
TiCARET BAKAN[lĞl YETKisiNDEKi TALEPLER

Gümrük Yönetmeliğinin 560'ıncı maddesi uyarlnca gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı

gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B

sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlığımızca belirlenen gümrük

işlemlerini yapmaya yetkilidir. H6lihazırda, 15O faal Gümrük Müdürlüğümüz bulunmaktadır.

Bunlardan 143'ü A sınıfı, 7'si B sınıfı statüsündedir. Ürgüp, Ankara Gar, Kaş, Finike, Pazarkule, FoÇa Ve

Yüksekova Gümrük Müdürlükleri B Sınıfı Gümrük Müdü rlükleridir.

Yüksekova Gümrük Müdürlüğü B sınıfı gümrük idaresi statüsünde, ihracata ilişkin gümrük işlemlerini

yapmaya yetkili olarak 16.10.2017 tarihi itibariyle faaliyete geçmiş olup, müdürlükte 2018 yıllnda

toplam 6.261.734,17 S değerinde.ihracat işlemi yapılmıştır. ithalat prosedürleri için gerekli olan kurum

ve kuruluşlara ait temsilcilikler Yüksekova'da henüz bulu nmamaktadır. Ayrıca gümrük müdürlüğünün

alt yapısının iyileştirilmesi ve kaçakçılık riski olan bir bölge olduğundan Yüksekova Gümrük

Müdürlüğünün A kategorisine taşlnmasl için ilave personel görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu

çerçevede Bakanlığımızca konuya ilişkin detaylı bir çalışma başlatılmıştır.

201-1.12474sayiı BKK ile kurulan ve 16.10.2017
tarlhinde faallyete geçen Yüksekova Gümrük
Müdürlüğü'nün (İç Gümrükleme Müdürlüğü) B

kategorisinden A kategorisine taşınması

Ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkış iŞlemlerindeki

bürokrasi ve klrtasiyeciliğin azaltılması; 8iriş ve çıkışların güvenli, hlzlı ve kolay bir şekilde
gerçekleştirilmesi amacıyla yayımlanan 2@6hL sayılı Başbakanlık Genelgesinin "O|l05l2006
tarihinden itibaren kara sınır kapılarında sadece transit işlemleri yapılacak, ithalat ve ihracata iliŞkin

gümrük işlemleri ise iç gümrüklerde gerçekleştirilecektir." hükmü uyarınca Esendere Sınır Kapıslnda

ithalat ve ihracat işlemleri yapılmamaktadır.

Esendere Sınır Kapısında İç Gümrükleme A
kategorisine alınıncaya kadar günübirlik
ticaret yapan vatandaşlara gerekli
kolaylıkların sağlanması

yap_işlet_Devret modeli ile modernize edilerek 2015 yılında hizmete açılan Esendere Gümrük

Kapısında yer alan çıkış tarafındaki iki adet kantar mevcut durumda Bakanlığımızca belirlenen gümrük

iş akışlarına uygun olarak peronlarda konu mlandırılmıştır. Bu kapsamda, iş akıŞları aÇlslndan

kantarların yerinin değiştirilmesin in uygun olmayacağı değerlend irilmektedir.

Esendere Stnır Kapısında Gümrük ve Turizm
İşletmeleri Ticaret Anonlm Şirketi'nce
işletilmekte olan ve çıkış sahasında yer alan
kantarln çıkış sahasl 8İrişine taşlnmasl

T.c. Ticaret Bakanhğ|

(Detaylı Bilgi İçin İrtibat: Bakan Danışmanları Soylu Gijldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal
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Dünya Gümrük Örgütünün Armonize sistem Nomanklatürünü kullanan tüm ülkelerde Gümrük Tarife

cetveli,nin ilk altl rakamı ve karşısındaki eşya tanıml aynıdır. Eşya sınıflandırmasında hem ülkemizde

hem iran'da Armonize sistem Nomanklatürü kullanılmaktadır. Bu itibarla, iki ülke arasındaki ticarette

tarife alt pozisyonu (altllı rakam) bazlnda hAlihazırda uyumluluk mevcuttur. Ülkemiz ayrıca, Gümrük

Birliği Anlaşması gereğince Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7. ve 8. rakamlarını da AB üyesi ülkelerle

uyuiı içerisinde düzenlemektedir. Tarafınızca bahsettiği uyum, eşya bazında uygulamada ortaYa çıkan

karşılıkiı yorum farkları ise bu hususların Bakanlığımıza intikali halinde olaya münhasır inceleme

yapılabilecektir.

Ülkemiı ile İran İslam Cumhuriyeti arasında

uygulanmakta olan Gümrük Tarife Ceweli'nin
karşılıklı olarak uyumlu hale getirilmesine
yönelik çalışmalaı yapılması

Bazı ürünlerin ithalattaki ürün güvenliği denetimleri ile bazl tarım ürünlerinin ihracat/ithalattaki ticari

kalite denetimleri, Bakanlığımıİ Taşraleşkilatında bulunan 36 Grup BaŞkanlığında görev YaPan Ürün

Denetmenleri tarafından yapılmatÜd,r. eyn.. Ürün Denetmenlerimiz Dihilde işleme Re;imi ve Devlet

yardlmları kapsamında yenı görevler de üstlenmiş, bu sebeple iş yükünde ciddi bir artış meydana

';i;iş,l;. 
ıvıevcut ürtin Derietmenlerinin özverili çalışmalarıyla söz konusu görevler aksamadan

itıruttıır.y" ç.ıışılmakta ve denetim talepleri en yakın Grup Başkanhklarına yönlendirilmektedir,

lğdır ve Diyarbakır Grup Başkanlıklarına 2017 ve 2018 yılında yapılan başvurulara bakıldığında sırasıyla

L776ve 2502başvuru yapıldığı görülmektedir. Söz konusu başvuruların, anılan ylllarda yapllan toplam

denetim başvuruları içindeki payı %1'den küçüktür,

H6lihazırda denetim taleplerinin lğdır ve Diyarbakır Grup Başkanlıklarl vasıtasıyla yapılabiliyor olması

ve başvuru sayısının toplam d"neti-m başvuruları içindeki payİnın düşük olması sebebiyle, Van,da Ürün

Denetmenleri Grup Başkanhğı açılmasının yakın iarihte mümkün olmayacağı değerlendirilmektedir,

Talep Bakanlığımızca not edilmiş olup koşuliarın değişmesi durumunda değerlendirmeye alınacaktır,

TAREKS aracıhğıyla yapılan kontrollerde Van'a

en yakın grup başkanlıklarının lğdır ve

Diyarbakır olması ticareti olumsuz

etkilemektedir. Van'da grup başkanlığının

tesis edilmesi talep edilmektedir.

Bakanlığımız ile iran Gümrük idaresi arasında düzenli olarak yapılan görüŞmelerde söz konusu husus

defaatle gündeme aetirilmiştir, özellikle mezkür kara hudut kapısının 20.17 yılı ile m,:j::,lT:],:::::

tamamlanmaslnl müteakip tarafımızca bu konu iran Gümrük idaresi yetkililerine aktarılmıştır. En son

04 Ekim 2017 tarihinde sayın cumh urbaşkanımız başkanlığındaki ülke heyetimiz ile iran

Ülkemlz ile İran İslam Cumhuriyeti gümrük

kapılarında karşı kaçıya kalınan saat farkına

köklü bir çözüm bulunması amacıyla sadece

İran ile karşıhklı olarak sınır kapı|arında yolcu

(Detaylı Bilgi için irtİbat: Bal<an Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şawer, Inan Yılürımlıdal
'(312i 
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c,,11nt rrurşl.jn, Sayın RUHANi eş başkanlığında İran heyeti arasında yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği

Konseyi'nde konu gündeme getirilmiş olup, mezkür kapının 7 /24 çalışması hususunda mutabakat

sağlanmış, akabinde gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmıştır. Bununla birlikte Esendere Gümrük

Müdürlüğü ile yapılan şifahi görüşmede anılan mutabakata rağmen iran tarafından kaynaklanan

sorunlar yaşandığı ifade edilmiştir. Konu bu yönüyle ilgili platformlarda gündeme getirilecektir.

ve gümrük işlemlerinde geçerli olmak üıere
ortak bir saat diliminin uygulanması

Motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük

vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı 2OO9lt548L sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 96.

maddesinde belirlenmiş olup, gümrük kapılarında standart depo fazlası olarak tespit edilen petrol

ürünlerinden, i|gili petrol ürünü için litre baş|na 61612002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi

Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının o/o 5O fazlag tutarlndaki vergi, tek

ve maktu vergi olarak tahsil edilmektedir. Bahse konu standart depo uygulamasında İran özelinde bir

farklılık bulu n mamaktadır.

iran tarafından Türk plakalı araçıara mutat
depo kapsamında yurda getirilmekte olan
yakıt için herhangi bir cezai işlem yapılmaması
için bir çalışma yapılması

Söz konusu büro talebine ilişkin olarak Esendere Gümrük Kapısının işletici kuruluşuna baŞvuru

yapılarak müsait ticari alanlardan yer temin edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun
yüksekova'daki irtibat bürosunun Esendere
Gümrük Sahası içerisinde alınması

DiĞER BAKANLlKLAR NEzDiNDE TAK|P EDiLEN TAIEPLER

Talebin İ ve Takibinin sağlanacağı kurum
Talep İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş olup takibi sağlanacaktır.Yüksekova'da 2016 yılında ilan edilen sokağa

çıkma yasağından kaynaklanan
mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla
hükümet tarafından gerçek usuldeki
tüccarlara ödenmesi vaadedilen ancak henüz

Talep İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş oIup takibi sağlanacaktır.20t!.lt434 sayıh BKK lle kurulan ancak henüz
faalİyete geçmeYen Dereclk Sınır Kapısının

(Detaylı Bilgi İçin İrtibat: Balan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımhdal
(3 I2) 2048398 / guldaliS(aıicareı.gov.ır / Sanverb@.ticaret.pov.ır / vildirimlidali@ticaret.çov.ır )
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Dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın
05.06.2018 tarihinde HakkAri ziyareti sırasında
belirttiği üzere Şemdinli Alan Sınır ı(aplslnın
kurularak faalivete ıecirilmesi

Talep İçişleri Bakanlığı'na iIetilmiş olup takibi sağlanacaktır.

Yüksekova selahattin Eyyubi Havalimanl sefer

sayısının arttırılması ve bilet fiyatlarının
düşürülmesi

lalep Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmiş olup takibi sağlanacaktır,

ıalep sanayi ,e Teknoloji Bakanlığı'na iletilmiş olup takibi sağlanacaktır,

Talep Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmiş olup takibi sağlanacakt|r,

ralep Xa.lr,e re Maliye Bakanlığı'na iletilmiş olup takibi sağlanacaktır,

Hakkiri gibi dezavantajlı bölgeler için yeni bir

teşvik bölgesi tanımlamasının yapılması
(mevcut 6 bölgenin dışında 7'nci bölge)

26.06.20o6 tarih ve 2@6110784 sayılı BKK ile
yürürlüğe koyulan İhraç Malı Taşıyan Araçlara
Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve
Katma Değer Vergisi istisnası Uygulanacak
Sınır Kapllarlna iııştin Karaı'ln l'inci
maddesinde yer alan ekli sınır kapılarına
Esendere Sınır Kapısının eklenmesi
KDV Genel Tebliği kapsamında Yurtdışında
ikamet Edenlere Döviz Karşılığı Yapılan
Satışlarda KDV İhracat İstisnası

Uygulanmasına Yetkili Kılınan Gümrük
Kapılarına Esendere Sınır Kapısının da

eklenmesi

Diyarbakır Küçük ve Orta Ölçekli Mükellef
Grup Başkanlığına bağlı Yüksekova
mükelleflerinin vergiye tabi dosyalarının vergi
müfettişlerince güvenlik gerekçeleriyle Van ve
Ankaıa'ya istenmesi uygulamasından
vazgeçilmesi, ilçede güvenlik problemleri

çözüldüğünden vergi müfettişlerince önceden
olduğu gibi yerinde inceleme yapılması

Sayta 4l5
T.c. Ticaret Bakanhğl

(Detaylı Bilgi İçin irtibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal
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Talep Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilmiş olup takibi sağlanacaktır,Yüksekova-Van karayolu güzergAhına Tır

Dinlenme Parkları yapılmasl ve 32 virajlar
olarak bilinen Güzeldere geçidinde yapımına

tünel 8eçişlerinin tamamlanması
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