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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR
Sayı : E-82699423-730.07-00061275075
Konu : Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon

Komitesi Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma
Grubu - 25 No Lu Eylem Maddesi -
TURKTRADE Önerileri

DAĞITIM YERLERİNE

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 2. Genel Kurul toplantısı, Bakan Yardımcımız
Sayın Rıza Tuna TURAGAY'ın başkanlığında, 24 Aralık 2020 tarihinde Komite üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda alınan karar çerçevesinde, Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve
Beş Yıllık Eylem Planı'nın 25 numaralı eylem maddesi olan "Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının,
sadece gümrük alanında sınırlı kalmayıp ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları mevzuat ve
uygulamalarında da yer alması amacıyla ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarınca gerekli mevzuat ve altyapı
çalışmaları yapılması" hedefi doğrultusunda Komite üyesi Türk Dış Ticaret Derneği (TURKTRADE)
tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan çalışma Ek'te bilgilerinize sunulmaktadır.

Konuya ilişkin olası görüş ve önerilerinizin, Ek'te yer alan tablonun "Görüş ve Değerlendirme"
başlığı altına eklenerek 19 Şubat 2021 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilmesi önem arz etmektedir.

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.

Hüsnü DİLEMRE
Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek: Tablo
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Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Dış Ticaret Derneği
Dışişleri Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği
Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
İMEAK Deniz Ticaret Odası
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği



EK1
TKKK 25. eylem "Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının, sadece gümrük alanında sınırlı kalmayıp ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları mevzuat ve uygulamalarında da yer alması amacıyla ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarınca gerekli mevzuat ve altyapı çalışmaları yapılması"

amacıyla hazırlanan TURKTRADE öneri tablosu

İLGİLİ MEVZUAT KONU TALEP BİRİMLER GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME

1
İthalatta Standartlara Uygunluk
(TSE) Denetimi ve Diğer Ürün
Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri

Risk analizi sonucunda eşyanın fiili denetime yönlendirilmesi
durumunda fiili denetim sürecinin uzamasından kaynaklı

maliyet artışı.

YYS sahibi firmalar adına gelen eşyanın gümrükten çekilmesi sonrasında yapılacak olan
“İç Piyasa Gözetimi” sonuçlanmadan eşyaların ithalatçı firmaların depolarında
bekletilmesi, gözetim sonucunun olumlu sonuçlanması halinde eşyaların iç piyasaya
satış veya sevkinin yapılması, aksine durumların tespiti halinde Gümrük Kanunundaki
ağır cezaların uygulanması.

YYS sahibi firmalar adına gelen eşyanın gümrükten çekilmesi sonrasında yapılacak olan
“TSE Denetimi ve diğer Ürün Güvenliği Denetimi” sonuçlanmadan eşyaların ithalatçı
firmaların depolarında bekletilmesi, gözetim sonucunun olumlu sonuçlanması halinde
eşyaların iç piyasaya satış veya sevkinin yapılması, aksine durumların tespiti halinde
Gümrük Kanunundaki ağır cezaların uygulanması.

2 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve
Gümrük Yönetmeliği

Yeşil hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin düzeltme
taleplerinde, düzeltme sürecinin uzun zaman almasından
dolayı yaşanan gecikmeler.

Yeşil hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin, Ticaret Bakanlığı’nın
değerlendirmeleri sonrasında belirlenecek veya izin verilecek olan beyannamelerdeki
düzeltme işlemlerinin, sorumluğu kabul edecek olan firma ve/veya temsilcileri
tarafından yapılabilmesine imkan tanınması özellikle mesai saatlerindeki ihracat
beyannamelerinin çok daha hızlı sonuçlanması ve eşyaların gecikmeksiniz
TIR/UÇAK/VAGON/GEMİ’ye yüklenerek, siparişin gecikmesinin önüne geçilmiş olacaktır.

YYS sahibi firmaların ihracat beyannameleri genelde yeşil hattan işlem görmekte ve
tescil sonrası işlemleri tamamlanmaktadır. İhracat beyannamelerinin herhangi bir
aşamasındaki düzeltme işlemleri, gümrükler nezdinde ciddi bir zaman kaybı
yaratmaktadır. Bu durum, ihracat yükü alan gemilerin cut-off sürelerinin kaçırılmasına,
TIR ların beklemesine sebebiyet verebilmektedir. Yeşil hattan işlem gören ihracat
beyannamelerinin, e-fatura değişiklikleri, kap, kg vs değişikliklerin gümrük idaresine
gitmeden BİLGE sisteminde, beyan sahibi tarafından düzeltilmesi işlemlere hız
kazandıracaktır.

İhracat işlemlerinde düzeltme yetkisinin YYS sahibi firmalarca kullanılması halinde,
düzeltmeye ilişkin bilgi belgelerin sisteme yüklenmesinin sağlanması sonrasında,
doğabilecek vergi tahakkuklarının yükümlüsünce tanzim edilmesi ancak ilgili idare
tarafından onaylanmasına müteakip ödenmesine imkan tanınması yönünde düzenleme
yapılabilir.

3

“CE” İşareti taşıması Gereken
Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi 2020/9)

Sanayicinin kendi ihtiyacında kullanacağı, piyasaya arz
edilmeyecek eşyanın TAREKS başvuru ve denetim sürecinin
uzun sürmesi ya da denetim sonucun olumsuz çıkması
üretimi aksatmakta, maliyetleri artırmaktadır.

YYS sahibi firmaların kendi üretim girdi ihtiyacı için ithal ettikleri, piyasaya arz
edilmeyecek ürünler için CE uygulamasına tabi tutulmaması yönünde düzenleme
yapılması.

4
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın
denetimine Tabi ürünlerin
İthalat izinlerine İlişkin Tebliğ

Denetime tabi tarım ürünlerine ilişkin denetim/analiz
sürecinin uzun zaman alması maliyetleri artırmaktadır.

YYS sahibi firmalar adına gelen eşyanın gümrükten çekilmesi sonrasında yapılacak olan
“Tarım ve Köyişleri Bakanlığı denetimine tabi ürünlerin" denetimi sonuçlanmadan
eşyaların ithalatçı firmaların depolarında bekletilmesi, gözetim sonucunun olumlu
sonuçlanması halinde eşyaların iç piyasaya satış veya sevkinin yapılması, aksine
durumların tespiti halinde Gümrük Kanunundaki ağır cezaların uygulanması.

5
Dahilde İşleme Rejim Kararı,
2006/12 sayılı Dahilde İşleme
Tebliğ

Ticaret Bakanlığı bölge müdürlüklerinin ilgili gümrük
müdürlüklerine gönderdikleri D.İ.İ.B. kapama yazılarında,
standart olarak “ithalat sırasında alınan teminatların
firmalara iadesi gerekmektedir.” cümlesi yer almaktadır.

YYS/OKSB sahibi firmaların  DİİİB kapama başvurusunda, götürü teminat sisteminden
yararlanıp yararlanmadığı bilgisinin alınması, bu suretle de, Ticaret Bakanlığı  bölge
müdürlüklerinin, götürü teminat kullanan firmalara ait D.İ.İ.B. kapama yazılarına,
“Firma götürü keminat kullanmıştır” veya benzeri bir açıklama yazılması uygun
olacaktır.

YYS ve OKS sahibi firmalar genelde"götürü teminat"
kullanmaktadır. Bu nedenle teminat iadesine gerek
olmamaktadır. Bununla birlikte; Gümrük müdürlükleri
D.İ.İ.B. kapama yazılarında belirtilmesi nedeniyle, “teminat
alındı belge asılları” ile gümrük müdürlüğüne başvurulması
yönünde  tebligat göndermektedir.

Bu uygulama gereksiz yazışma ve iş yüküne sebebiyet
vermektedir.

6
Dahilde İşleme Rejim Kararı,
2006/12 sayılı Dahilde İşleme
Tebliğ

Dahilde İşleme İzin belgesi başvurularında, kapasite raporu,
imza sirküleri vb. belgelerin sisteme tanıtılmasının uzun
zaman alması.

YYS ve OKSB sahibi firmalara (kapasite raporu, imza sirküleri )  evraklarını DİR
Otomasyon sistemine tanımlatma yetkisi verilmesi değerlendirilmelidir.

7
Dahilde İşleme Rejim Kararı,
2006/12 sayılı Dahilde İşleme
Tebliğ

D.İ.İ.B süresi içinde ekspertiz raporu alınmadığı ve birim
kullanımlarla ilgili tereddüt hasıl olan girdiler söz konusu
olduğunda mağduriyetler yaşanmaktadır.

YYS  sahibi firmalar için; 6 no’lu Ekspertiz Raporu özel şartı her D.İ.İ.B.’ e
konulmamaktadır.



Konulan belgelerde, belge süresi içerisinde ekspertiz raporu alınmadığı ve birim
kullanımlarla ilgili tereddüt hasıl olan girdiler söz konusu olduğunda, 2008/1 sayılı
Genelge’ nin 37.maddesi kapsamında, güncel kapasite raporu firma lehine dikkate
alınarak belgeler kapatılabilmektedir.

Tanınan bu hak çerçevesinde, firmaların faaliyet gösterdiği sektör ve D.İ.İ.B. kullanım
performansları dikkate alınarak, 6. No’lu özel şartın konulmasına gerek duyulmaması
ve/veya   belge kapatma talebi sonrasında da ekspertiz raporu alınma hakkı verilmesi
değerlendirilmelidir.

Ayrıca yine ekpertiz raporu şartı konulan belgelerde,  belge süresi içerisinde ekspertiz
raporunun alınması zor olduğu, alınması durumunda alınan raporda ihracata konu
muhtelif tip ve ebatta ürün olması nedeni ile sarfiyat bazlı birim kullanım oranları (ürün
çeşitliliği nedeni ile hesaplamanın mümkün olmaması sebebi ile) belirtilmemektedir.
Bunun yerine ithal edilen ürünlerin, sanayi odası sektör verilerine bağlı olarak yapılan
hesaplama sonucu ihracat ürünlerin bünyesinde kullanıldığını belirten genel bir rapor
düzenlenmektedir. Bu genel rapor da ekonomi bakanlığı tarafından kabul
edilmemektedir.
Bu mağduriyetimizi giderilmesine ilişkin en azında YYS sahibi firmalar için 6. No’lu özel
şartın konulmasına gerek duyulmaması ve/veya ithal edilen eşyanın, sektör verileri baz
alınarak  ihraç eşyanın bünyesinde kullanıldığını belirten Genel Raporun (sarfiyat bazlı
olmayan) kabul edilmesi önerilmektedir.

6 nolu Ekspertiz Raporu özel şartı bulunan DİİB' ler için, firmanın talebine istinaden
2008/1 Sayılı Genelge'nin 37.Maddesi çerçevesinde, DİİB süresi içinde ekspertiz raporu
alınmaması durumunda, DİİB' in alındığı tarihte geçerli olan ya da tereddüt oluşan
girdiler için güncel kapasite raporu dikkate alınarak DİİB kapatılabilmektedir. Belge
kapatılana kadar, özellikle satır kodu değişikliğine bağlı mbr aşımının revize edilebilmesi
(03.06.2015 Tarih 2015/2 Sayılı Tebliğ) hakkı tanınmasına rağmen, Ekspertiz
Raporunun belge süresi bitiminden sonra alınamaması ve/veya revize edilememesi
nedenleriyle, Arçelik olarak 2008/1 Genelge' nin 37. Maddesi kapsamında taahhüt
kapamalarımızın yapılmasını talep etmekteyiz.

DİİB süresi bitiminde, taahhüt kapatılana kadar Ekspertiz Raporu alınabilmesi ve satır
kodu değişikliği yapılması öncesinde mbr aşımı nedeniyle, birim kullanımları revize
edilecek girdiler dikkate alınarak, Ekspertiz Raporu' nun revize edilebilme hakkı
tanınabilmesi, DİİB kapama sürelerini kısaltabilecektir.

8 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
Gümrük Yönetmeliği

Firma YYS sahibi olmasına karşın, transit eşyalarının tam
veya parsiyel yüklü araçlarının büyük kısmı (bu oranın %70
leri bulduğu oluyor) kırmızı hatta işlem görebilmektedir. Bu
gibi durumlarda, ilgili eşya zorunlu olarak  liman-serbest
bölge ya da liman-antrepo arasında  aktarılabilmektedir.  Bu
durum, ihracı yapılacak üretim girdisi malzemelerin
gecikmesine sebebiyet vermekte ve ihracat süreçlerinde
gereksiz maliyet ve zaman kaybı oluşturmaktadır.

Bu zaman kaybının engellenmesi için YYS sahibi firmaların yapacağı transit işlemlerinde
yeşil hat kapsamına alınması yeterli olacaktır.

9

4458 sayılı Gümrük Kanunu,
Gümrük Yönetmeliği. Gümrük
İşlemlerinin Kolaylaştırılması

Yönetmeliği

YYS  sahibi firmaların  faaliyet raporu hazırlanması
sürecinde, anılan firmaların beyanname istatistiklerine GET-
APP sistemi üzerinden  erişim kolaylığı sağlanması önem arz

etmektedir.

YYS Faaliyet raporu hazırlanması için geçmiş dönemde tescil edilen beyanname
sayılarının tespiti için KDS sistemine benzer bir sistemin YYS sahibi firmalara açılması
zaman tasarrufu  sağlayacaktır.

GET-APP sisteminde firmaların kullanımına sunulan ve firmalarımızın dış ticaret
verilerine ilişkin bilgilere erişim, süreçlerimizde ciddi kolaylık ve kontrol imkanı
sağlamaktadır. Bu kolaylıklardan birisi olan detaylı beyanların liste halinde
sorgulanmasında açık veya kapalı beyanname sorgulama ayrımı, yekün listenin
alınmasında, alınan dataların yine elleçlenmesine ve bir kaç yıllık datanın alınmasında
ciddi zaman kaybı yaratmaktadır. Bu türden dataların alınmasına ilişkin açık-kapalı
beyannameler dahil bir bütün olarak ve bir aydan daha geniş tarih aralığını alabilecek
şekilde düzenleme yapılması verimliliği arttıracaktır

7
Dahilde İşleme Rejim Kararı,
2006/12 sayılı Dahilde İşleme
Tebliğ

D.İ.İ.B süresi içinde ekspertiz raporu alınmadığı ve birim
kullanımlarla ilgili tereddüt hasıl olan girdiler söz konusu
olduğunda mağduriyetler yaşanmaktadır.

EK1
TKKK 25. eylem "Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının, sadece gümrük alanında sınırlı kalmayıp ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları mevzuat ve uygulamalarında da yer alması amacıyla ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarınca gerekli mevzuat ve altyapı çalışmaları yapılması"

amacıyla hazırlanan TURKTRADE öneri tablosu

İLGİLİ MEVZUAT KONU TALEP BİRİMLER GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME



10
Sağlığı Ve Güvenliğini Etkileyen
Bazı Maddelerin İthaline İlişkin
Tebliğ

Tebliğ eki listede gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve
tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış
10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) Serbest
Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme
Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında
İşleme Rejimine tabi tutulması halinde gümrük
beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından
düzenlenecek kontrol belgesi aranmaktadır. TPS üzerinden
başvuru yapılmakla birlikte bazen sistemde arızadan
kaynaklı  ya da başvuru sürecinin başka sebeplerle uzaması
sebebiyle ithalatlarda maliyet artmaktadır.

Bunun için YYS sahibi firmaların Kontrol belgesi başvurularını eşya gümrükten
çekildikten sonra belirlenecek bir süre içinde (3 gün olabilir) ve eşyanın
kullanılmayacağı taahhüt edilerek başvuru yapılması yönünde düzenleme yapılabilir.

11 TOBB mevzuatı

ATA Karnesi İle özelikle uluslararası fuarlarda sergilenecek
eşyanın geçici çıkış işlemlerinde;  ticaret ve/veya sanayi
odalarınca talep  edilen yüksek teminat tutarları ciddi
maliyet artışına sebebiyet vermektedir.

Uluslararası fuarlarda sergilenecek eşyanın geçici çıkış işlemlerinde kullanılan ATA
Karnesi başvurularında,  ticaret ve/veya sanayi odalarınca talep  edilen teminat
tutarlarında, YYS sahibi firmalar için %50 indirimli teminat uygulamasına geçilmesi
yönünde düzenleme yapılması uygun olacaktır.

12 Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması (3) 5
inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan
kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan
kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma

sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının
gümrük idaresince öğrenilmesinden önce 153 üncü
maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca yetkili bölge

müdürlüğüne bildirilmekte ve onikinci fıkrada sayılan
durumların gerçekleşmemiş olması halinde, dava süreci

beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar
sertifika  askıya alınmaktadır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması (13) 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan
kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı
tarafından dava açıldığının gümrük idaresince öğrenilmesinden önce 153 üncü
maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca yetkili bölge müdürlüğüne bildirilmesi ve on ikinci
fıkrada sayılan durumların gerçekleşmemiş olduğunun mahkeme kararıyla kanıtlanması
ve anılan davanın alehte kesinleşmesi halinde sertifikanın askıya alınması yönünde
düzenleme yapılması uygun olacaktır.

13 EXİMBANK Mevzuatı
Bankaların kredi kullanımlarında aval ve teminat
komisyonlarında yaptıkları ciddi artışlar maliyetler
artırmaktadır.

Eximbank’ın İhracatçı Şirketlere tesis ettiği limitler dahilinde ve en azından limitlerinin
belli tutar veya oranında YYS şirketlerine aval mektubu olmadan, şirket taahhütnamesi
alınmak suretiyle kredi kullandırma imkanı sağlanabilir. Bu bağlamda, Eximbank’ın
ihracatçı şirketlerin istihbaratlarını yaparak, kendi tesis edeceği limit kapsamında, banka
avali veya teminat mektubu olmadan kredi kullanabilmesi için gerekli sürecin
başlatılması önerilmektedir.

14 EXİMBANK Mevzuatı Eximbank Kısa Vadeli Alack sigortası primleri ve limit başına
alınan alıcı analiz ücreti

Eximbank Kısa Vadeli Kredi Sigortası kapsamında alacaklarını sigortalayan YYS
firmalarına prim indirimi sağlanması ve analiz ücretinin %50 indirimli tahsil edilmesi

15 Gümrük İşlemlerinin
Kolaylaştırılması Yönetmeliği

OKS- Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin iki yılda bir
yenilenmesi şirket için ilave maliyet ve iş yükü oluşturmakta,
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine de önemli bir iş

yükü getirmektedir.

OKS düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden bu yana gümrük idaresinin gümrük
yükümlülerini arka planda izleme kapasitesi gelişmiş; dönemsel olarak belge
yenilemelere gerek kalmamıştır. Nitekim, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması
Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle YYS sahiplerinin "izleme dönemi" 3 yıldan 5 yıla
çıkarılmıştır. Yönetmeliğin 160 ıncı maddesine göre, sertifka sahiplerinin YYS için aranan
koşulları karşılayıp karşılamadığı hususu, sertifikanın düzenlendiği her beş yıldan sonra
kontrol yetkilisi tarafından sertifika sahibinin tesislerinde gerçekleştirilmekte; kontrol
olumlu sonuçlandığında sertifikanın kullanımına devam edilmektedir. Gümrük
Yönetmeliğine göre OKS belgeleri 2 yıllık bir süre için düzenlenmekte; yenileme
sırasında, YMM ve YGM raporları aranmakta; müracaat sırasındaki tüm belgeler
güncellenmektedir. Bu durum, belge sahibi firmaları gereksiz külfetler altında
bırakmaktadır. Gümrük Yönetmeliği'nde yapılacak bir değişiklikle OKS statüsünün de
YYS statüsü gibi "belge yenileme" den çıkarılarak "izleme dönemi" kapsamına alınması
ve bu izleme döneminin de 2 yıldan 5 yıla çıkarılması, sektörü ciddi oranda
rahatlatacaktır.

EK1
TKKK 25. eylem "Yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasının, sadece gümrük alanında sınırlı kalmayıp ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları mevzuat ve uygulamalarında da yer alması amacıyla ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarınca gerekli mevzuat ve altyapı çalışmaları yapılması"

amacıyla hazırlanan TURKTRADE öneri tablosu

İLGİLİ MEVZUAT KONU TALEP BİRİMLER GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME


