Uygulamadan, toplantıların Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı veya TOBB tesislerinde yapıldığı görülmektedir. Eylem planlarında yer alan faaliyetlerle ilgili 
finansmanın da ilgili kurum tarafından karşılanmasının beklendiği anlaşılmaktadır. Komite çalışmaları, 
kurumların yapmaları gereken eylemlere odaklandığı için ayrıca finansman gereksinimine ihtiyaç 
duyulmamaktadır.  
 

Komitenin sekreterya hizmetlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yapmaktadır. İlgili 
bakanlıkların belirlenmiş birimlerinden görevlendirilen personel sekreterya hizmetini sunmaktadır. Ancak 
söz konusu personelin tek görevi sekreterya hizmeti olmayıp, diğer görevlerinin yanı sıra bu hizmeti de 
sağlamaya çalışmaktadır.  

 
 DTÖ Müzakereleri Koordinasyon Kurulu 

 
DTÖ bünyesinde 2001 yılında başlatılan Doha Müzakere Turu kapsamında yürütülen görüşmelerde ülke 

pozisyonunun belirlenmesi ve müzakere konularıyla ilgili etkin bir koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla 
2002 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Dünya Ticaret Örgütü Müzakereleri Koordinasyon Kurulu 
oluşturulmuştur. 27 Ekim 2011 tarih ve 28097 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık 
Genelgesiyle tekrar düzenlenen söz konusu kurula Ekonomi Bakanı veya Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı 
başkanlık yapmaktadır. Söz konusu kurulda ilgili kamu kurum ve kuruluşları üst düzey yöneticilerle temsil 
edilmektedir. Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Kurula sekreterya hizmetleri sunmaktadır.  

 
DTÖ Koordinasyon Kurulu gerekli görüldüğünde toplanmaktadır. Ekonomi Bakanlığının internet 

sayfasında yer alan bilgilere göre, Kurul son olarak 6 Şubat 2014 tarihinde toplanmıştır. Kurul toplantılarına 
gerekli görüldüğünde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelere ile sivil toplum kuruluşları, 
meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de davet edilebilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulduğunda teknik 
değerlendirmeler yapılabilmesi amacıyla müzakereye açılan konularla ilgili alt kurul, teknik komite veya 
çalışma grupları oluşturabilmektedir. 
 

2004 yılında DTÖ bünyesinde ticaretin kolaylaştırılması anlaşmasıyla ilgili başlatılan müzakerelerde ülke 
pozisyonunu belirleyebilmek ve kamu ve özel sektör kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere DTÖ 
Koordinasyon Kurulunun kararıyla Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Çalışma Grubu oluşturulmuştur.23 Söz 
konusu komitede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yanı sıra TOBB,  UND ve TİM temsilcileri 
yer almaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordine ettiği çalışma grubunun ayrıca oluşturulmuş bir 
sekreteryası bulunmamaktadır. Çalışma grubunun bir iş tanımı da bulunmamaktadır. Düzenli bir toplantı 
trafiği olmayan çalışma grubu halen faal durumdadır. 
 

 Gümrük ve Ticaret Konseyi 
 

22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
yönetmeliğiyle Gümrük ve Ticaret Konseyi kurulmuştur. Yönetmelikte, Konseyin ilkeleri, yapısı, üyeleri, 
görevleri, çalışma usul ve esaslarıyla Başkan ve Sekreterya hakkında düzenlemeler yer almaktadır.24  
 

Konseyin genel amaçları, Yönetmeliğin 4. Maddesinde “İlkeler” başlığı altında şu şekilde ifade edilmiştir: 
 

                                                           
23 Çalışma grubuyla ilgili bilgiler http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/detail.aspx?country=Turkey adresinden 
alınmıştır. Erişim tarihi 30.01.2015  
24 21 Ekim 2014 tarih ve 29152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik”le, söz konusu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/detail.aspx?country=Turkey
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“Konsey, gümrük ve ticaret politikalarına, ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin ortak katılımı ve 
işbirliği temelinde ve objektif esaslara göre yön vermeye katkı sağlayan bir danışma organıdır. Konsey, 
çalışmalarında uluslararası gelişmeleri, dünya ticaretindeki eğilimleri ve ülke koşullarını gözetir. 
Katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır. Değişimi ve yenilikleri öngörerek, sonuç odaklı, 
analizlere dayalı çalışma kültürünü benimser.” 

 
Her ne kadar, yönetmelikte “ticaretin kolaylaştırılması” konseyin bir amacı olarak zikredilmese de, 

gümrük politikalarını hedeflediği için, bu konunun Konseyin gündeminde ele alınacağı tahmin edilmektedir.  
 

Bir danışma organı olarak kurulan söz konusu Konseyin amaçları genel hatlarıyla “İlkeler” başlığı altında 
ifade edilmiş ve Bakanlığın tüm görev alanıyla ilişkilendirilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2011 yılında 
kabul edilen 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle oluşturulmuştur. Bünyesinde Gümrüklerle ilgili 
birimlerin yanı sıra iç ticaret ve kooperatifçilikle ilgili birimler de bulunmaktadır.  Dolayısıyla Konsey, 
çalışmalarında tüm bu konularla ilgili olarak “politikalara yön vermeye katkı sağlayan bir danışma organı” 
olarak tasarlanmıştır. Yönetmelikte, ilkeler dışında, Konseyin amaçları hakkında bir açıklama yapılmamıştır. 
Ancak, Yönetmeliğin 6. Maddesinde yer alan “Konseyin Görevleri” başlıklı madde, Konseyin neler yapacağı 
hakkında bilgiler sunmaktadır. Buna göre, Konseyin, gümrük ve ticaret alanında araştırma, çalışma ve 
eylemlerde bulunmak, bakanlık ve ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşlara öneriler sunmak, kanun teklif 
ve tasarıları hakkında görüş bildirmek gibi önemli görevleri olacaktır.  

 
Konsey, genel kurul, icra kurulu ve gerektiğinde oluşturulacak komisyonlardan oluşmaktadır. Genel 

Kurulda, Bakan dahil Bakanlık üst düzey yöneticileri doğal üyedir. Genel Kurulda ayrıca diğer kamu 
kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından müsteşar veya başkan düzeyinde birer temsilci üye ile Bakan 
tarafından seçilecek gümrük ve ticaret alanlarında tecrübeye sahip sekiz kişi bulunmaktadır. Toplam üye 
sayısı 65’tir. Gümrük ve Ticaret Bakanı Konseyin Başkanıdır. Üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak genel 
kurulun çalışmaları ve tartışmalarda ileri sürülen görüşler toplantı tutanağıyla tespit edilecektir. Gündemle 
ilgili olabilecek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Başkanın davet edeceği kamu ve özel sektörden 
temsilciler üyelik sıfatı olmadan toplantıya katılabilecektir.  Yılda bir defa toplanan genel kurul, Başkanın 
daveti üzerine ayrıca toplanabilmektedir. Genel Kurulun görevleri yönetmeliğin 7. Maddesinde şu şekilde 
sıralanmıştır: 

 
a) Yıllık iş planını görüşür ve onaylar, 
b) Toplantı gündeminde belirlenen konularda veya hazırlanan raporlarla ilgili görüş bildirir, 
c) Gündeme alınması gereken konularda önerilerde bulunur, 
d) İcra Kurulunun ve komisyonların faaliyetlerini izler. 

 
Konseyin yürütme organı İcra Kuruludur. 7 üyesi bulunan İcra Kurulu 6 ayda bir toplanmaktadır. İcra 

Kurulu üyelerini Konsey Başkanı olan Bakan seçmektedir. İcra Kurulu da, başkanın gerekli görmesi halinde 
ayrıca toplantı yapabilmektedirler. Yönetmeliğin 9. Maddesinin ikinci fıkrasına göre İcra Kurulunun görevleri 
şunlardır:  

 
a) Konseyin çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak, 
b) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula sunmak, 
c) Konsey çalışmaları ve görevleri doğrultusunda ilgili Bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri 

yürütmek, 
d) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak, 
e) İhtiyaç duyulan konularda komisyonlar kurulmasını önermek ve komisyonların çalışmalarına 

nezaret etmek, 
f) Komisyon üyelerini seçmek. 
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Konseyin bir başka organı olan çalışma komisyonları, yönetmeliğin 13 maddesine göre, “Gümrük ve 
ticaret politikalarının etkin bir biçimde oluşturulması, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi 
amaçları doğrultusunda İcra Kurulunun teklifi ve Başkanın onayı ile” oluşturulabilmektedir. Komisyonların 
kendilerine verilen görevlerle ilgili raporlar hazırlamaları ve İcra Kuruluna sunmaları beklenmektedir. 
Komisyon üyeleri, İcra Kurulu tarafından seçilecek olup, nitelikleri (Genel Kurul üyesi olup olmayacakları) 
hususu açıklanmamıştır.  
 

Yönetmelikte “çalışma grubu” kavramı da yer almış, ancak çalışma gruplarının yapılarının nasıl olacağı 
belirtilmemiştir. Konseyin çalışmalarının sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığına “Sekreterya” görevi verilmiştir. Sekreteryanın görevleri yönetmeliğin 12. 
Maddesine göre şunlardır:  

 
1. Konseyin çalışmalarına esas olacak ön hazırlıkları yapmak, 
2. Konseyin raportörlük, dosyalama, evrak giriş-çıkış işlemlerini ve arşiv faaliyetlerini yürütmek, 
3. Genel Kurul ve İcra Kurulu toplantılarının organizasyonlarını yapmak, Konseyin toplanma tarihi ile yer 

ve gündemini üyelere bildirmek, çalışma grupları ile komisyon üyelerine gerekli çağrıda bulunmak ve 
bunların çalışmalarıyla ilgili gündemlerini takip etmek, 

4. Konsey çalışmalarına ait tutanak, rapor ve diğer dokümantasyonun düzenlenmesini, üyeler ile ilgili 
kurum ve kuruluşlara gönderilmesini veya dağıtımını, dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

5. İlgili kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak, 
6. Konseyin görevleri arasında sayılan organizasyonları yapmak,  
7. İcra Kurulu ile çalışma grupları ve komisyonların çalışmalarıyla ilgili diğer işleri yapmak, 
8. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 
Gümrük ve Ticaret Konseyinin finansmanı, yönetmeliğin 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre 

seyahatler dışındaki gerekli harcamalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Bakanlığın 
harcamalar konusunu sahiplenmesi, özellikle yapılabilecek teknik çalışmaların zamanında 
tamamlanabilmesi açısından önemlidir. 
 

Gümrük ve Ticaret Konseyi, 2012 yılında kurulmasına karşılık, ilk toplantısını 2015 Mayıs ayında 
yapmıştır.  
 

 2023 Türkiye İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu 
 

2012 yılında Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem 
Planında da ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bir takım eylemlerin sınırlı bir şekilde yer aldığı 
görülmektedir.  Örneğin ihracatı kolaylaştırmaya yönelik liman altyapılarının geliştirilmesi (25, 26 ve 27. 
Eylemler), limanlarla demiryolu ve karayolu bağlantılarının geliştirilmesi (28. ve 29. Eylemler), lojistik master 
planı hazırlanması (30. Eylem), YOİKK çalışmalarının sürdürülmesi (34. Eylem) ve mevzuat başlığı altında 
dahilde işleme rejimi, ihracata yönelik destekler ve benzeri dış ticaret işlemlerinde bürokrasinin azaltılması, 
işlemlerin elektronik ortamda yapılması (70. Eylem) yer almaktadır.  Stratejinin uygulanmasını sağlamak ve 
gerekli revizyonları yapmak için Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Ekonomi Bakanının başkanlık yaptığı 
Kurulun üyeleri aşağıda yer almaktadır: 

 
1. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, 
2. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
3. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, 
4. Maliye Bakanlığı Müsteşarı, 
5. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, 
6. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, 
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7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı, 
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı, 
9. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, 
10. Hazine Müsteşarı, 
11. TC. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı, 
12. TÜBİTAK Başkanı, 
13. KOSGEB Başkanı, 
14. Türk Patent Enstitüsü Başkanı, 
15. Eximbank,  
16. TİM Başkanı,  
17. TOBB Başkanı. 

 
Kurul başkanının uygun görmesi halinde ilgili diğer kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının üst 

düzey yöneticileri toplantılara katılabilmektedir. Toplantı gündemi, üyelerin önerileri dikkate alınarak 
Sekreterya tarafından hazırlanmaktadır. Kurul yılda iki defa toplanmakta ve kararlarını oy çokluğuyla 
almaktadır.  

 
Kurul’un Esas ve Usullerinde, Stratejide yer alan eylemlerin takibini güçlendirmek üzere, stratejide yer 

alan eylemlerden sorumlu kurumların üç aylık dönemler halinde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) gelişmeleri, 
her yılın Aralık ayında da bir sonraki yıla ilişkin çalışma takvimini Sekreteryaya iletecekleri yer almaktadır. 
Kurul Başkanı, ele alınan konular ve kaydedilen gelişmeleri Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve diğer üst düzey 
mercilerin yanı sıra kamuoyuyla paylaşmaya yetkili kılınmıştır. 

 
Kurulun sekreterya hizmetlerini Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü sağlamaktadır. Ancak, söz 

konusu Genel Müdürlük içerisinde özel bir birim oluşturulmamış olup, personelin bir kısmı diğer görevlerinin 
yanı sıra Kurula sekreterya hizmetlerini de sağlamaktadır. 
 

 13 Haziran 2012 tarih ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Stratejinin “Performans 
Göstergeleri” bölümünde yer alan İzleme ve Değerlendirme başlığı altında, Stratejinin ve performans 
programının etkin yönetiminin sağlanması amacıyla: 

 
a) Yılda iki defa İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 
b) Yılda iki defa Performans Gözden Geçirme Toplantısı, 
c) Yılda dört defa Ortak Hedef Toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır. 
 
Ancak Esas ve Usullerde, Performans Gözden Geçirme Toplantısı ve Ortak Hedef Toplantısı konusunda 

bir hüküm yer almamaktadır. 
 

 Diğer Koordinasyon Çalışmaları 
 

Lojistik Koordinasyon Kurulu: 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planında yer alan 
“Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı”, Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun 
güçlendirilmesini, sanayi ürünlerinin toplam maliyeti içindeki lojistik maliyetin yükünün azaltılması ve nihai 
ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süresinin kısaltılmasını hedeflemektedir.  
 

Dönüşüm Programının birinci bileşeni olan “Lojistikte Strateji ve Kurumsal Yapılanmanın Oluşturulması” 
kapsamında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak üzere Lojistik Koordinasyon Kurulunun oluşturulması 
planlanmıştır. Kurulun başlıca görevleri, Dönüşüm Programının eylem programında yer alan politikalarla 
ilgili kamu kurumları arasında eşgüdüm sağlamak, söz konusu kurumların üstlenecekleri rolleri belirlemek 
ve lojistik mevzuatı düzenlemeleriyle ilgili koordinasyon sağlamaktır.  
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Lojistik Koordinasyon Kuruluna Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı başkanlık 
yapacaktır. Kurulun üyeleri şunlardır: 

 
1. Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı,  
2. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı,  
3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı,  
4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı,  
5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı,, 
6. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
7. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, 
8. TOBB Başkanı. 

 
Lojistik Koordinasyon Kurulu bünyesinde Genel Müdür seviyesinde Çalışma Grubu oluşturulacaktır. 

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde daha alt seviyede çalışma grupları da kurulabilecek, diğer kamu kurum 
temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri komisyona dahil edilebilecektir. Lojistik Koordinasyon 
Kurulunun yapısı, çalışma usul ve esaslarını düzenlemeye yönelik mevzuat hazırlanacak ve Kurulunun 
kurulmasına yönelik Başbakanlık Genelgesi çıkarılacaktır. Bu çalışmaların Haziran 2015’e kadar 
tamamlanması öngörülmektedir. 
 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 
Koordinasyon Toplantıları: 2011 yılından itibaren düzenli olarak yıllık gerçekleştirilen koordinasyon 
toplantılarında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TOBB, UND, UTİKAD gibi özel sektör çatı 
kuruluşları bir araya gelmektedir. Söz konusu toplantılarda, Bakanlık yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları 
bilgilendirmektedir. Özel sektör çatı kuruluşları da yaptıkları sunumlarla, karşılaştıkları sorunları, çözüm 
önerilerini ve taleplerini iletmektedir. Uluslararası ticarette nakliye ve lojistik konularının da ele alındığı 
toplantılara, ilgili kamu kurumlarından katılım sınırlı olmaktadır. Söz konusu toplantılar bilgilendirme amaçlı 
olup, toplantı sonucunda herhangi bir rapor hazırlanmamakta veya tavsiye kararı alınmamaktadır.  
 

Yazışmalar ve Diğer Faaliyetlerle Sağlanan Koordinasyon: Ticaretin kolaylaştırılması konusunun 
oluşturulmuş birtakım komitelerde ele alınmasına karşılık, halen birçok konuda kurumlar arası koordinasyon 
yazışmalarla yapılmaktadır. Özellikle mevzuat alanında yapılması düşünülen bazı değişiklikler hakkında 
koordinasyon, yazışmalarla sağlanmaktadır. Bu tür değişiklikler hakkında kamu kurumlarının yanı sıra, TOBB, 
UND ve TİM gibi ilgili olabilecek özel sektör temsilcisi kuruluşların da görüşleri alınabilmektedir. Bunlara ek 
olarak, dış ticaretle ilgili gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri, zaman zaman kamu kurumları veya özel 
sektör tarafından düzenlenen kongre, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerle değerlendirilmektedir.  

 

4.4. Koordinasyonda Karşılaşılan Sorunlar 
 

Türkiye’de dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik kurulmuş özel bir koordinasyon komitesi 
bulunmamaktadır. Ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili bazı konular, kurulmuş olan çeşitli koordinasyon 
komitelerinde ele alınmaktadır. Ancak, Türkiye’deki dış ticaret işlem maliyetlerinin yüksek olmaya devam 
ettiği, koordinasyon gerektiren sorunların yeterince katılımcı bir şekilde ele alınmadığı veya hızlı bir şekilde 
çözümlenemediği gözlenmektedir. OECD tarafından yapılan bir çalışmada da (OECD 2014), dış ticaretin 
kolaylaştırılması alanında kamu kurumları arasında koordinasyonda sorunlar yaşandığı savunulmaktadır. 
Mevcut koordinasyon çalışmaları incelendiğinde, sorunların nedenlerinin şunlar olduğu anlaşılmaktadır: 
 

Koordinasyon yapılarının çokluğu: Koordinasyon yapılarının fazla olması, genellikle kurumların ilgisini 
azaltmakta, toplantılara katılım ve çalışmalara destek konusunda eksiklik yaşanmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca bu durum, ticaretin kolaylaştırılması konusunda esas sorumlu yapının belirlenmesini 
güçleştirmektedir.  
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Gelişmekte olan ülkelerin bazılarında, dış ticaretin kolaylaştırılması konusu özel bir komite yerine, 
oluşturulan kapsamlı komitelerde ele alınmaktadır. Bu kapsamlı komiteler ticaretin, iş ortamının, lojistiğin 
veya rekabetin geliştirilmesi konularından birisinde olabilmektedir.  Türkiye’de ise, ticaretin, iş ortamının ve 
lojistiğin geliştirilmesi alanlarında ayrı ayrı komiteler oluşturulmuş ve hepsinde de ticaretin kolaylaştırılması 
konusu belirli ölçüde ele alınmıştır. Bu koordinasyon yapıları, genellikle kabul edilmiş bir strateji veya 
program doğrultusunda oluşturulmuştur. Bu strateji veya programlarda dış ticaretin kolaylaştırılması 
konusu da belirli ölçüde kapsandığı için, oluşturulan yapılarda bu konu ele alınmaya çalışılmaktadır. Farklı 
koordinasyon yapılarında ele alınan konular ve bu komitelere üye olan kurum ve kuruluşlar büyük ölçüde 
benzerlik göstermektedir.  Bu durum, toplantı trafiğinin artmasına neden olduğu gibi, benzer konuların ayrı 
platformlarda tekrar ele alınmasına neden olduğu için, kaynak israfına yol açmaktadır.  
 

Ticaretin kolaylaştırılması konusunun sınırlı bir şekilde ele alınması: Kamu kurumları ve özel sektör 
arasında gerçekleştirilecek istişareler ve işbirliğinin dış ticaretin kolaylaştırılması konusunu tüm yönleriyle 
ve tüm süreçleriyle birlikte ele alması gerekmektedir. Türkiye’de oluşturulmuş mevcut koordinasyon 
yapıları, genellikle kabul edilmiş genel bir strateji veya program doğrultusunda oluşturulduğu için, ticaretin 
kolaylaştırılması konusu bu yapılarda sınırlı bir şekilde ele alınmaktadır. Ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik 
bazı konular (örneğin mevzuat değişiklikleri, diğer ülkelerde yapılan çalışmalar, uluslararası ikili ve çok taraflı 
anlaşmalar vb.) bu platformlarda yeterince ele alınmamaktadır. Bu konularda koordinasyon daha çok 
yazışmalar veya ayrıca düzenlenen toplantılarla sağlanmaktadır. Koordinasyon yapılarındaki çalışmalar 
belirli konulara odaklanmakta, ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılamamakta 
ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar zamanında ve yeterince ele alınamamaktadır. Türkiye’nin dış ticaret işlem 
maliyetlerini rekabet edebilir seviyeye getirmek için daha kapsamlı çalışmaların yapılması, koordinasyon ve 
işbirliğinin tüm süreçleri kapsaması, esnek ve dinamik bir çalışma yönteminin benimsenmesi gerekmektedir. 
 

Komitelerin yapıları ve üyeleriyle ilgili sorunlar: YOİKK, Gümrük ve Ticaret Konseyi, Lojistik 
Koordinasyon Kurulu gibi koordinasyon yapılarında üyeler, genellikle ilgili kurumların müsteşar veya 
başkanlarıdır. Her ne kadar YOİKK’te teknik komiteler olsa da, bu komitede yapılan çalışmalar YOİKK 
Toplantılarına sunulmaktadır. Üst düzey yöneticilerin gündemlerinin yoğun olması ve birçok koordinasyon 
komitesine üye olmaları, toplantılara katılımlarını ve konuların detaylarını bilmelerini güçleştirebilmektedir. 
YOİKK altında Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi ve DTÖ Müzakereleri Koordinasyon Kurulu altındaki 
çalışma grubu gibi bazı komiteler uzman düzeyinde toplanmakla birlikte, katılımla ilgili devamlılığı sağlayıcı 
tedbirlerin alınmadığı gözlenmektedir. Bu durum, katılım noktasında sorunlara yol açabildiği gibi, ilgili 
olmayan kişilerin toplantılara katılmasına neden olabilmektedir. Koordinasyon yapılarında teknik 
değerlendirmeler yapılacağı için, üyelerin dış ticaret süreçlerini bilen ve ticaretin kolaylaştırılması 
konularında tecrübeli kişiler olması yararlı olacaktır. 
 

Mevcut koordinasyon yapılarında özel sektörün de yeterince temsil edilmediği gözlenmektedir. Dış 
ticaretin kolaylaştırılması ve yaşanan sorunların zamanında ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için özel 
sektörün (ihracatçılar, ithalatçılar ve aracılar) koordinasyon çalışmalarında yeterli bir şekilde temsil 
edilmesine, görüş ve önerilerini aktarmalarına fırsat vermek gerekmektedir. 
 

Gümrük ve Ticaret Konseyinde üye sayısının fazla olması, genel kurulda sağlıklı görüşmeler yapılmasını 
ve temsilcilerin görüşlerini aktarabilmesi zorlaştırabilecektir. Bu durum, zaman içerisinde toplantıya ilgiyi 
ve katılımı olumsuz etkileyebilecektir. 
 

Daimi komitelerin devamlılığını sağlayan en önemli husus başkanın seçimidir. Başkanın, koordinatör 
kurumda yetkili birisi olması, ticaretin kolaylaştırılması konusunda bilgi sahibi olması, toplantılar sırasında 
yapılacak uzun ve teknik görüşmelere zaman ayırabilmesi, farklı görüşleri ortak noktada buluşturabilmesi ve 
toplantılarda alınan tavsiyelerin hayata geçirilebilmesi için konuların takibini yapması gerekmektedir. 
Türkiye’de oluşturulan daimi komitelerde genelde bir Bakan veya Müsteşar başkanlık yapmaktadır. 
Bakanların ve müsteşarların gündemlerinin çok yoğun olduğu bilinmektedir. Bu nedenle daimi komite 
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toplantılarına katılmaları, bu toplantılar sırasında yapılacak uzun ve teknik görüşmelere zaman ayırmaları ve 
toplantı dışında da konuları yakından takip etmeleri zor olabilmektedir.  

 
Teknik çalışmaların eksikliği: Koordinasyon yapılarının büyük çoğunluğunun toplantı yapmak üzerine 

kurgulandığı, belirli alanlarda araştırmalar ve teknik değerlendirmeler yapma hususunda eksiklikleri olduğu 
düşünülmektedir. Bunun en önemli nedeni, çoğu komitenin belirli bir strateji veya program doğrultusunda 
oluşturulduğu için gündemlerinin önceden belli olmasıdır. Günümüzde, küresel, bölgesel ve ulusal 
gelişmelere bağlı olarak dış ticaret sürecinde yeni bir takım sorun ve ihtiyaçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu 
tür sorun ve ihtiyaçları giderebilmek ve uygulanan politika ve prosedürlerin doğurduğu sonuçları tespit 
etmek için teknik araştırmalar ve anketler yapılmasında fayda vardır. Koordinasyon yapılarında bu 
çalışmaların ele alınarak gerekli tavsiyelerin geliştirilmesi, komitenin sonuç odaklı olmasını sağlayacaktır.  
 

Türkiye’de dış ticaret prosedürlerinin yerine getirilmesi noktasında bilgi eksikliğinden kaynaklanan 
sorunlar yaşandığı bilinmektedir. Bu bilgi eksikliğinin giderilmesi ve mevzuata ve prosedürlere uyumun 
artırılması konularında eğitim ve kapasite geliştirme programlarının tespit edilerek düzenlenmesi için daimi 
komitelerin daha etkin çalışması yerinde olacaktır. 
 

Toplantı takviminde yaşanan sorunlar: Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de koordinasyon yapıları 
öngörülen takvime uygun bir şekilde toplanamamaktadır. Bunda, yukarıda sayılan üyelerin ve başkanın 
profili ile teknik çalışmaların eksikliği gibi hususların etkili olduğu düşünülmektedir.   
 

Sekreterya Hizmetleri: Daimi komitelerin başarılı olması için tüm taraflara büyük rol düşmektedir. Ancak 
en önemli sorumluluk koordinatör kuruma aittir. Çünkü koordinatör kurum komitelere başkanlık yapmakta 
ve sekreterya hizmeti sunmaktadır. Sekreteryanın görevleri, toplantıların sağlıklı bir şekilde yapılması için 
toplantı yerinin ve gününün ayarlanması, gündemin hazırlanması ve zamanında üyelerle paylaşılması, 
toplantılarda alınan tavsiyelerin takibi, kurumlarla ve başkanla etkin koordinasyonun sağlanması ve komite 
tarafından verilen görevlerin yapılmasıdır. Sekreteryanın bu görevleri yerine getirebilmesi için yeterli ve 
uzman personele sahip olması, tamamen komite çalışmalarına yoğunlaşması ve iş tanımında belirtilen diğer 
görevleri tam ve zamanında yapması gerekmektedir. Bunun için koordinatör kurumda özel bir birim 
oluşturulması yerinde olacaktır.  
 

Türkiye’deki mevcut komitelerin sekreteryalarıyla ilgili iki tür eksiklik bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
sekreteryadan beklentilerle ilgilidir. Komiteler toplantılara odaklı olduğu için, sekreteryaların görevi 
genellikle toplantı davetlerinin yapılması, toplantı raporunun hazırlanması ve tavsiyelerin veya eylemlerin 
takibini kapsamaktadır. Sekreteryanın bunlara ek olarak, dünyadaki gelişmeleri takip etmesi ve zaman 
zaman teknik çalışmalar yapması veya yaptırması faydalı olacaktır.  
 

Sekreteryalarla ilgili ikinci eksiklik, bu görevi yerine getiren birim veya kişilerle ilgilidir. Mevcut 
komitelerin sekreterya hizmetlerini sunmak üzere genellikle koordinatör kurumda bir genel müdürlüğün 
görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Ancak, genellikle söz konusu genel müdürlüklerde sekreterya hizmeti 
sunmak üzere özel bir daire kurulmamıştır. Bunun yerine, mevcut dairelerden birisi veya bazı personel 
sekreterya hizmeti sunmak için görevlendirilmiştir. Bu daire veya personel, diğer işlerine ek olarak 
sekreterya hizmeti de sunmaktadırlar. Bu durum, sekreteryanın motivasyonunu ve verimliliğini olumsuz 
etkileyebilmektedir.   
 

Koordinasyon Sorunları: Halihazırda birçok komite kurulmuş olmasına karşılık, ticaretin kolaylaştırılması 
konusu bu komitelerde tüm yönleriyle ele alınmamaktadır. Bunun sonucu olarak bazı konularda 
koordinasyon yeterince yapılmamakta veya yazışmalar ve konu bazlı toplantılarla koordinasyon 
sağlanmaktadır. Ayrıca, koordinasyon komitelerinde ele alınan ve kararlaştırılan bazı konularda ilerlemenin 
yavaş olduğu gözlenmektedir.  
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Türkiye’de mevzuat gereği belirli konularda kurumlar arası yazışmaların yapılması gerekmektedir. 
Koordinasyon sağlanmadığı durumlarda yazışmalarla ortak fikir oluşturulması zaman alabilmektedir. Dış 
ticaretin kolaylaştırılması alanında yazışmalardan hızlı sonuç alabilmek için daimi komite yoluyla ortak fikir 
oluşturulması faydalı olacaktır.  
 

Sonuç olarak, Türkiye’nin 2023 İhracat hedeflerine ulaşması için, dış ticaretin kolaylaştırılması alanında 
daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda sayılabilecek olan; liman işlemleri, gümrük 
işlemleri, teknik kontroller ve belgelendirme gibi işlemlerden kaynaklanan maliyetlerin daha rekabetçi bir 
düzeye çekilebilmesi, söz konusu süreçlerde görevli olan kurum ve kuruluşların belirli bir strateji kapsamında 
ve koordinasyon içerisinde çalışmaları ile mümkündür (GTB 2013). Bunun için, kamu kurumları ve özel sektör 
arasında daha etkin bir koordinasyon yönteminin kurulması gerekmektedir. Sağlanacak etkin koordinasyon, 
özel sektörün ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanmasına, sorunların etkili biçimde çözümüne ve Tek Pencere 
Sistemi ile Tek Durakta Kontrol gibi projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilerek başarılı bir şekilde 
uygulanmasına önemli katkı sağlayacaktır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Ülkelerin dış ticaretlerini kolaylaştırmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar son yıllarda büyük bir artış 
göstermiştir. Bu artışta, uluslararası örgüt ve kuruluşların yaptıkları çalışmalar ve başarılı ülke uygulamaları 
etkili olmuştur. Ancak, bazı ülkelerin dış ticaretlerini kolaylaştırmak için reform yaparken birtakım sorunlar 
yaşadıkları görülmüştür. Bu sorunlardan biri ilgili kamu kurumları arasında ve özel sektörle etkili bir 
koordinasyon sistemi kuramamaları veya kurdukları bu sistemi sürdürememeleridir.  

 
Uzun yıllardır yapılan çalışmalar, etkili bir koordinasyonun daimi komiteler yoluyla sağlanabileceğini 

göstermiştir. Daimi komiteler, ilgili tarafları (ihracatçılar, ithalatçılar, aracılar ve kamu kurumları) düzenli 
olarak bir araya getiren yapılardır. Bu yapıların kurulabilmesi ve dış ticareti kolaylaştırmak adına başarılı 
olabilmesi için ise bazı gereklilikler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; siyasi destek sağlanması, iyi 
belirlenmiş bir iş tanımının olması, dış ticaretin önündeki engellerin ele alınması, komitenin tüm tarafları 
düzenli olarak bir araya getirmesi, kamu ve özel sektörün komiteyi desteklemeleri, katılımın sürekli olması, 
odaklanmış teknik bir sekreteryasının olması, üyelerin ve başkanın konuyu bilen kişiler olmasıdır. 

 
Günümüzde birçok ülkede daimi komite kurulmuştur. Bazı ülkeler ise bu yönde çalışmalar yapmaktadır. 

Bu çalışmalar incelendiğinde, uluslararası örgütlerde sürdürülen çalışmaların birbirinden bağımsız 
yürütülmesi ve ülkelerde ilgili kurumlar arasında yeterince koordinasyon olmamasından dolayı, bazı 
ülkelerde birden çok daimi komitenin oluştuğu görülmektedir.25  Bunun dışında, mevcut daimi komitelerin 
çeşitli açılardan farklılıklarının olduğu bilinmektedir. Daimi komitelerin bazıları dış ticaretin kolaylaştırılması 
için özel olarak oluşturulmuş, bazıları ise dış ticaretin kolaylaştırılmasının da dahil olduğu daha geniş 
konulara odaklanmıştır. Geniş kapsamlı komitelerde dış ticaretin kolaylaştırılması konusu oluşturulan bir 
çalışma grubu veya alt komite tarafından ele alınmaktadır. 

 
Tür ve yapı olarak farklılık gösteren bu komitelerin bir kısmı dış ticaretin kolaylaştırılmasına çok olumlu 

katkılar yapmıştır. Ancak özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki daimi komitelerin bazıları çeşitli 
sorunlar yaşamıştır. Bu sorunların önemlileri şunlardır: 

  
1. Siyasi iradenin zayıflığı,  
2. Komitelerin çalışma kapsamlarının iyi belirlenmemesi, 
3. Koordinatör kurumun belirlenmesinde ve liderliğinde yaşanan sorunlar, 
4. Koordinasyon sorunları,  
5. Üyelerle ilgili sorunlar, 
6. Toplantılara katılımla ilgili sorunlar,  
7. Finansman eksikliği,  
8. Faaliyetlerin sınırlı olması. 

 
Son yıllarda dış ticaret hacmini önemli ölçüde artıran ülkemizde, bu artışı devam ettirebilmek için çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik bir takım proje ve 
programlar da yer almaktadır. Ancak, düzenli olarak yayımlanan uluslararası endekslere göre, Türkiye’de 
ihracat ve ithalat yapma işlemlerinin maliyeti yüksektir. Bu durum ülkemizdeki firmaların uluslararası 
rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

 

                                                           
25 Bu soruna çözüm bulmak amacıyla UN/CEFACT 2015 Şubat ayında 4 Numaralı Tavsiye Kararını gözden geçirmeyi 
kararlaştırmıştır. 
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Ülkemizde dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik oluşturulmuş özel bir daimi komite 
bulunmamaktadır. Koordinasyon, çeşitli amaçlarla oluşturulmuş daimi komiteler altında belirli ölçüde 
yapılmaktadır. Oluşturulmuş olan daimi komitelerin bazıları şunlardır: 

 
1. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu altında Dış Ticaret ve Gümrükler Alt 

Komitesi, 
2. DTÖ Müzakereleri Koordinasyon Kurulu altında Ticaretin Kolaylaştırılması Çalışma Grubu, 
3. Gümrük ve Ticaret Konseyi,  
4. 2023 Türkiye İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu, 
5. Lojistik Koordinasyon Kurulu (Haziran 2015’e kadar kurulması öngörülmektedir) 

 
Bu komitelerin yanı sıra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TOBB Türkiye Ulaştırma ve 

Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantıları ile diğer bazı etkinlikler aracılığıyla da koordinasyon sağlanmaya 
çalışılmaktadır. Bu komitelerde ele alınmayan bazı hususlarda kurumlar arası yazışmalar veya özel 
toplantılarla koordinasyon sağlanmaktadır. 

 
Sayılan bu komitelerin işleyişi ve dış ticareti kolaylaştırmak için ele aldığı konular incelendiğinde bazı 

sorunların olduğu tespit edilmiştir. Bu sorunların bazıları şunlardır:  
  

1. Koordinasyon yapısının çokluğu, 
2. Dış ticaretin kolaylaştırılması konusunun sınırlı bir şekilde ele alınması, 
3. Üyeler ve başkanlarla ilgili sorunlar, 
4. Teknik çalışmaların eksikliği, 
5. Sekreterya hizmetleriyle ilgili sorunlar ve  
6. Koordinasyon sorunlarıdır. 

 
Yaşanan bu sorunlar, dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik uygun tedbirler belirlenmesini ve bu 

tedbirlerin hızlı ve koordineli bir şekilde uygulanmasını güçleştirmektedir. Ülkemizin dış ticaretinin, özellikle 
ihracatının hedefler doğrultusunda artırılabilmesi için, dış ticaret işlem süreçlerinin ele alınması, karşılaşılan 
sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik adımlar atılması 
gerekmektedir. Tüm bunları yapabilmek için ise, kamu kurumları arasında ve özel sektörle koordinasyonun 
sağlanması ve sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, dış ticaret sürecinin ve diğer ülke uygulamalarının 
yakından takip edilerek atılması gereken tedbirlerin zamanında ve doğru bir şekilde tespit edilmesi ve bu 
tedbirlerin olabildiğince hızlı hayata geçirilmesi yerinde olacaktır. 

 

Öneriler 
 

Türkiye’de ihracatın daha hızlı ve istikrarlı bir şekilde artırılması için, uygulanan dış ticaret 
prosedürlerinden ve fiziki şartlardan kaynaklanan maliyetin ve gecikmelerin azaltılması gerekmektedir.  
Bunun için sürecin tüm yönleriyle analiz edilmesi ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması faydalı olacaktır. 
Yapılacak bu çalışmalar düzenli çalışan, şeffaf, katılımcı ve sonuç odaklı bir koordinasyon yapısıyla mümkün 
olabilecektir. Danışma organı statüsünde olacak olan bu yapının başarılı olması için gereken bazı önemli 
hususlar şunlardır; 

 
1. İlgili kamu kurumlarını ve özel sektör temsilcilerini düzenli olarak bir araya getirerek sürece 

dahil etmesi, 
2. Dış ticaretin kolaylaştırılması alanında çalışan bir koordinasyon yapısı olması, 
3. Dış ticaretin kolaylaştırılması konusunu tüm yönleriyle ele alması,  
4. İyi tanımlanmış çalışma usul ve esaslarının olması, 
5. Kamunun ve özel sektörün tam desteğini alması. 
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Bu kapsamda belirlenecek tüm tarafların toplantılara aktif katılımı, dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik 
öneriler geliştirerek toplantılara sunmaları, koordinasyon gerektiren durumlarda bu yapıyı kullanmaları ve 
toplantılarda kabul edilen tavsiyeleri uygulamada mümkün olduğunca dikkate almaları önem arz 
etmektedir. 

 
Oluşturulması önerilen koordinasyon yapısının temel amacı, Türkiye’de dış ticaretin kolaylaştırılması için 

ilgili paydaşların üzerinde mutabık kaldığı tavsiyeler sunmak olacaktır.  Yeni koordinasyon yapısı, bu amaca 
ulaşmak için dış ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili yaşanan güncel sorunları kapsamlı bir şekilde ele alacaktır. 
Yapılacak değerlendirmeler sonucu kabul edilecek somut tavsiyeler, Lojistik Koordinasyon Kurulu, YOİKK, 
DTÖ ile Müzakereler Koordinasyon Kurulu ve 2023 Türkiye İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu gibi üst 
düzey kurulların gündeminde yer alan dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik politika ve tedbirlerin 
uygulanmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, önerilen koordinasyon yapısı bu kurulların gündeminde olmayan 
ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek sorun ve ihtiyaçlara çözüm geliştirmek için katkı sağlayacaktır. 

 
Orta ve uzun vadede ise, önerilen koordinasyon yapısının mevcut mekanizmalarda ele alınan ilgili 

konuları da kapsayacak şekilde, ülkemizde dış ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili koordinasyonu sağlayan 
temel platform haline getirilmesi kaynakların etkili kullanılması açısından yararlı olacaktır. 

 
 Önerilen Koordinasyon Yapısının İş Tanımı 

 
Bir koordinasyon yapısının etkili bir şekilde çalışabilmesi için öncelikle açık bir şekilde tanımlanmış iş 

tanımına ihtiyaç bulunmaktadır. İyi tanımlanmış bir iş tanımı, koordinasyon yapısının amacını, faaliyetlerini, 
üyelerini, başkanını, sekreteryasını ve işleyiş kurallarını belirleyecek, tüm tarafların söz konusu yapı hakkında 
detaylı bilgi sahibi olmasını, üzerlerine düşen rolleri iyi anlamalarını ve çalışmalarını bu çerçevede 
yürütmelerini sağlayacaktır. 

 
Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik oluşturulacak yeni yapının iş tanımının Başbakanlık Genelgesiyle 

Resmi Gazete’de yayımlanması hedeflenmelidir. İş tanımının Başbakanlık genelgesi olarak yayımlanması, 
hükümetin konu hakkında kararlılığını gösterecek, kamunun ve özel sektörün desteğini artıracaktır. Ayrıca 
genelge daha önce kurulmuş olan yapılara atıf yaparak, yeni yapının diğer mevcut yapıların dış ticaretin 
kolaylaştırılması alanındaki çalışmalarına da katkı vermeyi amaçladığını duyuracak, böylece uygulamada 
ortaya çıkabilecek tereddüt veya karışıklığın önüne geçilmiş olacaktır.  
 

Resmi Gazete’de yayımlanacak iş tanımının öncelikle bir taslağının hazırlanması ve ilgili kurumlarla 
paylaşılmasında fayda vardır. Bu noktada kritik olan konu, iş tanımı taslağını hazırlayacak ve yeni yapıyı 
koordine edecek koordinatör kurumun belirlenmesidir. Koordinatör kurumun rolü taslak esas ve usullerin 
hazırlanmasıyla sınırlı olmayacaktır. Koordinatör kurumun koordinasyon yapısıyla ilgili temel görev ve 
sorumluluklarının aşağıdaki hususları kapsamasında fayda vardır: 

 
1. Üst düzeyde (örneğin Müsteşar Yardımcısı) yapıya başkanlık yapmak,  
2. Sekreterya hizmetleri sunmak üzere kurum bünyesinde özel bir birim oluşturmak veya 

görevlendirmek, 
3. Koordinasyon yapısının öngörüldüğü şekilde sağlıklı işlemesi için gerekli finansmanın büyük kısmını 

üstlenmek, 
4. Koordinasyon yapısının etkili bir şekilde çalışması için azami gayreti göstermek. 

 
Türkiye’deki konuyla ilgili mevcut koordinasyon yapılarına Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının koordinatörlük yaptığı görülmektedir. Bu 
nedenle koordinatör kurum belirlenmesi için bu kurumlar arasında fikir birliğinin sağlanması yararlı 
olacaktır. Koordinatör kurumun dış ticareti kolaylaştırmaya yönelik tedbir ve politikaların uygulanmasıyla en 
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çok ilgili olan kurumun olmasına dikkat edilmelidir. Böylece koordinasyon yapısı tarafından geliştirilecek 
tavsiyeler koordinatör kurum tarafından daha çok sahiplenilecektir. Bu kapsamda üç alternatifin 
değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 

 
1. Türkiye’de dış ticaret işlemleri, eşyanın yurda giriş ve çıkışı ile belgelerin ve eşyanın kontrolüyle en 

çok ilgili kurumun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğu görülmektedir. Bu kapsamda yüklendiği 
görev ve sorumlulukların layıkıyla yerine getirilmesi için uygulamada koordinasyona en çok ihtiyaç 
duyan kurumun Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, halihazırda 
yürütülen Tek Pencere Sistemi, Tek Durakta Kontrol gibi önemli projelerin de koordinatörü Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı olduğu için oluşturulacak koordinasyon yapısının koordinatörlüğünü de bu 
Bakanlığın üstlenmesi uygun olabilecektir. Diğer ilgili kurumlar da üye olarak koordinasyon 
yapısında aktif rol oynayacağı için yürütülecek çalışmalara önemli katkı sağlayabileceklerdir. 
  

2. Ülkemizde dış ticaretin geliştirilmesinden genel olarak sorumlu olan kurum Ekonomi Bakanlığıdır. 
Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığının da Gümrük ve Ticaret Bakanlığıyla birlikte başkanlık görevini 
yürütmesi (Eş Başkanlık) imkanı bulunmaktadır. Eş Başkanlık yöntemi YOİKK bünyesinde Dış Ticaret 
ve Gümrükler Komitesinde ve ABD gibi bazı ülkelerde uygulanmaktadır. Bu nedenle bu yöntem 
öncelikle mevcut yapılarda edinilen tecrübeler ışığında değerlendirilmelidir. 

 
3. Başkanlık konusunda üçüncü alternatif yöntem Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi 

Bakanlığının dönüşümlü olarak koordinasyon yapısına başkanlık yapmasıdır. Bu yöntemde, iki 
bakanlıktan birisi yıllık veya iki yıllık dönemler halinde başkanlık yapabilecektir. Başkanlığın 
Bakanlıklar arasında değişiminin koordinasyonu ve sekreteryanın konumu ile işleyişini olumsuz 
etkilememesine dikkat edilmelidir. 

 
Eş Başkanlık ve Dönüşümlü Başkanlık yöntemleri uygulamada başkan-sekreterya ve başkan-üyeler 

arasında koordinasyon sorunları oluşmasına neden olabilecek riskler barındırmaktadır. Bu nedenle öncelikli 
olarak birinci alternatifin değerlendirilmesinde yarar vardır.  

 
 İş Tanımında Yer Alması Gereken Hususlar 

 
Koordinasyon Yapısının Adı: Koordinasyon yapısının adının “Dış Ticareti Kolaylaştırma Komitesi 

(DTKK)” olmasında yarar vardır. Bu ad, gerek yurtiçinde gerek yurtdışında Türkiye’nin dış ticaretin 
kolaylaştırılması konusunda kararlı olduğunu göstermesi ve komitenin rolünün iyi anlaşılması bakımından 
önemlidir.  
 

Amacı: Danışma organı statüsünde ve kararları tavsiye niteliğinde olacak olan DTKK’nin amacı, dış 
ticaret işlemlerini ve maliyetlerini rekabetçi ve rasyonel bir yapıya kavuşturmak ve dış ticarete konu eşyanın 
yurtiçinde fiziki olarak hareketini kolaylaştırmaktır. Komite, bu amaca ulaşmak için aşağıdaki alanlarda 
çalışmalarda bulunacaktır: 
 

1. Dış ticaretinin etkinliğini ve maliyetini etkileyen dış ticaret, gümrük ve ulaştırmayla ilgili mevzuat, 
işlemler, belgelendirme ve altyapıyı (otomasyon ve bilişim teknolojileri dahil) gözden geçirmek, 

2. Dış ticaret işlem maliyetlerini düşürmek amacıyla dış ticaret, gümrük ve ulaştırma işlemlerinin 
basitleştirilerek uluslararası standartlarla uyumlaştırılması için tavsiyeler geliştirmek, 

3. Uluslararası alanda dış ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili en iyi tecrübeler hakkında bilgi toplamak, 
4. İlgili kurumların dış ticaretin ve uluslararası ulaştırmanın kolaylaştırılmasıyla ilgili faaliyetleri 

hakkında tavsiyelerde bulunmak, 
5. Dış ticaret, gümrük ve uluslararası ulaştırma mevzuatı ve işlemleri hakkında bilgiyi ve kapasiteyi 

artırmak amacıyla yayınlar hazırlamak, internet sitesi oluşturmak, eğitim seminerleri ve çalıştaylar 
düzenlemek, 
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6. Tek Pencere Sistemi ve Tek Durakta Kontrol projelerinin kurulması ve etkili bir şekilde yürütülmesi 
için koordinasyonu sağlamak, 

7. DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının uygulanmasını gözden geçirmek ve yeni yapılacak 
serbest ticaret anlaşmalarının ticaretin kolaylaştırılması hakkındaki hükümleri konusunda 
koordinasyonu sağlamak,  

8. Dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik belirlenecek alanlarda araştırmalar ve anketler yapmak veya 
yaptırmak, 

9. Kalkınma Planları ve yıllık programlar ile kabul edilmiş diğer strateji ve programların hedeflerine 
ulaşması için dış ticaretin kolaylaştırılması konusunda çalışmalar yaparak tavsiyeler hazırlamak.  
 

DTKK’nin en önemli rolü, dış ticaret işlemleriyle ilgili düzenlemelerde üstleneceği koordinasyon rolü 
olacaktır. Kamu kurumlarının dış ticaret işlemlerini etkileyen konularda politika geliştirmelerinde, bu 
politikaları uygulamalarında ve eksiklikleri tespit etmelerinde DTKK önemli katkı sağlayabilecektir. İlgili kamu 
kurumlarının mevcut uygulamaları ve değişiklik önerileri, ilgili tüm tarafları bir araya getiren DTKK’de 
değerlendirilecek, görüş ve öneriler paylaşılacak ve olabilecek olumsuz sonuçlar engellenebilecektir.  Şekil 
24, DTKK’nin dış ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili düzenlemelere verebileceği katkıyı göstermektedir.  
 
Şekil 24: DTKK’nin Dış Ticaretin Kolaylaştırılmasıyla İlgili Düzenlemelerde Rolü 

 

 
 

Kaynak: İsmail (2014)’ten Uyarlanmıştır. 

Yapısı: DTKK’nin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için, özel sektörün görüşlerini ve ihtiyaçlarını 
belirleyecek ve kamu kurumları arasında koordinasyon sağlayacak bir yapısı olmalıdır. Bunun için DTKK’nın 
altında Özel Sektör Danışma Komitesi (ÖSDK) de oluşturulmaktadır.  Şekil 25, DTKK’nin organizasyon yapısını 
göstermektedir. 
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Şekil 25: DTKK’nin Organizasyon Yapısı 
 

 
 

Bazı ülkelerde olduğu gibi kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren tek bir komite yerine iki 
ayrı komite önerilmesinin nedenleri şunlardır: 

 
1. İlgili olan tüm kesimlere sürece dahil olma imkanı sağlamak: Dış ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili 

kamu ve özel sektör çatı kuruluşu sayısı oldukça fazla olduğu için bu kurumların tek bir komitede bir 
araya gelmeleri, bu komitede sağlıklı görüşme ve değerlendirme yapma imkanlarını azaltmaktadır. 
Ayrı komiteler, mümkün olduğunca çok kamu kurumunun ve özel sektör temsilcisinin sürece dahil 
olmasını sağlayacaktır. 
 

2. Özel sektörün ortak ihtiyaç ve beklentilerini belirlemelerine yardımcı olmak: Kamu ve özel sektörün 
birlikte bir araya geldiği koordinasyon yapılarında, özel sektör temsilcilerinin üzerinde mutabık 
kaldıkları konuları belirlemek güçleşmektedir. Bu tür komitelerde genellikle kurumsal görüş ve 
öneriler ön plana çıkmaktadır. Özel sektörün ayrı bir komitede bir araya gelip sorunları 
değerlendirerek ortak bir noktada buluşmaları ve tavsiyeler kabul etmeleri daha faydalı olacaktır. 
 

3. Daha pratik çalışma yöntemi oluşturmak: Kamu ve özel sektörü aynı anda bir araya getiren tek 
komitelerde genellikle tavsiyeler oluşturmak güçleşmektedir. Bunun yerine toplantı tutanağı 
hazırlanmaktadır.  Toplantı tutanakları, üzerinde uzlaşılmış tavsiyeler kadar etkili olamamakta, 
sadece kurumsal görüş ve önerileri ihtiva etmektedir. Somut tavsiyeler oluşturulması için özel 
sektörün ortak sorunlarını ve önerilerini belirlemeleri kamu kurumlarına da kolaylık sağlayacaktır. 
 

 Dış Ticareti Kolaylaştırma Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları (DTKK) 
 

DTKK, iş tanımında yer alan hedeflere ulaşmak için ilgili kamu kurumları arasında koordinasyonu 
sağlamak üzere oluşturulmaktadır. DTKK bünyesinde oluşturulacak ÖSDK ise, özel sektör temsilcilerini bir 
araya getirecek ve DTKK’nin çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

 
Amaçları: DTKK, ÖSDK tarafından kabul edilen tavsiyeler ve üye kamu kurumları tarafından önerilen 

hususlar hakkında değerlendirmelerde bulunacaktır. Komitenin gündeminde iki tür konu olacaktır. Bu 
konular ve izlenecek yöntemler şunlardır.  
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a) Kamu kurumları tarafından mevzuat (yasa, yönetmelik vb.), yatırım (sınır kapısı, ticari liman vb.) ve 
işlemlerle ilgili yenilik ve değişiklik önerileri: Komite, bu konularda değerlendirmesini yaptıktan 
sonra özel sektörün görüşlerini almak üzere ÖSDK’ye sevk edecektir. Konu ÖSDK’de görüşüldükten 
sonra, tavsiyelerle birlikte tekrar gündeme gelecek ve nihai karar verilecektir. 
 

b) ÖSDK’nin tavsiyeleri: Özel sektör kuruluşlarınca önerilen konularla ilgili ÖSDK değerlendirmesini 
yapacak ve bu konularla ilgili tavsiyeler DTKK’ya sunulacaktır.  DTKK bu konular hakkında 
değerlendirmesini yaparak nihai tavsiye kararını verecektir.  
 

Üyeleri: DTKK’de sadece kamu kurumlarının temsilcileri üye olarak yer alacaklardır. Komitede temsil 
edilmesinde fayda görülen bazı kamu kurumları şunlardır: 

 
1. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
2. Ekonomi Bakanlığı, 
3. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
4. Kalkınma Bakanlığı, 
5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
7. İçişleri Bakanlığı, 
8. Maliye Bakanlığı, 
9. Hazine Müsteşarlığı, 
10. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. 

 
Gerekli görülmesi halinde diğer kurumlardan ve özel sektörden katılımcılar da üyelik sıfatı olmadan ilgili 

toplantılara üyelerin teklifi ve Başkanın onayıyla davet edilebilecektir. Kamu kurumlarını temsilen katılacak 
üyelerin görüşmelere katkı sağlayabilmesi ve kurumunun görüşünü aktarabilmesi için ilgili kurumun dış 
ticaretle ilgili görevlerinden sorumlu yetkili bir yönetici (genel müdür yardımcısı veya daire başkanı) 
olmasında fayda vardır. Üyeler isim olarak belirlenecek ve toplantılara bu kişiler katılacaktır. Böylece 
toplantılara katılan üyeler konuların evveliyatına hakim olacak ve görüşmelere aktif katkı sağlayabilecektir. 
Üyeler bulundukları kurumlarda koordinasyonu sağlayacak ve kurumlarının görüşlerini toplantılarda dile 
getireceklerdir. Söz konusu üyelerin bulundukları kurumdaki görevlerinden ayrılmaları durumunda, 
Sekreteryanın bilgilendirilmesi ve yeni üyenin bir ay içinde bildirilmesi faydalı olacaktır. 
 

Başkan: DTKK’nin ve ÖSDK’nin başkanı aynı kişi olacaktır.  Başkanın görevleri, toplantıları yönetmek, 
toplantı gündemini onaylamak, DTKK’yi ilgili diğer platformlarda temsil etmek ve DTKK ile ÖSDK arasında 
eşgüdümü sağlamaktır.  
 

Başkanın, dış ticaretin kolaylaştırılması konusunda bilgili üst düzey bir yönetici olmasında yarar vardır. 
Başkanın toplantılara katılmaması, üyelerin katılım konusunda motivasyonunu olumsuz etkileyebileceği için 
tüm toplantılara katılarak başkanlık yapmasında yarar vardır. Başkanın toplantılara katılmanın  yanında, 
başkanlık görevinin getirdiği diğer görev ve sorumluluklara yeterince zaman ayırabilmesi uygun olacaktır.  

 
Sekreterya: Sekreterya hizmetlerini, koordinatör kamu kurumundan belirlenecek bir birim sunacaktır. 

DTKK ve ÖSDK’nin sekreterya hizmetlerini aynı birimin sunmasında yarar vardır. Söz konusu birimde 
ticaretin kolaylaştırılması konusunda uzman personel görevlendirilecektir. Aksi halde, koordinasyon 
konusunda eksiklikler ve aksaklıklar yaşanabilecektir. Sekreterya, Başkan’la çok yakın çalışacak ve sürekli 
iletişim halinde olacaktır. Sekreteryanın görevleri, taslak gündemin hazırlanması, davetlerin yapılması, 
toplantı yer ve gününün belirlenmesi, toplantı raporlarının üyelerle paylaşılması ve üyelerle koordinasyonun 
sağlanmasıdır. Bunlara ek olarak yeni üyeler için üye rehberi hazırlanması, DTKK tarafından yayımlanması 
kararlaştırılan yayınların çoğaltılması, faaliyetlerin duyurulması, DTKK ve dış ticaret işlemleri hakkında 
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internet sayfası hazırlanması da sekreteryanın görevleri arasında olacaktır. Sekreterya her iki komiteye de 
hizmet sağlayacağı için gerektiğinde ilgili komite toplantılarında bilgilendirme amaçlı sunumlar da 
yapacaktır. Tüm bu faaliyetlerin aksamadan yapılabilmesi için sekreterya görevini yürüten birimin tek 
görevinin DTKK’nin ve ÖSDK’nin koordinasyonu olması gerekmektedir. Bu birime DTKK dışında verilebilecek 
başka görevler asli işi olan sekreterya görevinin aksamasına neden olabilecektir. 
 

Toplantılar: DTKK yılda üç defa toplanacaktır. Gerekli görülmesi halinde üyelerin teklifi ve başkanın 
onayıyla olağan dışı toplantı düzenlenebilecektir. Toplantıların tarihleri, en az bir ay önce sekreterya 
tarafından üyelere duyurulacak ve üyelerin izleyen 10 gün içerisinde gündemle ilgili önerilerini (gerekçe 
notları ve tavsiye önerileriyle birlikte) iletmeleri talep edilecektir. Süresi içinde iletilmeyen, gerekçesi ve 
tavsiye önerisi belirtilmeyen gündem maddesi önerileri dikkate alınmayacaktır. Sekreterya, gelen öneriler 
ışığında toplantının taslak gündemini belirleyecektir. Daha önceki toplantılarda çözümlenemeyen hususlar 
olduğunda, bu konular Sekreterya tarafından doğrudan gündeme aktarılacaktır. Özel Sektör Koordinasyon 
Komitesinin tavsiyeleri ve bir önceki DTKK toplantısında alınan tavsiye kararlarının uygulanma durumunu 
gözden geçirme daimi gündem maddeleri olarak gündemdeki yerini alacaktır.  
 

Sekreterya tarafından hazırlanan taslak gündem, başkan tarafından onaylandıktan sonra, toplantıdan 
en az 15 gün önce, görüşülecek gündem maddeleriyle ilgili belgelerle birlikte üyelere iletilecektir. Böylece 
üyeler, gerekmesi halinde kendi kurumlarında koordinasyon sağlayarak görüş oluşturabilecektir. 

 
Toplantı sırasında gündem maddeleri sırasıyla ele alınacak ve her konuyla ilgili somut tavsiye veya 

tavsiyeler kabul edilecektir. Tavsiye kararları toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle alınacaktır. Oylamada 
sadece üyeler ve Başkan oy kullanacak, diğer katılımcılar oy kullanamayacaklardır. Toplantıda kabul edilen 
tavsiye kararlarını içeren Toplantı Raporları, sekreterya tarafından toplantıdan sonraki bir hafta içerisinde 
kamuoyuyla (oluşturulacak internet sayfası aracılığıyla) paylaşılacaktır. 
 

 Özel Sektör Danışma Komitesi (ÖSDK)’nin Çalışma Usul ve Esasları 
 

DTKK bünyesinde oluşturulacak ÖSDK, özel sektörün dış ticaretin kolaylaştırılması sürecine aktif 
katılımını amaçlamaktadır. ÖSDK, yapacağı çalışmalar ve kabul edeceği tavsiyelerle DTKK çalışmalarına katkı 
sağlayacaktır. 
 

Amacı: ÖSDK’nin amacı DTTK’nin faaliyet alanlarıyla ilgili özel sektörün ihtiyaç, sorun, öneri ve 
beklentilerini belirlemektir. Bunun için tavsiyeler kabul ederek DTKK’ye sunacaktır. 
 

Üyeleri: Komiteye sadece özel sektör temsilcileri üye olacaktır. Komiteye üye olmasında fayda görülen 
bazı özel sektör kurumları aşağıda listelenmektedir: 

 
1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  
2. Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
3. Uluslararası Nakliyeciler Derneği, 
4. UTİKAD, 
5. Gümrük Müşavirleri Derneği, 
6. Türkiye Liman İşletmeleri Derneği, 
7. Organize Sanayi Bölgeleri Derneği, 
8. Türkiye Bankalar Birliği, 
9. TÜSİAD, 
10. MÜSİAD, 
11. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 
12. Türkiye Sigorta Birliği, 
13. Ve ilgili olabilecek benzer kurumlar. 
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ÖSDK üyeleri yukarıda örnekleri verilen kurumlar tarafından bildirilecek birer üyeden oluşacaktır. 
Komite üyesinin 20’yi geçmemesinde fayda vardır. Bunun için Koordinatör Kurum bünyesinde oluşturulacak 
sekreterya, belirlenecek özel sektör kurumlarına yazı yazarak üyelik için isim talep edecektir. Belirlenecek 
üyenin ismi ve öz geçmişi, ilgili özel sektör kuruluşu tarafından sekreteryaya iletilecektir. Üyelerin dış 
ticaretin kolaylaştırılması konusunda tecrübeli kişiler olmasına dikkat edilecektir. Üyeler komitenin tüm 
toplantılarına katılarak, uzmanlık birikiminden ve üyesi olduğu kurumun tecrübelerinden yararlanarak 
komite çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Üst üste iki defa makul bir gerekçesi olmadan toplantılara 
katılmayan üye, Başkan tarafından üyelikten çıkarılabilecektir. Makul gerekçeyi kabul etme yetkisi Başkana 
aittir. Belirli bir kurumu temsilen katılan üyenin ilgili kurumdan ayrılması durumunda, söz konusu kurumun 
bir ay içerisinde yeni üyeyi öz geçmişiyle birlikte sekreteryaya bildirmesi gerekmektedir. Üyelere, toplantıya 
katılımla ilgili herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  
 

İlgili kamu kurumlarının temsilcileri, üyelik sıfatı olmadan ÖSDK toplantılarına katılabileceklerdir. Söz 
konusu temsilcilere, sadece gerektiğinde açıklama veya sunum yapmak üzere Başkan tarafından toplantıda 
söz verilebilecektir. Üyelerin talebi ve başkanın onayıyla gerektiğinde üyelik sıfatı olmadan uzman kişi veya 
STK’lar da toplantıya davet edilebileceklerdir. 
 

Başkan: DTKK’nin başkanı aynı zamanda ÖSDK başkanı olacak ve aynı görevleri üstlenecektir. ÖSDK 
Başkanının bir kamu görevlisi olmasındaki amaç, ÖSDK çalışmalarına kamunun verdiği önemi göstermek ve 
özel sektörü komite çalışmalarına katkı vermeye teşvik etmektir. ÖSDK başkanı bir moderatör gibi çalışacak, 
tavsiyelerin kabulünde oy kullanmayacaktır. 
 

Sekreterya: DTKK’nin sekreteryası ÖSDK’ye de aynı hizmetleri sunacaktır. 
 

Toplantılar: ÖSDK’nin yılda üç defa toplanmasında fayda bulunmaktadır. Gerekli görülmesi halinde 
üyelerin teklifi ve başkanın onayıyla olağan dışı toplantı düzenlenebilecektir. Toplantıların tarihleri, en az bir 
ay önce sekreterya tarafından üyelere duyurulacak ve üyelerin izleyen 10 gün içerisinde gündemle ilgili 
önerilerini (gerekçe notları ve önerileriyle birlikte) iletmeleri talep edilecektir. Süresi içinde iletilmeyen veya 
gerekçesi belirtilmeyen gündem maddesi önerileri dikkate alınmayacaktır. Sekreterya, gelen öneriler 
ışığında toplantı gündemini belirleyecektir. Sekreterya gündemi oluştururken, DTKK’nin ÖSDK’de 
görüşülmesinde fayda gördüğü hususları da dikkate alacaktır. Örneğin bir kamu kurumunun mevzuatla ilgili 
önerisi ÖSDK’nin gündemine eklenebilecektir.  
 

Bu şekilde sekreterya tarafından hazırlanan taslak gündem, başkan tarafından onaylandıktan sonra, 
toplantıdan en az 15 gün önce, görüşülecek gündem maddeleriyle ilgili belgelerle birlikte üyelere 
iletilecektir. Bu tarihten sonra toplantı gündemine ilave konu alınmayacaktır. Acil konuların ortaya çıkması 
durumunda, toplantı gündemin uygun olması durumunda konu Başkan tarafından gündeme alınabilecektir. 
 

Toplantı sırasında ilk olarak Sekreterya bir önceki toplantıda alınan tavsiye kararları hatırlatacak, bu 
tavsiyeler hakkında DTKK’nin kararları ve bu kararların uygulanma durumu hakkında üyeleri 
bilgilendirecektir. Daha sonra gündem maddeleri sırasıyla ele alınacaktır. Her bir gündem maddesiyle ilgili 
olarak toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle tavsiye kararı kabul edilecektir. Oylamada sadece üyeler oy 
kullanacak, Başkan ve diğer katılımcılar (kamu kurumlarından katılanlar dahil) oy kullanamayacaklardır. Bu 
yöntemin kabul edilmesinin amacı, özel sektörün tamamının uzlaştığı konuların tavsiyeye dönüşmesini 
sağlamak ve bazı kesimlerin mağdur olmasının önüne geçmektir. Toplantıda kabul edilen tavsiye kararlarını 
içeren Toplantı Raporları, sekreterya tarafından toplantıdan sonraki bir hafta içerisinde internet sayfasında 
yayınlanacaktır. DTKK’nin yıl içi toplantı trafiği ve Sekreterya’nın görevleri Şekil 26’da gösterilmiştir. 
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Şekil 26: DTKK’nin Yıl İçi Toplantı Trafiği ve Sekreteryanın Görevleri 

 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 
DTKK ve ÖSDK arasında kurulan bu ilişki, koordinasyonun başarılı olması için tasarlanmıştır. Özel 

sektörün önem verdiği konuların belirlenerek somut tavsiyeler halinde kamu kurumlarına sunulması, kamu 
kurumlarının tasarladıkları değişiklikler hakkında da özel sektörün görüşlerinin alınması DTKK’nin temel 
prensibidir. Böylece kamu kurumları sorunların çözümüne yönelik daha uygun düzenlemeler yapabilecek ve 
yapılacak düzenlemelerin olabilecek olumsuz etkileri en aza indirilecektir. 

 
 DTKK’nın Faaliyetlerinin Finansmanı 

 
DTKK’nin ve ÖSDK’nin öngörüldüğü gibi verimli işlemesi için finansmana ihtiyacı olacaktır. Finansman 

ihtiyacı gerektiren konular şunlardır: 
 

1. Toplantı yeri ve ikramlar, 
2. İnternet sitesi ve yayınlar, 
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3. Sekreterya personeli, 
4. Büro ekipmanları, ofis, 
5. Sekreterya iletişim, 
6. Toplantıya katılım için ulaşım ve konaklama, 
7. Gerektiğinde yurtdışından veya yurtiçinden bilgi almak amacıyla davet edilecek uluslararası kuruluş 

temsilcisi veya bağımsız danışmanlar için yapılacak ödemeler, 
8. Araştırma ve anketler, 
9. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri. 

 
Bu konulardan bazıları (örneğin sekreterya personeli ve ihtiyaç duyacağı ofis, büro malzemeleri vb.) 

sürekli olarak finansman gerektirecektir. Sekreterya, koordinatör kurum bünyesinde oluşturulacağı için, ilgili 
kurumun gerekli önlemleri alması gerekecektir. Sekreteryanın görevlerini tam olarak yapabilmesi için 5-10 
arasında uzman personele ihtiyacı olacağı düşünülmektedir. Bunun nedeni, Şekil 28’de de görüldüğü gibi 
teknik ve yoğun çalışmaların yapılacak olmasıdır. İnternet sitesinin kurulması ve işletilmesinin sekreteryanın 
teknik desteğiyle koordinatör kurumun Bilgi İşlem Dairesi tarafından yapılmasında fayda vardır. Bu durum 
maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Araştırma ve anketler için hizmet alımı gerekmesi veya 
toplantılarda bilgilendirme yapmak üzere uzman davet edilmesi durumunda, söz konusu faaliyetlerin 
aksamaması için gerekli finansmanın koordinatör kurum tarafından sağlanması yerinde olacaktır.  

 
Tüm bu faaliyetlerin finansmanının koordinatör kurum tarafından sağlanması, her bir faaliyet için 

finansör aranmasına ve gecikmelere engel olacaktır. 
 

Diğer ihtiyaçların bir kısmının (örneğin toplantıya katılım için ulaşım ve konaklama) ilgili kurumlarca 
karşılanması, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin ise talepte bulunan kurum tarafından karşılanması 
yerinde olacaktır.   
 

 DTKK’nin Kuruluş Aşamasında Yapılması Gerekenler 
 

DTKK’nin iş tanımı ve çalışma usulleri belirlendikten sonra, iki komitede yer alması öngörülen kurumlarla 
üst düzey toplantı yapılmasında fayda vardır. Bu toplantı birlikte yapılabileceği gibi ayrı ayrı (DTKK ve ÖSDK 
için) da düzenlenebilecektir. Yapılacak toplantıya ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin davet 
edilmesinde fayda vardır. Bu toplantı veya toplantıların amaçları şunlardır: 

 
1. DTKK'yi tanıtmak ve gerekçesini açıklamak, 
2. DTKK hakkında farkındalık oluşturmak, 
3. Kurumlardan beklentileri açıklamak ve tüm tarafların desteğini sağlamak, 
4. DTKK’ye bildirilecek üyelerden beklentiler konusunda kurumları bilgilendirmek. 

 
Toplantılar sonrasında daha önce de bahsedildiği gibi Sekreterya aracılığıyla ilgili kurumlardan üye 

talebinde bulunulacaktır. Üyeler belirlendikten sonra ilk toplantı tarihleri üyelere bildirilecek ve çalışmalar 
başlayacaktır. 

 
 DTKK’nin Tavsiyelerinin Hayata Geçirilmesi 

 
DTKK’nin kararları tavsiye niteliğinde olup, kurumları bağlayıcı değildir. Ancak, DTKK aracılığıyla özel 

sektörün görüşlerinin alınması ve kamu kurumlarının üzerinde mutabık kaldığı tavsiyeler hazırlanması ilgili 
kurumlarca dikkate alınmalıdır. Tavsiyelerin hayata geçirilmesinde yaşanan güçlükler ve bunların çözümü 
için yapılabilecek çalışmaların da DTKK’de görüşülmesi uygun olacaktır. Böylece tavsiyelerin uygulanma 
oranı yüksek olacaktır. Ayrıca, alınan tavsiye kararlarının ve kararların uygulanmasında karşılaşılan 
sorunların DTKK Başkanı tarafından ilgili platformlarda (YOİKK, Lojistik Koordinasyon Kurulu, 2023 Türkiye 
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İhracat Stratejisi Koordinasyon Kurulu vb.) sunulması, tavsiyelerin hayata geçirilmesine olumlu katkı 
sağlayabilecektir. 

 
 Performans Göstergeleri 

 
DTKK’nin faaliyetlerinin başarısını ölçmek için geliştirilebilecek iki tür performans göstergesi 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi hedefle ilgilidir. DTKK bünyesinde yapılan çalışmaların performansını 
ölçmek için somut, ölçülebilir hedefler tespit edilebilir. Halihazırda birçok gelişmekte olan ülkede kullanılan 
Sınırlar Arası Ticaret Endeksinde üst sıralamalara çıkmak, Türkiye için de kabul edilebilcek bir hedeftir. Bu 
endeksin diğer endekslerden en önemli farkı, dış ticaret için gerekli ortalama belge, zaman ve maliyeti ortaya 
koymasıdır. Böylece odaklanacak konuların belirlenmesi kolaylaşmakta ve uygulanacak tedbirlerin 
yansımaları yıllık olarak takip edilebilmektedir.  Türkiye 2015 Sınırlar Arası Ticaret Endeksinde 90. sıradadır. 
Bunun nedenleri araştırıldıktan sonra, belge, zaman ve maliyet açısından alınabilecek tedbirler belirlenerek 
önümüzdeki 3 veya 5 yıl için hedefler belirlenebilecektir. Performansı ölçmek için ABD ve Yeni Zelanda’da 
olduğu gibi düzenli olarak özel sektöre yönelik (ihracatçılar, nakliyeciler, gümrük müşavirleri vb.) 
memnuniyet anketleri düzenlenmesi de yararlı olabilecektir. Anket sonuçları, yapılan çalışmaların verimli 
olup olmadığını ölçmek açısından faydalı olacaktır. 
 

DTKK’nin diğer performans göstergesi, belirlenen iş tanımına uyumla ilgilidir. Birçok ülkede DTKK 
benzeri yapıların iş tanımlarına uymadıkları gözlenmektedir. DTKK’nin benzer hatalara düşmemesi için, 
koordinasyon yapısının işleyişinin sürekli olarak kontrol edilmesine (toplantıların öngörülen sayıda 
yapılması, özel ve uzman sekreteryanın oluşturulması, toplantıların takvime riayet edilerek organizasyonu, 
toplantılara katılım, tavsiyelerin kabulü, tavsiyelerin uygulamaya geçmesi vb.) ihtiyaç vardır. Ortaya çıkacak 
ihtiyaçlar doğrultusunda DTKK’nin çalışma usul ve esaslarında gerekli değişiklikler yapılabilecektir.  
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