
 

 

2015 YILINDA GÜMRÜK ALANINDA NELER OLDU 
 
 
Geçtiğimiz yıla baktığımızda günlük yaşantımızı etkileyen birçok uygulamanın veya yasal düzenlemenin 
hayata geçtiğini söyleyebiliriz. Bu uygulamaların bir kısmının da gümrük ve dış ticaret alanına ilişkin 
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Son bir sene içerisinde gümrük ve dış ticaret alanında yaşanan 
değişiklikleri sizlere  hatırlatmak istedik. 
 
 

1. İlave Gümrük Vergisi Uygulaması Yeni Bir Ticaret Politikası Önlemi Oldu 
 
2011 yılında mevzuatımıza ilk kez giren ilave gümrük vergisi, 2015 yılında sıkça kullanılan bir ticaret politikası 
önlemi haline geldi. İlk başlarda tekstil ürünleri üzerinden tahsil edilen bu vergi, geçtiğimiz yılda küçük ev 
aletleri, mobilya , bazı adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları ile bunlara ait aksam ve 
parçaları, bazı aydınlatma cihazları, çanta, kılıf ve bazı mahfazalar gibi birçok ürünün ithalatında tahsil 
edilmeye başlandı. İlave gümrük vergisinin kullanım alanı böylelikle genişlemeye başladı. 2016 yılında da 
farklı ürün gruplarında söz konusu uygulamanın devam edeceği beklenmektedir. 
 

2. Vadeli İthal Edilen Çoğu Eşyada KKDF % 0 Olarak Belirlendi 
 
Vadeli ithalatlarda (mal mukabili, kabul kredili ve vadeli akreditiflerde) % 6 oranında tahsil edilen Kaynak 

Kullanımı Destekleme Fonu, 2015 yılının Nisan ayında yapılan düzenleme ile birçok hammaddede % 0 

olarak uygulanmaya başlandı. Ciddi miktarda ürünü kapsayan bu değişiklik vadeli ithalatı pek çok ürün için 

daha maliyetsiz ve cazip hale getirdi. Ayrıca, sanayici şirketlerin uluslararası piyasada elde ettikleri vade 

hakkını kullanma yolu açıldı.   

3. Tareks Ürün Güvenliği Denetimleri Sıkılaştı 
 
Özellikle 2015 yılının sonlarına doğru çeşitli kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılan denetimler sıkı bir 
şekilde devam etti. Özellikle Avrupa Birliği’nden A.TR Dolaşım Belgesi ile yapılan ithalatlar üzerinde yapılan 
denetimler neticesinde birçok ithalatçı şirket denetime tabi tutuldu. Bu denetimlerin sıklaşması özellikle 
ithalat yapan şirketlerin ithalat maliyetleri arttı. 2016 yılında söz konusu denetimlerin artarak devam etmesi 
beklenmektedir. 
 

4. İran ve Malezya İle İmzalanan Ticaret Anlaşmaları Yürürlüğe Girdi 
 

Ülkemiz ile İran arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girdi. Yapılan anlaşma ile İran ülkemizden ithal ettiği 125 eşya üzerindeki vergileri azaltmıştır. Buna mukabil 
ülkemizin İran’dan yapılacak 140 eşya üzerindeki vergileri indirmiştir. Özellikle batılı ülkeler ile yapılan 
olumlu görüşmeler neticesinde İran’a uygulanan yaptırımların azaltılacak olması nedeniyle, tercihli ticaret 
anlaşmasının 2016 yılında da öneminin artacağı değerlendirilmektedir. 

Ülkemiz ile Malezya arasında imzalan serbest ticaret anlaşması 01.08.2015 tarihinde yürürlüğe girdi. Anılan 
Anlaşma kapsamında yer alan eşyaların ticaretinde gümrük vergisi oranlarında indirim sağlandı. Yapılan 
düzenleme ile ülkemiz ile Malezya arasındaki ticaretin artması beklenmektedir. 
 

 



 

5. Yurt Dışından Getirilen Kişisel Kullanıma Mahsus Araçlarda İzin Süresi 6 Aydan 2 Yıla Çıkartıldı 

13 Ekim 2015 tarihli ve 29501 sayılı Resmi Gazete’ de 2015/8113 sayılı “4458 Sayılı Gümrük Kanununun 

Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandı. Söz 

konusu Karar ile yurt dışından getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarında izin süresi 6 aydan 24 aya 

çıkartıldı. 

Buna göre, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları 2 yıl süreyle 

kullanılabilecektir. 

6. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Alan Şirket Sayısı Beklenenin Altında Kaldı 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesinin yerine yasal düzenlemesi yapılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 
uygulamasından istifaden şirket sayısı beklenin altında kaldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet 
sayfasında yer alan veriler ışığında 2015 yılı sonu itibarıyla yirmi adette kaldı. 2016 yılında değişecek Gümrük 
Kanunu ile bu sayının artması beklenmektedir. 

7. Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi Uygulaması Genişledi  

2014 yılında uygulamaya giren Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi uygulaması 2015 yılında hızla devam 

etti. Aşağıda belirtiğimiz kurumlar, gümrüklerde belge kontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek 

Pencere Sistemi'ne geçişe entegre oldu. 

Sistemin e-başvuru aşamasının hayata geçirilmesi ile birlikte firmaların izin ve belge temin etme sürecinde 

tek noktaya başvuru yapmaları ve sonuçlarını tek noktadan almaları sağlanacak. Böylece, firmaların kamu 

kurumları arasında "gel-git" yapmasının ve zaman kayıplarının önüne geçilecek. Ayrıca, firmaların işlem 

maliyetleri düşecek ve uluslararası rekabet güçleri artacaktır. 

Bakanlığın koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olup ilerleyen süreçte birçok 

kamu kurum ve kuruluşlarla bu tip veri değişimi yapılabilecektir. 

Tek Pencere Sisteminde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı iznine tabi eşya İthalinde TPS-SHGM 

e-belge uygunluğu (2015-02)  

Tek Pencere Sisteminde Emniyet Genel Müdürlüğü iznine tabi eşya İthalinde e-belge uygunluğu (2015-03)  

Tek Pencere Sisteminde TPS İleri Tedavi Ürünleri Kayıt Belgesinin e-belge uygunluğu (2015-04)  

Tek Pencere Sisteminde Metal Hurda İthalatçı Belgesi ile Tehlikeli atıkların ihracat izin yazısının e-belge 

uygunluğu (2015-06)  

 Tek Pencere Sisteminde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu iznine tabi eşya İthalinde e-belge 

uygunluğu (2015-7)  

Tek Pencere Sisteminde İSGÜM ithalatta iş sağlığı ve güvenliği e-belge uygunluğu (2015-08)  

 Tek Pencere Sisteminde Tarım Bakanlığı bitki koruma uygunluğuna tabi eşya İthalinde e-belge uygunluğu 

(2015-10)  



 

Tek Pencere Sisteminde Gözetim Tebliği 2010/1 kapsamında Kayıt Belgesine tabi eşya İthalinde e-belge 

uygunluğu (2015-14)  

Tek Pencere Sisteminde Balık ithalatında Gözetim Tebliği 2013/9 kapsamında Kayıt Belgesine tabi eşya 

İthalinde e-belge uygunluğu (2015-16)  

Tek Pencere Sisteminde Tarım Bakanlığı Veteriner İlaç ve ilaç hammadesi İthalatında e-belge uygunluğu 

(2015-17)  

  

 

 


