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SUNUŞ 
 

Üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modeli benimseyen Türkiye için, küresel ihracattaki 

payımızı artırmak, ithalata olan bağımlılığımızı azaltmak, katma değeri yüksek ürünlerle 

küresel değer zincirindeki yerimizi sağlamlaştırmak ve Türkiye markasını dünyaya tanıtmak 

için geçmişte olduğu gibi 2020 yılının ilk altı aylık döneminde de çalışmalarımıza durmaksızın 

devam ettik.  

İhracatımızın küresel rekabet gücünü ve ürünlerinin katma değerini artırarak, dünya 

piyasalarından daha fazla gelir elde etmek suretiyle ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine 

çıkarmak için gayret gösteriyoruz. 

Ulusal menfaatlerimiz doğrultusunda, ticaret diplomasisi araçlarını ekonomik işbirliğinin 

derinleştirilmesi amacıyla etkin ve verimli olarak kullanıyor;  sorunların çözümlenmesine ve 

ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik olarak muhataplarımız nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunuyoruz. 

Ticaretin en önemli kavşak noktası olan gümrük kapılarımızda, hizmetlerimizi hızlı ve etkin bir 

şekilde sürdürüyoruz. Kapılarımızı her türlü teknolojik alt yapı ile donatmak, sınır geçişlerini 

hızlandırmak, ticaretin en kolay ve en güvenilir yapıldığı ülke olmak hedefiyle yenileme 

çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.  

Esnaflarımızı ve kooperatiflerimizi de rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, piyasa gözetimi ve 

denetimini etkin bir şekilde yaparak tüketicinin haklarını korumak, kayıt dışılığı en aza 

indirmek, şeffaf bir yapıya ulaşmak ve hizmet verilen tüm alanlarda elektronik ortamın 

ayrıcalıklarından en üst düzeyde yararlanmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çok önemli 

projelere imza attık ve atmaya devam ediyoruz. 

Ulusal hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarımızda, Bakanlığımıza tahsis edilen 

kaynakların en doğru şekilde kullanma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle mali 

saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki 

genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin önemli bir aracı 

olan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na büyük önem veriyoruz. 

Bu kapsamda, kamu kaynaklarını tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve 

verimli kullanarak, hızlı ve kaliteli hizmet üretmek anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren 

Bakanlığımızın 2020 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, 

hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerini içeren, 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve 

Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine sunar, kamuoyuna gerekli bilgi ve katkıyı 

sağlamasını dileriz. 

 

       

 



 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

 1 

 

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
 

019-2020 yıllarının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe giderlerinin gerçekleşmeleri, 

gider türleri, artış oranları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler bu Raporun (1) 

numaralı ekinde yer almaktadır. 

Buna göre; 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız bütçesine 

5.752.364.000 TL ödenek tahsis edilmiş ve yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri, geçen 

yılın aynı dönemindeki 1.833.239.001 TL gerçekleşmeye göre yüzde 30,58 oranında artış 

göstererek 2.393.789.591 TL olmuştur. 2019 yılının ilk altı aylık dönemi itibarıyla bütçe 

giderleri gerçekleşme oranı yüzde 35,82 iken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 

41,61’dir.  

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan ekleme ve düşmelerle Bakanlığımızın 

toplam bütçesi 5.769.874.598 TL olmuştur. İlk altı aylık dönemdeki bütçe giderlerinin, toplam 

bütçeye oranı ise yüzde 41,48 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ikinci altı aylık döneminde ise 

4.090.230.903 TL harcama olması beklenirken, toplam harcamanın 6.535.582.437 TL olarak 

gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 2020 yıl sonu harcama tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 

765.707.839 TL yedek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.  

 

1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 
 

2019-2020 yıllarının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya 

göre gerçekleşmeleri tablo-1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 

 
2019 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2020 BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

ARTIŞ 
ORANI 

(%)  
  2019 2020 2019 2020 

01 Personel Giderleri 1.349.134.161 1.368.562.000 702.833.844 778.427.698 52,10 56,88 10,76 

02 SGK Devlet Primi 
Giderleri 

187.877.158 209.556.000 98.059.176 110.341.865 52,19 52,66 12,53 

03 Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

282.949.176 259.017.000 82.988.361 92.204.105 29,33 35,60 11,10 

05 Cari Transferler 3.161.021.338 3.780.051.000 928.441.840 1.385.833.689 29,37 36,66 49,26 

06 Sermaye Giderleri 132.972.404 134.178.000 20.535.780 26.357.234 15,44 19,64 28,35 

07- Sermaye 
Transferleri 

4.380.000 1.000.000 380.000 625.000 8,68 62,50 64,47 

TOPLAM 5.118.334.238 5.752.364.000 1.833.239.001 2.393.789.591 35,82 41,61 30,58 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

2020 yılında Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneğin ekonomik sınıflandırmaya göre 

dağılımına bakıldığında en yüksek oran %65,71 ile Cari Transferlerdir. Kalan ödeneğin 

%23,79’u Personel Giderleri, %4,50’si Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %3,64’ü SGK Devlet 

Primi Giderleri, %2,33’ü Sermaye Giderleri ve %0,02’si ise Sermaye Transferleridir.  
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Grafik 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Dağılım Oranları 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

 

2019-2020 yılları ilk altı aylık döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre 

gerçekleştirilen harcamaların toplam bütçe gerçekleşmeleri içerisinde dağılım oranları Grafik-

2’de gösterilmiştir. 

Grafik 2: Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

 

2020 yılının ilgili döneminde yapılan toplam harcamanın %57,89’unu cari transferler 

oluştururken, 2019 yılının aynı döneminde bu oran %50,64’tür. 

Analitik bütçe sınıflandırmasına göre, Bakanlığımızın her bir gider türünde Ocak-

Haziran 2020 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 
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1.1. Personel Giderleri  

 

Tablo 2: Personel Giderleri 

 
2019 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2020 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
2019 2020 2019 2020 

01 - PERSONEL 
GİDERLERİ 

1.349.134.161 1.368.562.000 702.833.844 778.427.698 52,10 56,88 10,76 

MEMURLAR 1.145.970.642 1.125.275.000 601.583.060 674.745.723 52,50 59,96 12,16 

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL 

137.033.473 152.115.000 71.418.138 76.611.390 52,12 50,36 7,27 

İŞÇİLER 31.593.655 36.500.000 15.266.317 17.115.383 48,32 46,89 12,11 

GEÇİCİ PERSONEL 363 5.000 168 0 46,10 0,00 0,00 

DİĞER PERSONEL 34.536.028 54.667.000 14.566.161 9.955.202 42,18 18,21 -31,66 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 1.368.562.000 TL 

ödenek konulmuş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin %56,88’i olan 778.427.698 

TL’si harcanmıştır.  

2019 yılının aynı döneminde ise Personel Giderleri için 1.328.424.000 TL ödenek 

konulmuş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin %52,10’u olan 702.833.844 TL’si 

harcanmıştır.  

            Söz konusu harcamaların aylık gerçekleşme tutarlarına ilişkin bilgilere Grafik-3’de, 

kesintili başlangıç ödeneğine göre aylık gerçekleşme oranlarına ise Grafik-4’te yer verilmiştir. 

Grafik 3: Personel Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 
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Grafik 4: Personel Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

 

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

 

Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

 
2019 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2020 BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
2019 2020 2019 2020 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMLARINA DEVLET 
PRİMİ GİDERLERİ 

187.877.158 209.556.000 98.059.176 110.341.865 52,19 52,66 12,53 

MEMURLAR 161.844.423 179.653.000 84.846.982 93.603.767 52,43 52,10 10,32 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 19.304.133 21.559.000 9.994.668 13.065.720 51,77 60,60 30,73 

İŞÇİLER 6.728.602 8.344.000 3.217.526 3.672.378 47,82 44,01 14,14 

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri için 209.556.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bu 

ödeneğin %52,66’sı harcanmıştır. 

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde ise, 207.138.000 TL ödeneğin yüzde 52,19’u 

olan 98.059.176 TL harcanmış ve 2020 yılında, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 12,53 

oranında artış meydana gelmiştir.  

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 
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Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Personel Giderleriyle paralel bir 

seyir izlemiş olup Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde 110.341.865 TL 

harcama gerçekleşmiştir. 

 

Grafik 6: SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 
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1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

 

Tablo 4:Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

 
2019 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2020 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
2019 2020 2019 2020 

03 - MAL VE HİZMET 
ALIM GİDERLERİ 

282.949.176 259.017.000 82.988.361 92.204.105 29,33 35,60 11,10 

TÜKETİME YÖNELİK MAL 
VE MALZEME ALIMLARI 

46.760.789 51.973.000 16.787.481 23.740.821 35,90 45,68 41,42 

YOLLUKLAR 43.643.417 29.533.000 14.355.581 12.349.917 32,89 41,82 -13,97 

GÖREV GİDERLERİ 56.601.983 12.742.000 4.913.049 7.198.068 8,68 56,49 46,51 

HİZMET ALIMLARI 110.044.771 138.459.000 38.870.878 45.655.145 35,32 32,97 17,45 

TEMSİL VE TANITMA 
GİDERLERİ 

16.663.635 17.450.000 5.784.146 525.993 34,71 3,01 -90,91 

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ 
HAK ALIM, BAKIM VE 
ONARIM GİDERLERİ 

5.333.450 4.519.000 1.090.540 1.751.972 20,45 38,77 60,65 

GAYRİMENKUL MAL BAKIM 
VE ONARIM GİDERLERİ 

2.538.951 2.122.000 596.921 682.791 23,51 32,18 14,39 

TEDAVİ VE CENAZE 
GİDERLERİ 

1.362.181 2.219.000 589.765 299.399 43,30 13,49 -49,23 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde 82.988.361 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet 

alım giderleri, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 11,10 oranında artarak 92.204.105 TL 

olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmelerinin gösterildiği grafik-7 

incelendiğinde; 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde en yüksek harcamanın Şubat ayında, en 

düşük harcamanın ise Ocak ayında gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılının aynı döneminde 

ise en yüksek harcama Nisan ayında gerçekleşmiştir. 

 

Grafik 7: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 
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2020 yılında mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 259 milyon 17 bin TL ödeneğin 

yüzde 35,60’ı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere, 2020 

yılının ilk altı aylık döneminde en düşük gerçekleşme oranı yüzde 3,70 ile Ocak ayında, en 

yüksek gerçekleşme oranı ise yüzde 7,65 ile Şubat ayında meydana gelmiştir.  

Grafik 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

 

1.4. Cari Transferler 

 

Tablo 5: Cari Transferler  

2019 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2020 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
2019 2020 2019 2020 

05 - Cari Transferler 3.161.021.338 3.780.051.000 928.441.840 1.385.833.689 29,37 36,66 49,26 

Görev Zararları 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Hazine Yardımları 3.148.136.652 3.757.468.000 920.108.414 1.379.865.995 29,23 36,72 49,97 

Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara Yapılan Transferler 

8.409.490 10.276.000 3.979.490 2.467.000 47,32 24,01 -38,01 

Hane Halkına Yapılan 
Transferler 

378 2.000 0 0 0,00 0,00 0,00 

Devlet Sosyal Güvenlik 
Kurumlarından Hane Halkına 
Yapılan Fayda Ödemeleri 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Yurtdışına Yapılan Transferler 4.474.819 12.305.000 4.353.937 3.500.693 97,30 28,45 -19,60 

Gelirden Ayrılan Paylar 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

Bakanlık bütçesinin %65,71’ini teşkil eden ve devlet desteklerinin ödendiği Cari 

Transferler tertibine 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 3.780.051.000 TL ödenek 

konulmuş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bu ödeneğin %36,66’sı olan 1.385.833.689 TL’si 

harcanmıştır. Cari transferler içerisinde; 

05.2-Hazine Yardımları; İhracata yönelik devlet yardımları bütçesi, İhracat Genel 

Müdürlüğü bütçesi içinde 3.124.387.000 TL ve Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve 

Hizmetler Genel Müdürlüğü bütçesi içinde 630.000.000 TL olmak üzere toplamda 
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3.754.387.000 TL’dir. Ayrıca, Helal Akreditasyon Kurumuna aktarılmak üzere Strateji 

Geliştirme Başkanlığı bütçesinde yer alan 3.081.000 TL ödenek ile toplam hazine yardımı 

bütçesi 3.757.468.000 TL olarak belirlenmiştir. 

05.3- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler; Memurların öğle 

yemeğine yardım için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesine 9.086.000 TL, Mesleki 

Yeterlilik Kurumuna yapılan ödemeler için Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel 

Müdürlüğü Bütçesine 20.000 TL ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu için Uluslararası 

Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü bütçesine 1.170.000 TL olmak üzere toplamda 10.276.000 

TL ödenek tahsis edilmiştir. 

05.4-Hane Halkına Yapılan Transferler; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ege 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bütçesine mali sorumluluk sigortası giderleri için 

toplamda 2.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

5.6-Yurtdışına Yapılan Transferler; Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ve katkı payı 

ödemeleri için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 845.000 TL, Uluslararası Anlaşmalar ve AB 

Genel Müdürlüğüne 7.689.000 TL,  Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne 

2.579.000 TL ve İhracat Genel Müdürlüğüne 1.192.000 TL olmak üzere toplam 12.305.000 TL 

ödenek tahsis edilmiştir. 

Transferlerin aylar itibarıyla gerçekleşme tutarlarına ilişkin detaylı bilgiye Grafik-9’da 

yer verilmiştir. 

 

Grafik 9: Cari Transferlerin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 
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Grafik 10: Cari Transferlerin Aylık Gerçekleşme Oranı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

1.5. Sermaye Giderleri 

 

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 20.535.780 TL olan sermaye giderleri, bu yılın aynı 

döneminde yüzde 28,35 oranında artarak, 26.357.234 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 6: Sermaye Giderleri  

2019 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2020 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 
ORANI 

(%) 
2019 2020 2019 2020 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 132.972.404 134.178.000 20.535.780 26.357.234 15,44 19,64 28,35 

Mamul Mal Alımları 33.119.532 39.926.000 4.584.778 1.563.002 13,84 3,91 -65,91 

Menkul Sermaye Üretim 
Giderleri 

740.907 1.970.000 277.848 0 37,50 0,00 0,00 

Gayri Maddi Hak Alımları 22.701.914 15.675.000 829.514 4.393.858 3,65 28,03 429,69 

Gayrimenkul Alımları ve 
Kamulaştırması 

5.171.378 1.886.000 775.378 0 14,99 0,00 0,00 

Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Giderleri 

23.816.337 32.252.000 3.334.788 4.504.822 14,00 13,97 35,09 

Menkul Malların Büyük 
Onarım Giderleri 

31.211.181 28.717.000 7.152.141 14.223.149 22,92 49,53 98,87 

Gayrimenkul Büyük Onarım 
Giderleri 

10.659.695 11.500.000 1.281.231 1.672.403 12,02 14,54 30,53 

Stok Alımları (savunma 
dışında) 

0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Diğer Sermaye Giderleri 5.551.460 2.252.000 2.300.102 0 41,43 0,00 0,00 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

2020 yılında Sermaye Giderleri için 134.178.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran 

dönemi itibarıyla bu ödeneğin yüzde 19,64’ü harcanmıştır. Bakanlığımız yatırım programı 

kapsamında; DKH-İktisadi Genel İdare Sektöründe 18 adet, Konut Sektöründe 4 adet ve İmalat-

KOBİ ve Girişimcilik sektöründe 4 adet olmak üzere toplam üç sektörde 26 adet yatırım projesi 

bulunmaktadır. Sektörler itibarıyla en büyük pay 127.208.000 TL ile DKH-İktisadi Genel İdare 

Sektörüne aittir.  

3,87%

3,16%

4,88%

6,01%

3,98%

2,68%

8,75%

3,80%

8,83%

2,99%

5,88%
6,40%

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2019 2020



 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

 10 

 

Söz konusu dönemde en yüksek harcama 14.223.149 TL ile Menkul Malların Büyük 

Onarım Giderlerinde gerçekleşmiştir. 2019 ve 2020 yılında yapılan sermaye giderlerine ilişkin 

aylar itibarıyla gerçekleşmeler grafik-11’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 11: Sermaye Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

2020 yılının ilk altı aylık döneminde en düşük harcama Ocak ayında gerçekleşirken, en 

yüksek harcama ise Mart ayında gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı dönemine bakıldığında ise 

en düşük harcama oranı 2020 yılı ile benzerlik gösterirken en yüksek harcama ise Nisan ayında 

gerçekleşmiştir. 

Sermaye giderlerinin 2019 ve 2020 yılı aylık gerçekleşme oranlarına bakıldığında, bu 

oranların Ocak ayında aynı düzeyde, diğer aylarda ise Nisan ayı hariç 2020 yılında daha yüksek 

düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. 

Grafik 12: Sermaye Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

 
Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 
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1.6. Sermaye Transferleri 

 

Tablo 7: Sermaye Transferleri 

 
2019 

GERÇEKLEŞME 
TOPLAMI 

2020 
BAŞLANGIÇ 
ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 
ORANI 

(%) 

2019 2020 2019 2020 

07 - SERMAYE TRANSFERLER 4.380.000 1.000.000 380.000 625.000 8,68 62,50 64,47 

YURTİÇİ SERMAYE 
TRANSFERLERİ  

4.380.000 1.000.000 380.000 625.000 8,68 62,50 64,47 

YURTDIŞI SERMAYE 
TRANSFERLERİ 

0 0 0 0 0 0,00 0,00 

Kaynak: Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-Bütçe Sistemi 

2020 yılında Sermaye Transferleri için Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Helal 

Akreditasyon Kurumuna aktarılmak üzere 1.000.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran 

dönemi itibarıyla bu ödeneğin %62,50’si adı geçen Kuruma gönderilmiştir. 

Ayrıca Bakanlığımızca, kadınlarımızın emeklerinin ve üretkenliklerinin hayat bulması 

amacıyla kooperatif kurmaları teşvik edilmekte, ülkemizin her yerinden gelen kooperatifçilik 

konusundaki eğitim talepleri karşılanmakta, onlara danışmanlık hizmeti verilmekte, sorunları 

ilgili kuruluşlara iletilerek çözüm üretilmeye çalışılmaktadır.  

Ancak kadın kooperatiflerinin günümüzde en önemli ihtiyaçlarından birisi kolay, hızlı 

ve uygun finansman kaynaklarına ulaşımdır. Bu kapsamda gerek Bakanlığımız kuruluşuna 

ilişkin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekse de 11. Kalkınma Planlarındaki 

hedeflerimiz doğrultusunda kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin finansman 

ihtiyacını karşılamak üzere Bakanlığımız bütçesine toplam 13.000.000 TL ödenek tahsis 

edilmiştir. 
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II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

01 Ocak-30 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz 3.066 adet Dâhilde İşleme 

İzin Belgesi (D1) kapsamında öngörülen 30,002 milyar dolar ihracatın 5,143 milyar doları, 

15,750 milyar dolar ithalatın ise 3,784 milyar doları gerçekleştirilmiştir.  

01 Ocak-30 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlediğimiz 30 adet Yurt İçi Satış ve 

Teslim Belgesi (D3) kapsamında öngörülen 295,108 milyon dolar ihracatın (Yurt İçi Satış ve 

Teslim) 24,563 milyon doları; 132,189 milyon dolar ithalatın 31,901 milyon doları 

gerçekleştirilmiştir.   

01 Ocak-30 Haziran 2020 tarihleri arasında 421 adet Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

belgesinde 4,826 milyar dolar hizmet geliri öngörülmüştür. 

23 Mart 2017 tarihinde ihracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif ve görünür 

olmalarını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan uygulama kapsamında, 2020 yılında 2081 

ihracatçımızın hususi damgalı (yeşil) pasaport formu onaylanmıştır. 

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, Ocak-Haziran 2020 

döneminde 14 Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi destek kapsamına alınmıştır.  

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2 marka TURQUALITY® Programı’na ve 11 marka ise 

Marka Programı’na dâhil olmuştur. 

Hâlihazırda Dubai, New York ve Londra olmak üzere 3 merkezde 8 sektöre yönelik 

Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) firma alanları faaliyet göstermektedir. Belirlenen 35 adet 

yeni Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM) açılacağı ülke/şehirler kapsamında Bakanlığımızca 

hedeflenen 4 ülkede (Çin, Rusya, Meksika, Hindistan) TTM açılması için çalışmalara ivedilikle 

başlanması hususunda TİM ve TOBB'a yazı yazılmış olup henüz bu merkezlere yönelik bir 

başvuru yapılmamıştır. 2019 yılında çalışmaları başlayan, 60 firma ile projelendirilen ve 

Bakanlığımız tarafından 03.05.2019 tarihinde kurulmasına ön onay verilerek uygun görülen 

Dubai Mobilya TTM’sinin kurulum ve dekorasyon süreci devam etmekte olup Covid-19 salgını 

nedeniyle uluslararası ulaşımda yaşanan yasak ve engellerin kalkmasına müteakip 2020 yılı 

sonlarına doğru faaliyete geçmesi beklenmektedir. Yine TOBB tarafından Şikago’da açılma 

aşamasında bulunan TTM projesine, 20.01.2020 tarihinde Bakanlığımızca ön onay verilerek 

lokasyon araştırması yapılmış ve 13 Mart 2020 tarihi ile yer seçimi onaylanmıştır. TOBB 

tarafından 01.06.2020 tarihinde belirlenen lokasyon için kira sözleşmesinin yapıldığı 

Bakanlığımıza bildirilmiş olup yine bu TTM’nin de 2020 yılının ikinci yarısında faaliyete 

geçmesi beklenmektedir. 

Ayrıca 09.06.2020 tarihinde TİM A.Ş. tarafından Bakanlığımıza Dubai Gıda TTM 

Firma Alanı Proje Başvuru Formu iletilmiş olup Dubai Ticaret Ataşeliği ve ilgili Sektör Dairesi 

tarafından yapılan değerlendirmeyi müteakiben 07.07.2020 tarihinde Bakanlığımızca bu 

projeye onay verilmiştir. Öte yandan, yine Bakanlığımızca onay verilmiş bulunan San 

Francisco bilişim sektörü firma alanı için henüz TİM tarafından kiralama yapılmamış ve 

Japonya Gıda sektörü TTM'sine ilişkin lokasyon seçimi süreci tamamlanmamıştır. Ayrıca 

Stuttgard otomotiv sektörü TTM projesi ve Los Angeles Gıda sektörü TTM firma alanına ilişkin 

olarak gereken belge ve başvuruların Bakanlığımıza iletilmesi beklenmektedir.   

Ocak-Haziran 2020 döneminde 1 adet sanal tarım sektörel ticaret heyeti programı 

düzenlenmiştir.  

07.04.2020 tarihli Bakanlık Onayı’na istinaden yapılan 2016/1 Sayılı Tarım Ürünlerine 

İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi değişikliği ile işlem görmüş ürün olarak ihraç edilen 

yer fıstığının üretiminde kullanılan işlenmemiş yer fıstığının %50’sinin ithalatı yapılabilir 
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hükmü kaldırılmış olup DİR kapsamında kabuklu ve iç yer fıstığının eşdeğer eşya olarak ithalatı 

yapılamaz hükmü ihdas edilmiştir. 

28.05.2020 tarihli Bakanlık Onayı’na istinaden yapılan 2016/1 Sayılı Tarım Ürünlerine 

İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi değişikliği ile adi buğday ithalatı karşılığı hazır/anında 

noodle ihracatına yönelik belge taleplerinin Bakanlığımızca değerlendirmeye alınması 

uygulamasına geçilmiştir. 

Tarım ürünleri sektörleri ihracatçılar birliği başkanları ile 29 Nisan ve 17 Haziran 2020 

tarihlerinde Sayın Bakan ve Bakan Yardımcımızın katılımları ile sanal toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. 

Gıda Komitesi toplantıları ile alt çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

İhracata yönelik destek başvurularının online olarak alınması ve sonuçlandırılmasını 

sağlayan ve 6 ana / 100 alt modülden oluşan Destek Yönetim Sistemi (DYS) devreye alınmış, 

yararlanıcıların (şirketler, işbirliği kuruluşları) sisteme kayıt işlemleri başlatılmıştır. 9 Temmuz 

2020 itibariyle 1451 yararlanıcı sisteme kaydolmuştur. 

Destek Yönetim Sistemi Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Bakanlığımız web sitesinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımız koordinasyonunda Ocak-Haziran 2020 döneminde 53 adet yurt dışı fuar 

organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Yine aynı dönemde 363 adet fuar, bireysel katılımı 

desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer almıştır. Yurt dışı fuar 

organizasyonu düzenlenen 8 adet uluslararası nitelikte fuarda Türk malı algısı ile ülkemiz ürün 

ve sektörlerinin dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen Türkiye Standı kurulmuştur. 

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar 

çerçevesinde destek kapsamına alınan yurt içi fuarlardan 10 tanesi Ocak-Haziran 2020 

döneminde gerçekleştirilmiştir. 

Ocak-Haziran 2020 tarihleri arasında 3 adet sanal fuar organizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 24 proje başvurusu yapılmış 

olup; 21 proje destek kapsamına alınmıştır. 

Yürütülmekte olan 189 UR-GE projesi kapsamında 24 ihtiyaç analizi, 68 eğitim, 17 

danışmanlık, 4 tanıtım, 9 yurt dışı pazarlama, 8 alım heyeti faaliyeti gerçekleştirilmiş ve projeler 

kapsamında 12 kişi istihdam edilmeye başlanmıştır.  

2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan UR-GE projelerinde çevrim içi 

eğitim alınabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği için Türkiye genelinde 1.034 adet başvuru; Rapor 

Desteği kapsamında 14 başvuru, e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği kapsamında 7 adet toplu 

üyelik başvurusu sonuçlandırılmıştır.   

Bakanlığımızca sağlanan Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği 

kapsamında 2020 yılının ilk yarısında 41 KTZ projesi başvurusu iletilmiş ve 5 projeye onay 

verilmiştir.  

Yabancı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği kapsamında 1 destek başvurusu 

sonuçlandırılmıştır.   

Anılan dönemde 66 Şirketin Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) statüsü bulunmakta 

olup, Sektörel Dış Ticaret Şirketi sayısı 4’tür. 

27.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 

Hakkında Karar yayımlanmış, Bahse konu Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin 

Genelge 03.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Bakanlığımızca onaylanan e-ticaret siteleri listesi 23.06.2020 tarihinde Bakanlık web 

sitesinde ilan edilmiştir. 
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İhracat Ana Planı’na yönelik Makine, Otomotiv ve Elektrik Elektronik sektörlerinde 3 

adet alt çalışma grubu toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

  Üçüncü ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine karşı 15 adet anti-damping 

ve 5 adet telafi edici vergi soruşturması ile birlikte ülkemiz menşeli ihraç ürünlerini de 

etkileyecek 6 adet korunma önlemi soruşturması yürütülmektedir. Söz konusu soruşturmalar 

kapsamında ülkemiz menşeli ürünlere karşı ek vergiler getirilmemesi için; teknik mahiyette 

değerlendirmelerimizi içeren notlar hazırlanmış, soruşturma otoriteleri tarafından gönderilen 

hükümet soru formları diğer kamu kurumları ve ihracatçı firmalarımız ile koordineli şekilde 

hazırlanmış, soru formlarına cevaplarımızı içeren mektuplar ilgili soruşturma otoritelerine 

iletilmiş, çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen kamu dinleme toplantılarına (hearing) katılım 

sağlayarak soruşturmalar hakkındaki görüşlerimiz dile getirilmiştir. 

Ülkemiz menşeli yumurta ürününe yönelik uygulanan ithalat yasağının kaldırılmasına 

yönelik girişimler çerçevesinde 13.06.2020 tarihinde Irak’ın Bağdat şehrine yönelik bir ziyaret 

gerçekleştirilmiştir. 

İç talebin karşılanmasında sıkıntı yaşamamak için; 4 Mart 2020 tarih ve 31058 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin 

Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) ile ihracı yasak 

ve ön izne bağlı mallar arasına, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya 

arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)”, “tulum (koruyucu iş 

elbisesi)”, “sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)”, “gözlük 

(koruyucu gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve 

cerrahi maske” ve “tıbbi steril/non-steril eldivenler” eklenmiş olup, bu ürünlerin ihracatı Sağlık 

Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır. 

İç talebin karşılanmasında sıkıntı yaşamamak için 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) ile ihracı 

kayda bağlı mallar arasına etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown 

kumaş eklenmiştir. 

Ancak, ülkemizin koronavirüs salgınına karşı mücadelesinde gelinen aşamada, bahse 

konu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuş olup, Sağlık Bakanlığı 

(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) ile yapılan görüşmelerde anılan düzenleme konusu 

ürünlere ilişkin Türkiye’de ihtiyaç baskısının azaldığı bildirilmiştir. Bu itibarla, 2 Mayıs 2020 

tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı 

Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(İhracat: 2020/9) ile “etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit” İhracı Kayda Bağlı 

Mallar listesinden çıkarılmış olup, bu minvalde bu ürünlerdeki kayıt uygulaması 

sonlandırılmıştır. 

  İç talebin karşılanmasında sıkıntı yaşamamak için 26 Mart 2020 tarih ve 31080 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin 

Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/6) ile ihracı yasak 

ve ön izne bağlı mallar arasına Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 

“Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilatör Cihazı Sarfları, Hasta Devreleri 

(Anestezi/Ventilatör Devresi), IV Kanül, Entübasyon Tüpleri ve Yoğun Bakım Monitörleri” 

eklenmiş olup bu ürünlerin ihracatı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 

ön izine bağlanmıştır. 

Ancak; ülkemizin koronavirüs salgınına karşı mücadelesinde gelinen aşamada,  bahse 

konu düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuş olup, Sağlık Bakanlığı’nca 

(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) düzenleme konusu ürünlere ilişkin Türkiye’de ihtiyaç 

baskısının azaldığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, 02.05.2020 tarihli ve 3115 sayılı Resmi 

Gazete’de yapılan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’de 
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Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/8) ile “Ventilatör, Ecmo, Oksijen 

Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları, Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi), IV Kanül, 

Entübasyon Tüpleri, Yoğun Bakım Monitörleri”nin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu’nun ön iznine bağlanması düzenlemesine son verilmiştir. 

Son dönemde iç talebi artan limon ürününde yurt içi arz ve talep dengesinin 

korunabilmesi ve fiyat istikrarının muhafaza edilebilmesini teminen, 0805.50.10.00.00 GTİP'li 

taze limon (kurutulmuş hariç) ürünü ihracatının 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Tarım 

ve Orman Bakanlığının ön iznine tabi olduğuna ilişkin İhracat:2020/07 sayılı “Limon İhracatına 

İlişkin Tebliğ", 07.04.2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

COVID-19 salgını nedeniyle süreçlerde yaşanabilecek muhtemel aksaklıkların ve firma 

mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen Destek Yönetim Sistemi (DYS)’ne geçiş 

01.09.2020 tarihine ertelenmiştir. 

Destek Yönetim Sistemi (DYS) kapsamında Belgesiz İhracat Krediler Modülünde 

ETGB’lerin de ilave edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, diğer 

gümrük beyannamelerinde olduğu gibi, ETGB’lere de, elektronik ortamda ulaşılması ve bu 

beyannameler üzerine elektronik ortamda şerh düşülmesi mümkün hale gelmiştir. Bu 

çerçevede, 01.09.2020 tarihi (bu tarih dahil) itibariyle, ETGB’ler, bu beyannameler üzerine 

elektronik ortamda şerh düşülmesi suretiyle belgesiz ihracat kredisi ihracat taahhütlerinin 

kapatılmasında kullanılabilecektir. 

17.03.2020 tarihli Bakanlık Makamı onayı ile COVID-19 salgını durumu mücbir sebep 

olarak tanınarak, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 25 inci ve 49 uncu 

maddelerinde, 2017/4 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz 

Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’in 17 ve 

22 nci maddelerinde, 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 12 

nci maddesinde Bakanlığımıza verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, 

mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisi kullanılmıştır. Zikredilen Makam onayı, 

31.12.2020 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecektir.                   

İhracatımızda daha fazla katma değer yaratılması, kapasite kullanımının ve yerli girdi 

oranının artırılması amacıyla hazırlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Tebliğ” 29.05.2020 tarihli ve 31139 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bahse konu değişiklik ile döviz kullanım oranlarının dinamik üretim ve 

ihracat yapısı içerisinde sıklıkla güncellenmeye ihtiyaç gösterebildiği göz önünde 

bulundurularak, 2020/10 sayılı söz konusu Tebliğ’de döviz kullanım oranlarının yüzde 80 

olarak belirlenen azami oranı aşmamak kaydıyla Bakanlıkça belirleneceği düzenlenmiştir. 

Tebliğ değişikliğinin yürürlüğe girmesini müteakip değişiklik yapılmadan önce Tebliğ’de 

sayılan sektörler de dahil olmak üzere tüm sektörler için uygulanacak azami döviz kullanım 

oranları Bakanlık Makamının 01.06.2020 tarihli onay ile ayrı ayrı belirlenmiştir. İhracatçımız 

ve yerli üreticimiz gözetilerek yapılan bu belirleme ile daha önce Tebliğde sayılan sektörlere 

ilaveten birçok ilave sektörde daha önce %80 olarak uygulanan azami döviz kullanım oranları 

Bakanlığımızca belli oranlarda düşürülmüş ve 2 Haziran 2020 tarihinden itibaren 

Bakanlığımızca düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri için yeni döviz kullanım oranları 

uygulamaya geçirilmiş bulunmaktadır. 

5910 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesinin verdiği yetkiye istinaden ve Covid-19 ile ilgili 

toplum sağlığına ilişkin tehdidin önlenebilmesine katkı sağlanması amacıyla, Bakanlık Makamı 

Talimatı ile 2020 yılı Nisan ayı içerisinde yapılması gerekli olan İhracatçı Birlikleri 2019 yılı 

Olağan Genel Kurulları, İçişleri Bakanlığının Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihinde 81 İl 

Valiliğine gönderdiği ek Genelge kapsamında, ikinci bir talimata kadar ertelenmiştir. 

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Habur Sınır Kapısı’nın 1 Mart 2020 tarihinde yolcu 

giriş ve çıkışlarına kapatılması sonrası anılan Sınır Kapısı’nın randımanlı çalışması amacıyla 

Bakanlığımız, TİM ve GAİB’in girişimleri ile kurulan, şoför değişimi ile dorse değişimi 
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imkanının ve Irak tarafından gelecek araçların bu bölgede dezenfekte edilerek ülkeye girişinin 

sağlandığı tampon bölgede ihtiyaç duyulan makine, ilaç, temizlik hizmeti, şoförlük hizmeti vb. 

tüm giderlerin, söz konusu faaliyetlerin ulusal ölçekli bir hizmet olması nedeniyle, tüm İhracatçı 

Birlikleri Genel Sekreterliklerince Irak’a yapılan ihracatları oranında karşılanması yönünde bir 

uygulama başlatılmıştır. 

22.03.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde, Covid-19 pandemisinin 

yayılmasını engellemek amacıyla İhracatçı Birlikleri Hizmet Binalarında hizmeti aksatmayacak 

şekilde minimum seviye personel bulundurulmasına yönelik tedbirler alınmıştır. 1 Haziran 

itibarı ile kontrollü normalleşme sürecinin başlaması münasebetiyle birlik personelleri de 

kademeli olarak birlik hizmet binalarından hizmet vermeye başlamıştır. 

TİM ve ihracatçı birliklerince fiziki ortamda gerçekleştirilen toplantıların elektronik 

ortamda da gerçekleştirilebilecek şekilde revize edilmesi amacıyla “Türkiye İhracatçılar 

Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanmış ve anılan yönetmelik 12.06.2020 tarihli ve 31153 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevre Komitesi altında faaliyet 

gösteren Kaynak Verimliliği ve Atık Çalışma Grubunun 13. Toplantısı 3-5 Şubat 2020 

tarihlerinde, OECD Çevre Politikaları altında faaliyet gösteren Çevresel ve Ekonomi 

Politikalarının Bütünleştirilmesi Çalışma Grubu’nun 15. Toplantısı ise 5-7 Şubat 2020 

tarihlerinde OECD merkezinde (Paris) gerçekleştirilmiş, mezkur toplantılara Genel 

Müdürlüğümüz tarafından iştirak edilmiştir.  

2020 yılı Ocak – Mart döneminde 6 ilde, 4 işbirliği kuruluşu ile 10 Dış Ticaret 

Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve 483 kişi katılım sağlamıştır. Mart-Haziran 2020 

dönemi için planlanan organizasyonlar  “COVİD-19” salgını kapsamında ülke bazında alınan 

önlemler çerçevesinde ileri tarihlere ertelenmiştir.  

23 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 

organizasyonlarının (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince yoğun olarak kullanılan) 

uzaktan eğitim (on-line) uygulamasıyla gerçekleştirilmesine başlanmıştır. 

Bu çerçevede, Bakanlığımız, TOBB ve TİM koordinasyonunda 23-24 Haziran 2020 

tarihlerinde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri;   25-26 Haziran 2020 tarihlerinde Orta 

Anadolu İhracatçı Birlikleri ve 30 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri ile iş 

birliğinde olmak üzere 5 adet Online Bilgilendirme Semineri düzenlenmiştir. 

Online eğitimlere 553 kişi aktif olarak katılım sağlamıştır.  

Uzmana Danışın Uygulaması üzerinden 206 adet firma talebi yazılı olarak 

cevaplandırılmış olup, 242 adet yurtdışı potansiyel ithalatçı adres dosyası iletilmiştir.  

Ticaret Müşavirlik/Ataşeliklerimizin 81 adet yazılı bilgi talebi karşılanmış olup, 147 

adet Türk ihracatçı firma listesi ve yurtdışı potansiyel ithalatçı adres dosyası iletilmiştir. 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan devlet yardımları hakkında toplu bilgi veren Devlet 

Yardımları Rehberi hazırlanmış olup, çeşitli etkinliklerde firmalarımıza dağıtılmaktadır. 

Yurtdışı hedef kitleye Türkiye’nin dış ticareti ile Bakanlığımızın yurtdışına yönelik 

faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan ve aylık periyodlarla İngilizce olarak 

yayımlanmakta olan Focus Business Turkey elektronik bülten düzenli olarak çıkarılmış ve 

50.318 yurtdışı aboneye e-posta ile iletilmiştir. 

Türkiye – Fas Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında 5. Ortak Komite Toplantısı 

14 Ocak 2020 tarihinde; Sayın Bakanımız ve Faslı mevkidaşının katılımlarıyla Türkiye-Fas 

Yatırım ve İş Ortamı Forumu ise 15 Ocak 2020 tarihinde Rabat’ta gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. 

11 Şubat 2020 tarihinde "OECD Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektöründe Yetkili 

Politika Yapıcıları için Yuvarlak Masa Toplantısı" ve 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde 

gerçekleştirilen "OECD Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörlerinde Sorumlu İş İdaresi 
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Forumu"na katılım sağlanmıştır. Faaliyet kapsamında ülkemizin tekstil, konfeksiyon ve 

ayakkabı sektörlerindeki çalışma koşulları ve ilgili mevzuatlar kapsamında OECD üyesi ülke 

temsilcilerine bilgi aktarımı yapılmıştır. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) talebini uygun gören Bakanlığımız 

tarafından, "İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)'de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)" ile  

a. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen  

- koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, 

- tulum (koruyucu iş elbisesi), 

- sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler), 

b. Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine istinaden piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske" 

ve "tıbbi steril/non-steril eldiven” ihracatı,  

4 Mart 2020 tarihinden itibaren adı geçen kurumun ön iznine bağlanmıştır. 

Tıbbi maske üretiminde kullanılan meltblown kumaşın ihracatına, 18 Mart 2020 tarih 

ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracatı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 

(İhracat: 2006/07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) ile tedbir 

getirilmiştir. Mezkûr Tebliğ’deki 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan ‘Yalnız 

Meltblown Kumaş’ ihracatı için koordinatör birlik olan İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne müracaat eden firmaların talepleri halen günlük bazda 

değerlendirilmektedir. 

22 Şubat 2020 tarihinde Sayın Bakanımız başkanlığında, hazır giyim ve konfeksiyon, 

tekstil ve hammaddeleri, deri ve deri mamulleri, halı sektörleri ihracatçılar birliği başkanları ve 

ilgili kamu kurum/kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı 

Sektörleri Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 

14 Nisan 2020 tarihinde Sayın Bakanımız başkanlığında, hazır giyim ve konfeksiyon, 

tekstil ve hammaddeleri, deri ve deri mamulleri ile halı sektörleri ihracatçılar birliği başkanları 

ile bir video-konferans toplantısı gerçekleştirilerek COVID-19 salgınının söz konusu sektörlere 

etkisi üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

08 Haziran 2020 tarihinde Bakan Yardımcılarımızın başkanlıklarında ülkemizde 

dokusuz (non-woven) kumaş üretimi yapan 18 firmanın 20 temsilcisi ile üretim, iç piyasa arzı 

ve ihracat konularının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Kolay İhracat Platformu Teknik Şartnamesi'nde yer alan ve projenin detaylı analizi ile 

proje kapsamındaki iş ve işlemleri içeren Kavramsal Tasarım Dokümanı, yüklenici tarafından 

Bakanlığımıza sunulmuş, Genel Müdürlüğümüz ve diğer Birimlerin düzeltmelerinden sonra 

Kavramsal Tasarım Dokümanının kabul edildiğini yüklenici firmaya bildirmiştir.  

Singapur Büyükelçisi ve Ticaret Müşavirimiz Singapur'daki Infocomm Media 

Development Agency (IMDA) ile 13 Ocak tarihinde bir görüşme gerçekleştirmiştir. Söz konusu 

görüşmede IMDA'nın koordine ettiği TradeTrust isimli blokzincir projesine ilişkin bilgi alınmış 

ve Bakanlığımızın işbirliği isteği iletilmiştir. Söz konusu toplantı sonrasında blokzincir 

işbirliğine yönelik bir telekonferans gerçekleştirilmiştir. 

Google ile dijital pazarlama alanında yapılmakta olan işbirliği kapsamında Google 

Dijital Atölyede yer alan ve Bakanlığımızın desteklerini anlatan videolar hazırlanmış, onay 

süreçleri tamamlanmış yayına hazır hale getirilmiştir. 

Geliştirme ve içerik hazırlama safhaları tamamlanan Sanal Ticaret Akademisi'nin 

hizmete alınması ve kamuoyuna açıklanması, Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımızın 

teşrifleri ile gerçekleştirilmiştir. 24 ders, 1000 ekran ve 3 sertifika programından oluşan e-

öğrenme platformu Sanal Ticaret Akademisi’ne Haziran ayı sonuna kadar 20 binden fazla 

kullanıcı kayıt yaptırmış, Sanal Ticaret Akademisi’ndeki dersleri tamamlayarak sınavda 

başarılı olanlara 3 bini aşkın sertifika verilmiştir. 
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Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda YYS firma sayısını artırmak için 

Gümrükler Genel Müdürlüğü ile bir çalışma grubu oluşturulmuş, YYS süreciyle ilgili sorunlar 

ve firmalara iletilecek metinlerde kullanılabilecek davranışsal mesajlara dair bilgi aktarılmıştır. 

Kolaydestek sitesine hizmetler sektörlerine ilişkin bölümler eklenebilmesini teminen 

içerik ve görseller hazırlanmıştır.  

Dijital Dönüşüm Yarışması ile ilgili kurumsal kimlik çalışmaları tamamlanmış, logo, 

tanıtım kampanyası, tanıtım materyalleri, websitesi hazırlanmış, yarışma şartnamesi ve jüri 

süreçleri tamamlanmıştır. 

KSS blokzincir projesinin gerçekleştirilmesi için hizmet alımına temel teşkil edecek 

Teknik Şartname taslağı hazırlanmıştır. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)'ndan, Teknik İşbirliği kapsamında, 

gerçekleştirilmesi planlanan KSS projesinin devamı olarak projelendirilen 2. faz çalışmalar için 

fon sağlanmasına yönelik resmi başvuru yapılmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan 

onayın ardından EBRD Merkezinin kesin onayına sunulmuştur. 245.000 Avro tutarındaki 

projenin şartnamesinin yazılması süreci devam etmektedir. 

Bakanlığımız ile Amazon.com.tr, Boğaziçi Üniversitesi ve TOBB'un ortaklaşa 

düzenledikleri Bir Tıkla Avrupa online eğitimlerine katılım sağlanarak Bakanlığımızın 

KOBİ'lere sundukları destekler ve dijital dönüşüm konularında bilgiler verilmiştir. 

Pandemi döneminde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Facebook ile 

işbirliğinde hayata geçirilen ve Facebook İstasyon üzerinden sunulan çevrimiçi eğitimler 

hazırlanmıştır. Bakanlık uzmanlarının evlerinden çektikleri videoların paylaşıldığı platform ile 

Bakanlığımız, geniş kullanıcı kitlelerine ulaşarak, vatandaşın zor günlerinde yanlarında 

olmuştur. Yeni eklenen videolarla içeriği geliştirilen platformda “İhracat”, “İthalat”,  “Gümrük 

İşlemleri”, “İç Ticaret”, “Tüketicinin Korunması”, “Esnaf ve Sanatkarlara Yönelik Hizmetler” 

ve “Uluslararası Anlaşmalar& Avrupa Birliği” başlıklarında toplam 45 video bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca kadın ve genç girişimcilerin Corona-19 Pandemisi sürecinde 

yaşadıkları sorunlara ilişkin olarak bir anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmaya yaklaşık 200 

girişimci katılım sağlamıştır. 

Kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapmalarını ve ihtiyaç 

duydukları network ağını oluşturmalarını sağlamak amacıyla elektronik ortamda “Ulusal Kadın 

Girişimci Platformu” kurulması için gerekli hizmet alımına yönelik iş ve işlemler 

sürdürülmüştür. 

Ulusal düzeyde tüm kadın girişimcilerimize ulaşılması ve gerekli bilgilendirmelerin 

yapılabilmesi için oluşturulan Kadın Girişimci Fiziki Networkü kapsamında 2020 yılında; 

Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Burdur, Isparta, Ordu, Giresun ve Samsun’da olmak üzere 

dokuz ilde toplantılar gerçekleştirilmiştir. Sürecin devamında katılımcılara muhtemel bir 

Covid-19 bulaşma riskini engellemek amacıyla toplantılar Mayıs ayında elektronik ortama 

taşınmış ve Proje Kadın Girişimci Online Networkü olarak güncellenmiştir. Bu kapsamda 

Hakkari, Kayseri, Gaziantep, Çanakkale ve Sivas’a yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Export Akademi Programı kapsamında 2020 yılında İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve 

Eskişehir’de eğitimler düzenlenmiştir. Öte yandan, “Export Akademi” Programı toplantıları, 

katılımcılara muhtemel bir Covid-19 bulaşma riskini engellemek amacıyla Nisan ayında 

elektronik ortama taşınmıştır. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektronik ortamda 

gerçekleştirilen Export Akademi Programlarına 1500’e yakın girişimci katılım sağlamıştır. 

Melek yatırımcılarla yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla 

web tabanlı bir platform oluşturulması ve bu platform aracılığı ile melek yatırımcılar ve özel 

sermaye yatırım fonlarının, genç girişimcilerin firmalarına yatırım yapmaları ve genç 

girişimcilerin ihracata yönlendirilmesi amacıyla elektronik ortamda “Melek Yatırımcı Ağı” 

kurulması için teknik şartname oluşturulmuştur. 
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İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Haksız rekabete sebep olan dampingli ithalattan zarar gören yerli üretimi korumak ve 

mevcut önlemlerin devam etmesini sağlamak amacıyla 133 adet dampinge karşı önlem ve 1 

adet sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlüktedir. 

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, 7 adet üründe 12 adet nihai gözden geçirme 

soruşturması ve 2 adet üründe 2 adet damping soruşturması açılmıştır. Devam eden damping, 

sübvansiyon ve nihai gözden geçirme soruşturmalarından, 5 adet üründeki 12 adet nihai gözden 

geçirme soruşturması ve 1 adet üründeki 1 adet damping soruşturması tamamlanmıştır. Bir 

ürüne yönelik dampinge karşı önlem ise geçici süreliğine askıya alınmıştır.  

Toplam önlem sayısı itibariyle ülkemiz, 1995-2018’yi kapsayan dönemde DTÖ üyeleri 

arasında 5. sırada yer almaktadır. 

İthalatta haksız rekabete ve/veya artan ithalata karşı yerli üreticimizin korunmasını 

teminen vergi ve/veya TPSA çerçevesinde uygulanan önlemler kapsamı eşyanın ithalatı 

yakından izlenmektedir. İzleme işlemi sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 

Hakkında Mevzuat çerçevesinde açılacak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma 

neticesinde mevcut dampinge karşı önlemler ilgili ürün grubu, firma ve/veya ülkeye teşmil 

edilebilmektedir. Bu kapsamda, mevcut dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasının 

önlenmesini teminen 3 adet üründe 8 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma 

açılmıştır. 

İthalat artışının yerli üreticiler üzerinde ciddi zarara veya ciddi zarar tehdidine neden 

olması halinde İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat kapsamında korunma önlemi 

uygulanabilmektedir. Anılan mevzuat kapsamında hâlihazırda polietilen tereftalat (PET), duvar 

kâğıtları, naylon veya diğer poliamidlerden iplikler ve diş fırçaları olmak üzere toplam 4 ürün 

grubunda tüm ülkelere yönelik korunma önlemi uygulanmaktadır.  

Bu kapsamda, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda 

yer almaktadır. 

Düzcam ürünleri ithalatında ürün gruplarındaki fiyat farklılığı dikkate alınarak 70.04 ve 

70.05 GTP’lerindeki düz camlar için 0,50 $/kg, 70.06 ve 70.07 GTP’lerindeki düz camlar için 

0,70 $/kg seviyesinde değişen gözetim kıymetleri üzerinden gözetim uygulamasına tabi 

tutulması uygun görülmüş olup, bu amaçla hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 

2020/1 sayılı Tebliğ 22.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihini takip 

eden 10 uncu gün yürürlüğe girmiştir.21.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta 

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile anılan 

gözetim uygulaması kapsamındaki bazı GTİP’ler 2020/1 sayılı Tebliğ kapsamından hariç 

tutulmuştur. Hariç tutulan ürünler için İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No: 2010/7) kapsamında 4-4,5 ABD Doları/kg üzerinden gözetim uygulanmaya devam 

edilmektedir.  

Devre ayırıcıları ithalatına yönelik olarak yerli üreticilerden anılan ürünlerin yurt 

dışından düşük birim fiyatlarla ithalatında artış olduğu gerekçesiyle alınan gözetim başvurusu 

üzerine yapılan inceleme sonucunda söz konusu eşyanın ithalatının yakından izlenebilmesi 

amacıyla, 7,5 ABD Doları/Kg gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının 

ithalatının ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasının uygun olacağı 

değerlendirilmiş ve bu çerçevede hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2020/2 

sayılı Tebliğ 19.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihini takip eden 30 

uncu gün yürürlüğe girmiştir. 

Hidrolik Yağ pompası ithalatına yönelik olarak yerli üreticilerden anılan ürünlerin yurt 

dışından düşük birim fiyatlarla ithalatında artış olduğu gerekçesiyle alınan gözetim başvurusu 

üzerine yapılan inceleme sonucunda söz konusu eşyanın ithalatının yakından izlenebilmesi 

amacıyla, 15 ABD Doları/Kg gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının 
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ithalatının ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasının uygun olacağı 

değerlendirilmiş ve bu çerçevede hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2020/4 

sayılı Tebliğ 20.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihini takip eden 30 

uncu gün yürürlüğe girmiştir. 

Güneş panelleri ithalatına yönelik 2017/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ çerçevesinde gözetim uygulanmakta olup, gözetim uygulaması ile ithalatın 

önemli ölçüde gerilediği görülmekle birlikte gözetim tebliğlerinde yer alan ihracatçı-üretici 

bilgi formunun ihracatçı ülkedeki resmi kurum içerik onayının değerlendirilmesinde bazı 

tereddütler yaşanmakta ve Tebliğde birim eşik kıymet kriterinin metrekare cinsinden ifade 

edilmesinin ithalatın takibini ve uygulanan politikaların etkisini değerlendirmeyi zorlaştırdığı 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda, 2017/3 sayılı İthalatta 

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in yürürlükten kaldırılmasında karar verilmiş olup bu 

çerçevede hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2020/5 sayılı Tebliğ 14.04.2020 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe 

girmiştir. 

İran menşeli polyester elyaf ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin 

süresinin uzatılmasına yönelik 24.12.2019 tarihinde korunma önlemi uzatma soruşturması 

başlatılmış olup anılan soruşturmaya yönelik yönelik Nota İran İslam Cumhuriyetine 

gönderilmiştir. İlerleyen dönemde söz konusu soruşturmaya yönelik süre uzatım talepleri 

değerlendirilmiş ilgili taraflardan alınan görüşler incelenmiş olup, eksik soru formu gönderen 

taraflar bilgilendirilmiştir. Anılan soruşturma 05.05.2020 tarihinde yayımlanan 2020/1 sayılı 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile tamamlanmış olup bahsi geçen önlem aynı 

tarihte yayımlanan İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma 

Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde 3 yıl süre ile uzatılmıştır. 

İran menşeli ambalaj (BOPP) film ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin 

süresinin uzatılmasına yönelik 24.12.2019 tarihinde korunma önlemi uzatma soruşturması 

başlatılmış olup anılan soruşturmaya yönelik Nota İran İslam Cumhuriyetine gönderilmiştir. 

İlerleyen dönemde söz konusu soruşturmaya yönelik süre uzatım talepleri değerlendirilmiş 

ilgili taraflardan alınan görüşler incelenmiş olup, eksik soru formu gönderen taraflar 

bilgilendirilmiştir. Anılan soruşturma 05.05.2020 tarihinde yayımlanan 2020/2 sayılı İthalatta 

Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile tamamlanmış olup bahsi geçen önlem 3 yıl süre ile 

uzatılmıştır. Anılan önlem kota şeklinde uygulanacak olup ilgili kotanın uygulamam esaslarına 

ilişkin 2020/6 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 02.06.2020 tarihinde 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Cep telefonları ithalatına yönelik olarak yerli üreticilerden anılan ürünlerin yurt dışından 

düşük birim fiyatlarla ithalatında artış olduğu gerekçesiyle alınan gözetim başvurusu üzerine 

yapılan inceleme sonucunda söz konusu eşyanın ithalatının yakından izlenebilmesi amacıyla, 

200 ABD Doları/Kg gümrük kıymetinin altında birim kıymeti haiz olanlarının ithalatının ülke 

ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasının uygun olacağı 

değerlendirilmiş ve bu çerçevede hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2020/6 

sayılı Tebliğ 08.05.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. 

Diş fırçaları ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin uzatılmasına 

yönelik 03.05.2020 tarihinde yayımlanan 2020/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 

Tebliğ ile korunma önlemi uzatma soruşturması başlatılmış olup anılan soruşturmaya yönelik 

bildirimler DTÖ Sekretaryası, Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler ve ilgili diğer taraflara 

gönderilmiştir. İlerleyen dönemde söz konusu soruşturmaya yönelik süre uzatım talepleri 

değerlendirilmiş ilgili taraflardan alınan görüşler incelenmiş olup, eksik soru formu gönderen 

taraflar bilgilendirilmiştir. Soruşturma edinilen bilgiler çerçevesinde sürdürülmektedir. 

Polyester elyaf ithalatına yönelik olarak yerli üreticilerden korunma önlemi 

uygulanmasına ilişkin alınan başvuruya istinaden 30.05.2020 tarihinde yayımlanan 2020/4 
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sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile korunma önlemi soruşturması 

başlatılmış olup anılan soruşturmaya yönelik bildirimler DTÖ Sekretaryası, Serbest Ticaret 

Anlaşması yapılan ülkeler ve ilgili diğer taraflara gönderilmiştir. İlerleyen dönemde söz konusu 

soruşturmaya yönelik süre uzatım talepleri değerlendirilmiş ilgili taraflardan alınan görüşler 

incelenmiş olup, eksik soru formu gönderen taraflar bilgilendirilmiştir. Soruşturma edinilen 

bilgiler çerçevesinde sürdürülmektedir. 

PET Cips ithalatına yönelik olarak yerli üreticilerden korunma önlemi uygulanmasına 

ilişkin alınan başvuruya istinaden 11.06.2020 tarihinde yayımlanan 2020/5 sayılı İthalatta 

Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile korunma önlemi soruşturması başlatılmış olup anılan 

soruşturmaya yönelik bildirimler DTÖ Sekretaryası, Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler 

ve ilgili diğer taraflara gönderilmiştir. İlerleyen dönemde söz konusu soruşturmaya yönelik süre 

uzatım talepleri değerlendirilmiş ilgili taraflardan alınan görüşler incelenmiş olup, eksik soru 

formu gönderen taraflar bilgilendirilmiştir. Soruşturma edinilen bilgiler çerçevesinde 

sürdürülmektedir. 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Mevzuat çerçevesinde ithalatın izlenmesi 

amacıyla bazı ürün gruplarında fiyat kriterli gözetim uygulaması yürütülmekte olup yapılan 

inceleme sonucunda 38 adet Tebliğde gözetime esas kıymet güncellemesi yapılması uygun 

görülmüş ve ilgili ürünlerde yıllar itibariyle gümrük tarife pozisyonu değişiklikleri de 

Tebliğlere yansıtılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 

Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 07.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. 

Yerli sanayimizin düşük birim fiyatlı artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla; 
 

- Tekstil ve konfeksiyon sektöründe bazı tercihli ülke grupları için düşük oranda 

uygulanan İlave Gümrük Vergileri (İGV) daha yüksek İGV uygulanan “Diğer Ülkeler” 

seviyesine çıkartılmıştır.  

- Dünya genelinde yaşanılan Kovid-19 salgını kapsamında daralan uluslararası ticaret 

nedeniyle düşük birim fiyatlı ithalatın yerli sanayimiz üzerinde olumsuz etkiler 

yaratmaması için hâlihazırda 3000’den fazla üründeki ilave gümrük vergileri 1 Ekim 

2020 tarihine kadar artırılmış, 1912 ürüne de yeni ilave gümrük vergisi getirilmiştir. Bu 

çerçevede, toplam 34.3  milyar dolar ithalat yapılan 5.105 adet Gümrük Tarife İstatistik 

Pozisyonlu (GTİP) üründe İGV uygulanmaktadır. 

- Slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi 

demir çelik ürünlerinde 17.04.2020 tarihli ve 2423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

15.07.2020 tarihine kadar uygulanması öngörülen gümrük vergisi artışı düzenlemesinin 

30.09.2020 tarihine kadar uzatılmasına dair 13/07/2020 tarihli ve 2756 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı 14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. 

Sanayicilerimizin girdi maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmak, tüketici 

fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, ülkemiz ve AB’ye üye ülkelerde 

yerli üretimi olmayan hammadde ve yarı mamullere ilişkin sanayicilerimizin gümrük vergisinin 

askıya alınması ve otonom tarife kontenjanı açılmaktadır.  

Bu çerçevede, AB Komisyonunda yapılan müzakereler sonucunda 2020 yılında 

kimyasal ve elektronik üründe açılan 21 adet ulusal tarife kontenjanı için toplam 165 firma 

müracaatı incelenerek kota dağıtımı tamamlanmıştır. Öte yandan, mezkur dağıtım sonrasında 

bakiye kalan kotaların dağıtımı tamamlanmış olup, 3 firmaya kota dağıtımı yapılmıştır. 

Ayrıca, ACN ve grup 2 baz yağ için AB Komisyonundan 2020 yılı için alınan ilave 

kotanın dağıtımına yönelik Tebliğ kapsamında müracaatlar toplanmış olup, alınan firma 

müracaatları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek, kota dağıtımı yapılmıştır.  
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Çanta üreticilerinin girdi ihtiyacını karşılamak ve üretim maliyetlerini düşürmek 

amacıyla imperteks kumaşı üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalara %0 İlave Gümrük 

Vergisi (İGV) ile ithal etmek üzere 2020 yılı için kontenjan açılmıştır. Bu kapsamda, süresi 

içerisinde firma müracaatları toplanmış olup, yapılan değerlendirme sonucunda mevzuatta 

belirtilen şartları taşıyan 20 firmaya toplam 5 milyon m2 kota dağıtımı yapılmıştır.  

Ülkemiz ve AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan hammadde ve yarı mamullerde 

sanayicilerimizin girdi maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmak amacıyla ilgili AB 

Komisyonunda yapılan müzakereler sonucunda bazı özel tanımlı ürünlerin gümrük vergileri 

askıya alınmakta olup, söz konusu ürünler İthalat Rejimi Kararı eki V sayılı Listede 

yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı ikinci dönemi olarak 1 Temmuz 2020 tarihinden 

itibaren anılan listede yapılacak değişikliklere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak, 

01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Dünya genelinde yaşanılan KOVID-19 hastalığı ile mücadelede kişisel maske kullanımı 

büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, ülkemiz maske üretiminde girdi maliyetlerini 

düşürmek amacıyla 30.06.2020 tarih ve 2705 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 56.03 Gümrük 

Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan ve maske üretiminde girdi olarak kullanılan 

“melt blown” kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisinin 30.09.2020 tarihine kadar (bu 

tarih dahil)  % 0’a düşürülmesi kararlaştırılmıştır.  

“Solunum cihazları”(Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsentratörü, Ventilatör Sarfları, 

Hasta devreleri(Anestezi/Ventilatör Devresi), Entübasyon Tüpleri)eşyasının ithalatında 

uygulanan %13 oranındaki ilave gümrük vergisi 25.03.2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak kaldırılmıştır. Hastanelerimizde ortaya çıkması muhtemel ihtiyacın 

rahatça karşılanabilmesi ve solunum cihazlarındaki arz güvenliğinin devamının sağlanabilmesi 

amaçlanmaktadır.  

25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Koronavirüs 

hastalığı esnasında gerekli hijyen eşyalarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla kolonya ve 

dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan etil alkolün arz güvenliğinin devamını 

sağlayabilmek için dökme etil alkol ithalatında % 10 olan gümrük vergisi kolonya ve 

dezenfektan üreten sanayiciler için % 0’a indirilmiştir. 

Tıbbi yeterlilik şartlarını taşımayan tanı kitlerinin ithalatını önlemek amacıyla 2 Nisan 

2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile eşyanın ithalatında Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan uygunluk yazısı alınması şartı getirilmiştir. 

Yurt dışı diğer gider beyan ederek gümrük vergisine esas kıymeti yükseltip gözetim 

belgesi olmaksızın yapılan ithalatın önüne geçebilmek amacıyla 3 (üç) adet Tebliğde (ceviz 

(Tebliğ 2005/5), çerezlik (Tebliğ 2017/4) ve yağlık ay çekirdeği (Tebliğ 2009/8) gözetim 

tebliğlerinde) yer alan “Gümrük Kıymeti” ifadeleri “CIF Kıymeti” olarak değiştirilmiştir 

Yerli ürün fiyatlarında yükselme eğiliminin devam edeceği beklentisi sebebiyle çerezlik 

ayçekirdeğinde CIF kıymeti 2.500 $/ton’dan 1.750 $/ton’a, yerfıstığında ise dönemsel olarak 

01.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kabuklu yerfıstığında CIF kıymeti 1.900 

$/ton’dan 1.500 $/tona, kabuksuz yerfıstığında da 2.750 $/ton’dan 2.000 $/tona düşürülmüştür. 

Gözetim uygulaması bulunan tarım ürünlerinden yer fıstığı, ceviz, badem, kaju, çerezlik 

ve yağlık ayçiçeği tohumu, ayçiçeği yağı, ayçiçeği tohumu unu, aspir tohumu, keten tohumu, 

rep ve kolza tohumu, çay, biberler, sarımsak ile muz (referans kıymet) ithalatında “Kayıt 

Belgesi” düzenlenmesi uygulamasına başlanmıştır. 

1/98 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ve Türkiye-Moldova Cumhuriyeti 

Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde ayçiçeği tohumu, rep veya kolza tohumu, pamuk 

tohumu, ayçiçeği yağı, soya yağı ve kolza yağına ilişkin tarife kontenjanlarının dağıtımı 

yapılarak başvuruda bulunan firmalara ithal lisansları düzenlenmiştir. 

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde ayçiçeği yağı arzında sıkıntı yaşanmaması ve 

spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla; ham ayçiçeği yağı ithalatında 
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tatbik edilen 1.000 $/ton gözetim kıymeti Temmuz 2020 tarihine kadar 800 $/ton seviyesine 

düşürülmüştür.   

Koronavirüs salgını nedeniyle yağlık ayçiçeği ticaretinde en büyük arza sahip Rusya'nın 

ihracat kısıtlamasının da etkisiyle temel gıdaların tedarik ve piyasaya arz güvenliğinin 

sağlanması ve fiyat artışlarından etkilenmemesi için, 02.04.2020 tarihli ve 2348 sayılı İthalat 

Rejimi Kararına Ek Karar çerçevesinde 1 Temmuz tarihine kadar ham ayçiçeği yağının gümrük 

vergisi %36 yerine %30 olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

Bilahare, ayçiçeği yağında arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla 

17.04.2020 tarihli ve 2422 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar uyarınca 31 Mayıs 2020 

tarihine kadar ithalatta yağlık ayçiçeği tohumunda %9 ve ham ayçiçeği yağında %18 

oranlarında,  1 Haziran-30 Haziran döneminde ise yağlık ayçiçeği tohumunda %13 ve ham 

ayçiçeği yağında %30 oranlarında gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin Karar yayımlanmıştır. 

Temel gıda maddelerinden ekmek üretiminin başlıca girdilerinden maya imalatında 

önemli miktarda kullanılan melasın; ekmek mayası üretiminde kullanılmak kaydıyla nihai 

kullanım mevzuatı kapsamında gümrük vergisi  %31,5 yerine %0 olarak uygulanmaya 

başlanmıştır. 

2349 sayılı  “Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” 

uyarınca 31 Mayıs 2020 tarihine kadar kullanılmak üzere çeltik ithalatında açılan 100 bin tonluk 

tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru usul ve esaslarını içeren Tebliğ çerçevesinde 

başvuruda bulunan firmalara ithal lisansları düzenlenmiştir.  

Bilahare, AB’den çeltik sevkiyatlarında Koronavirüs kapsamındaki tedbirler nedeniyle 

gecikmeler yaşandığına ilişkin sektörden gelen bilgi ve talepler çerçevesinde tarife kontenjanı 

kapsamında 1 ay ilave süre verilerek kullanım süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

Yerli üretimin korunması amacıyla patates ithalatında 31/12/2020 tarihine kadar 500 

$/ton seviyesinde gözetim kıymeti uygulanmasına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 

Karpuz üretiminin yurt içi ihtiyacını karşıladığı dikkate alınarak yerli üretiminde 

korunması amacıyla karpuz ithalatında 300 $/ton seviyesinde gözetim kıymeti uygulanmasına 

ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 

İthalat baskısının azaltılması, yerli üreticinin korunması ve ülkemizdeki üretim 

kapasitesinin arttırılması amacıyla bazı açık hava ağaçlarının gümrük vergisinin %3,9 

oranından %19,5 seviyesine (AB için %15,5) ve tabii mantarların gümrük vergisinin %1’den 

%15 seviyesine yükseltilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Hamsi balıkları ile havyarlar, hazırlanmış/konserve balıklar, yumuşakçalar ve 

kabukluların kayda alma uygulamasına dahil edilmesi, ayrıca 50 kg. ve daha az miktardaki 

ithalatta uygulanan muafiyetin kaldırılması amacıyla 2013/9 sayılı Tebliğde değişiklik 

yapılmıştır. 

Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin dış ticaretinin kontrol altına 

alınmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Tebliğ (CITES)’de değişiklik yapılmasına 

ilişkin Tebliğ Cumhurbaşkanlığına sevk edilmiştir. 

01.07.2020 tarihli ve 31172 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/7 sayılı Tebliğ ile 

1 Temmuz 2020-15 Şubat 2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere % 0 sıfır gümrük vergisi 

ile ülkemiz ve Avrupa Birliğinde üretimi yetersiz olan Rotatif tip kompresörler için 500.000 

adet tarife kontenjanı açılmıştır. 

14.07.2020 tarihli ve 31185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/8 sayılı Tebliğ ile 

yazar kasa, cep telefonu ve motorlu araçlarda kullanılan lityum piller ile LED diyotlu baskı 

devre kartlarında daha önceki yapılan dağıtımlardan kalan miktarlar için tarife kontenjanı 

açılmıştır. 
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İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Şirketler ve Ticaret Sicili 

Ticaret şirketleri ile ticari işletmelere ilişkin işlemler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre yürütülmektedir. Kanun uyarınca bugüne kadar 6 Yönetmelik ile 17 Tebliğ 

çıkarılmıştır. Bu düzenlemelerle, ticari hayatın işleyişinde önemli bir role sahip olan başta 

ticaret şirketlerimiz olmak üzere işletmelerimizin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, uzun 

ömürlü olmaları, kamu güveninin oluşturulması, şeffaflığın sağlanması ve rekabetin artırılması 

hedeflenmiştir. 

Bu amaç doğrultusunda yürütülen faaliyetler kapsamında 2020 yılının ilk altı ayında; 

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü 

Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 17 Mayıs 2020 tarihli ve 

31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda 

bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay 

Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin görüşlerine açılmıştır. 

Kayden izlenmeyen hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplik bilgisinin takip edilebilmesi 

ile ticaret şirketlerinde gerçek faydalanıcının tespiti ve kayıt altına alınmasına yönelik mevzuat 

değişiklik taslağı hazırlanmıştır. 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı kapsamında, 

imza sirküleri uygulamasının kaldırılması ile imza beyanının düzenlenmesinde uygulama 

değişikliğine gidilmesine yönelik olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili 

maddelerinin değiştirilmesine ilişkin mevzuat değişiklik taslağı hazırlanmıştır. 

MERSİS’in geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. MERSİS kapsamında veri 

paylaşımı sağlanan kurum sayısı 40’a ulaşmıştır. 

Kamudan iş dünyasına sunulan e-devlet hizmetleri için MERSİS doğrulama kaynağı 

olarak kullanılmaktadır. Bu dönemde, MERSİS altyapısı ve verileri kullanılarak devlet 

kurumlarınca iş dünyasına sunulan e-devlet hizmeti sayısı 44’e ulaşmıştır. 

Anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme 

taleplerinin elektronik ortamda alınmasına, Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin 

elektronik ortamda yapılmasına ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik 

ortamda saklanmasına imkan tanıyan “Genel Kurul Modülü” 81 İl Müdürlüğümüzde 

uygulamaya alınmıştır. Böylece, Bakanlık temsilcisi talep ve görevlendirme işlemleri artık 

elektronik ortamda gerçekleşmekte, genel kurul belgeleri elektronik ortamda saklanmaktadır. 

22.06.2020 tarihi itibariyle söz konusu modül üzerinden 1.619 başvuru alınarak Bakanlık 

temsilcisi görevlendirmeleri elektronik ortamda yapılmıştır. 

Ticaret siciline konu olup ticaret sicili müdürlüklerince verilen tüm belgelerin, ödeme 

aşamaları dahil olmak üzere, tamamen elektronik ortamda talep edilmesi, oluşturulması ve 

ilgililere iletilmesi imkanı getirilmiştir. 07.07.2020 tarihi itibariyle, İstanbul, Ankara, İzmir ve 

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüklerini de içeren toplam 40 tane ticaret sicili müdürlüğünde 

belgeler tamamen elektronik ortamda talep edilebilmekte ve alınabilmektedir. 

MERSİS ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi entegrasyonu kapsamında teknik çalışmalar 

tamamlanmış olup, Haziran ayı sonu itibariyle uygulama Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 

pilot uygulama olarak devreye alınmıştır. 

17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret 

Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğin 27 nci maddesi uyarınca ticaret sicili müdürlükleri 

kurulmuştur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden 
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sonra ticaret sicili müdürlüklerinin kuruluşuna kadar geçen süre zarfında vekâleten atanmak 

suretiyle görev yapan ticaret sicili müdürleri ve ticaret sicili müdür yardımcıları Bakanlık 

Makamının 05.03.2020 tarihli ve 52999589 sayılı Onayı ile asaleten atanmıştır. 

Diğer taraftan, Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğde belirtilen asgari personel 

şartını taşımayan 128 ticaret sicili müdürlüğü bulunmakta olup, söz konusu müdürlüklere 

ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı ve tescil yetkilisi atamalarının yapılmasına yönelik 

çalışmalar yürütülmektedir. 

Ticaret sicili müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine ve 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Sebze ve Meyve Ticareti 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda sebze ve meyve 

ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların E-Fatura, E- Sevk İrsaliyesi ve E-Müstahsil 

Makbuzu sistemlerini 1 Ocak 2020 itibarıyla kullanmaları zorunlu hale getirildi. Bu sistemler 

ile Hal Kayıt Sisteminin entegre edilmesi konusundaki çalışmalar devam etmekte olup, 

entegrasyonun sağlanmasıyla birlikte Hal Kayıt Sistemine yapılan bildirimler ile fatura ve 

müstahsil makbuzlarındaki bilgilerin uyumlu olmasının sağlanması, etkin bir kontrol ve 

denetim mekanizmasının oluşturulması, kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Taşınır ve Taşınmaz Ticareti 

İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında taşıt bedeli ile taşıt mülkiyetinin eş anlı el 

değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda 

Bakanlığımız tarafından Türkiye Noterler Birliğinin (TNB) yetkilendirilmesine ilişkin protokol 

07.01.2020 tarihinde imzalanmıştır. TNB ile aracı kuruluşlar (Takasbank, Vakıfbank ve Ziraat 

Bankası) arasında protokoller imzalanarak Sistem 3 Şubat 2020 tarihinde uygulamaya 

alınmıştır. 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 

Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.  

Kuyumculuk sektörüne ilişkin Yönetmelik taslağı oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. 

Zincir Mağaza ve Büyük Mağazalar ile Alışveriş Merkezlerinin Açılış Kriterleri 

Hakkında Yönetmelik taslağı hazırlanmıştır.  

Piyasa dengesi ve tüketiciler gözetilerek perakende işletmelerce tüketicilere yönelik 

gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) ile Web Tapu arasında entegrasyon sağlanarak 

veri aktarımına başlanmıştır. 

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 

oluşumuna ilişkin olarak 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda 

değişiklik yapılmasına dair çalışmalar yapılmış ve bu değişiklik 17 Nisan 2020 tarihinde 

gerçekleşmiştir. 

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Taslağı hazırlanmıştır. 

 

Lisanslı Depoculuk  

Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık ve zeytin gibi dayanıklı tarım 

ürünlerinin analiz edilerek modern depolarda depolandığı lisanslı depoculuk sisteminde 
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Haziran ayı sonu itibariyle 204 adet lisanslı depo işletmesine kuruluş izni verilmiş, bunlardan 

101’i lisans alarak faaliyete geçmiştir. Ocak-Haziran 2020 döneminde ise 11 adet şirkete 

faaliyet izni verilmiştir.  Faaliyete geçen lisanslı depoların toplam kapasitesi 5,2 milyon tona 

ulaşmıştır. Lisanslı depolarda depolanan ürünlerin karşılığında çıkarılan elektronik ürün 

senetlerinin ticareti ise 26.07.2019 tarihinden itibaren ülke çapındaki tek platform olan Türkiye 

Ürün İhtisas Borsası üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ürün çeşitliliğinin artırılması 

ve yatırımın kolaylaştırılması amacıyla kuru kayısı ürünü için Kuru Kayısı Lisanslı Depo 

Tebliği’nde değişiklik yapılmış, söz konusu değişiklikler 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Haksız Fiyat Değerlendirme  

Özellikle deprem ve salgın hastalık gibi olağanüstü koşullarda karşılaşılan üretici, 

tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları yasaklanmıştır. 

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak ve 

gerektiğinde idari para cezası uygulamak üzere, ilgili Bakanlıkların yanı sıra esnaf, tacir, üretici 

ve tüketici temsilcilerinin de üyesi olduğu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş 

olup faaliyete başlamıştır. Kurulun çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Haksız Fiyat 

Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği 28.05.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Elektronik Ticaret 

İleti Yönetim Sisteminin (İYS) kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasları 

belirlenmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla Ticari İletişim ve Ticari 

Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik 04.01.2020 tarihinde değiştirilmiştir. 

6 Ocak 2020 tarihinde 12 e-ticaret sitesine Güven Damgası verilmesi ve Güven Damgası 

uygulamasının tanıtımının gerçekleştirilmesi amacıyla Sayın Bakanımızın katılımlarıyla basın 

toplantısı düzenlenmiştir. 

18 Haziran 2020 tarihinde 5 e-ticaret sitesine Güven Damgası verilmesi amacıyla dijital 

ortamda takdim töreni organize edilmiştir.  

Bakanlığımızca, salgının KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini 

azaltmak, KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkânlardan en 

etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek 

amacıyla “E-Ticaret Olarak KOBİ’lerin Yanındayız” dayanışma kampanyası başlatılmıştır. 

Kampanyaya 29 işletme/e-ticaret sitesi katılım sağlamış olup kampanyadan yaklaşık 135 Bin 

KOBİ yararlanmıştır. Kampanya kapsamında, 7.076 kişiye istihdam sağlanmış, 3.761 KOBİ e-

ticaret ile tanışmış ve KOBİ’lerimize vadesinden önce 1,2 Milyar TL transfer edilmiştir. 

24 Haziran 2020 tarihinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Lansman 

toplantısı düzenlenmiş ve Lansmanda ülkemizin ilk e-ticaret verileri açıklanmıştır. 

24 Haziran 2020 tarihinde Bakan Yardımcımız başkanlığında, kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla Elektronik Ticaret 

Çalıştay'ı düzenlenmiştir. 

Yenilenen ara yüzüyle Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi(ETBİS) ve Elektronik Ticaret 

Bilgi Platformu hizmete açılmıştır. 
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Taşınır Rehni-Kobi’lerin Finansmana Erişimi 

KOBİ’lerimizin finansmana erişim imkânlarının genişletilmesi amacıyla çalışmalar 

yürütülmektedir. Bakanlığımızca, 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun 

uygulamasında etkinliğin arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

KOBİ’lerin finansmana erişiminde taşınırlarını kullanabilmesine imkân sağlayan 

Taşınır Rehni ile 37.980 rehin sözleşmesi tescil edilmiştir. Yaklaşık 728 milyar TL, 70 milyar 

dolar, 41 milyar avro güvence tutarı karşılığında finansman imkânı sağlanmıştır. 

 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN PROJE VE BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) 

MERSİS iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi 

sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki; şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin 

işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi 

gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. Sistemin 

ikinci temel fonksiyonu ise; tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin tekil numara ile 

bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek 

noktadan sağlanmasıdır. Sayılan bu fonksiyonlarıyla MERSİS, ülkemizde ticari hayatın 

içerisinde bulunan bütün paydaşlara hitap etmektedir. 

MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, Merkezi 

Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi 

Sistemi (TAKBİS) ile birlikte kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri 

tabanından birisidir. MERSİS ile kamu kurumlarının ihtiyacı olan bilgiler tek noktadan 

sunulmaktadır. 

MERSİS kapsamında son dönemlerde tamamlanan ve süreçleri elektronik ortama 

aktararak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, iş ve işlemleri hızlandıran çalışmalar 

aşağıdaki başlıklarla özetlenebilmektedir: 

- Tüm ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, 

- Şirket sözleşmelerinin kurucular tarafından e-imza ile imzalanması, 

- Ticaret sicili müdürlüklerinde nüfus bilgilerinin doğrulanması, 

- Potansiyel vergi numarası ve vergi dairesi bilgisinin elektronik ortamda MERSİS 

üzerinden alınması, kuruluş sonrasında şirket bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na 

iletilmesi, 

- 5510 sayılı Kanun kapsamındaki bildirimlerin ve SGK e-bildirge yetkilisine ait bilgiler 

ile eğer varsa kuruluşta çalıştırılacağı beyan edilen kişilere ait bilgilerin alınması, bu 

bilgilerin elektronik ortamda SGK’ya iletilmesi, 

- Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) entegrasyonu ile şirket yetkililerinin tapu 

müdürlüklerinde belgesiz işlem yapması, 

- Şirket sözleşmelerinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması, 

- İmza beyannamesinin MERSİS üzerinden oluşturulması, 

- Defter tasdiklerinin MERSİS’ten gerçekleştirilmesi, 

- “Şirket Sorgulama Uygulaması” ile vatandaşların ortağı veya sahibi ya da yetkilisi 

oldukları şirket veya ticari işletmeleri sorgulayabilmesi, 

- E-devlet hizmetlerinin iş dünyasının kullanımına sunulması, 

- Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETB) entegrasyonu ile PTT A.Ş. tarafından 

şirketler için e-tebligat adreslerinin oluşturulmasına yönelik altyapı sunulması, 
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- Genel kurullar için Bakanlık temsilcisi başvuru işlemlerinin elektronik ortamda 

gerçekleştirilmesi, genel kurul toplantılarına ilişkin kayıtların elektronik ortamda 

tutulması, 

- Ticaret sicili belgelerinin tamamen elektronik ortamda talep edilmesi, oluşturulması ve 

ilgililere iletilmesi. 

MERSİS kapsamında halihazırda yürütülen çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında 

özetlenebilmektedir: 

- Mahkemelerce verilen tedbir, haciz ve iflas kararları ile çek düzenleme ve çek hesabı 

açma yasağı kararlarının elektronik ortamda MERSİS’e alınmasını ve böylece mahkeme 

kararlarının hızlı bir biçimde gereğinin yerine getirilmesini teminen MERSİS ile UYAP 

entegrasyon çalışmaları yürütülmektedir. 

- Tescil sonrasında MERSİS’te oluşan ilan metinlerinin elektronik ortamda Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi’ne (TTSG) iletilmesini, ilanın yayımlanması sonrasında ise gazete 

bilgisinin MERSİS’e alınmasını teminen MERSİS ile TTSG entegrasyon çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, teknik çalışmalar tamamlanmış olup, Haziran ayı sonu 

itibariyle ilan metinlerinin TTSG’ne elektronik ortamda iletilmesine Ankara Ticaret 

Sicili Müdürlüğü’nde pilot uygulama olarak başlanmıştır. 

- Kullanıcılardan, ticaret sicili müdürlüklerinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan alınan 

geri bildirimler ile mevzuatta yapılan değişiklikler izlenmek suretiyle MERSİS’te 

geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 

- MERSİS verileri anlık olarak pek çok kurumla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, 

halihazırda veri paylaşımı sağlanan kurumlarla; veri paylaşımının kesintisiz ve 

sürdürülebilir olmasına, veri paylaşım süreçlerine, paylaşılan verilere, ortaya çıkan 

sorunlara ve ilave taleplere yönelik çalışmalarla birlikte, yeni tesis edilecek veri paylaşım 

protokollerine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

- MERSİS’te mevzuat modülü hazırlanmasına yönelik olarak analiz çalışmaları 

yürütülmektedir. 

30.06.2020 tarihi itibariyle MERSİS’e kayıtlı 1.097.653 kullanıcı tarafından yapılan 

başvuru üzerine bugüne kadar 3.373.609 tescil işlemi yapılmıştır.  

 

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) 

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer 

işlemlerin tek merkeze yapılmasını ve bu merkezden sonuçlandırılmasını sağlayan elektronik 

bilgi sistemi olan Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS)’in kurulmasına yönelik çalışmalara devam 

edilmektedir. PERBİS’in yazılım sürecine başlanmış olup çalışmalar sürdürülmektedir. Söz 

konusu çalışmalar kapsamında 2 protokol (Sağlık Bakanlığı, SGK) imzalanmış, 3 protokol 

içinse (MEB, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı) çalışmalar sürdürülmüştür. 6 

entegrasyon çalışması tamamlanmış (CBS, e-Devlet, UAVT, KPS, e-Rapor, MAKS), 2 

entegrasyon çalışmasına başlanmış (SGK, e-Belediye), 3 entegrasyon çalışması ise 

planlanmıştır (ESBİS, TAPDB, MEB). Pilot uygulama kapsamında yer alan paydaşlarla 

27/03/2020 tarihinde başlanan Bilgilendirme Portalı içerik oluşturma çalışmaları devam 

etmektedir. 
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Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) 

E-ticaret verilerimizin sağlıklı bir şekilde takip edilmesi, istatistik oluşturulması ve 

elimizdeki sağlıklı verilerle sektörün ihtiyaçlarına karşılık verecek orta ve uzun vadeli e-ticaret 

politikaları oluşturulması amacıyla kurulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) ve 

Elektronik Ticaret Bilgi Platformu yenilenen ara yüzüyle hizmete açılmıştır.   

ETBİS’e ilişkin olarak 2020 yılının ilk altı ayı içinde modelleme, istatistik analizler, ön 

raporlama süreçlerinin kontrolü ve 2019 yılına ilişkin e-ticaret verilerinin ilgili kurum ve 

kuruluşlardan toplanması, elektronik ticaret istatistiklerine ilişkin tasnif edilen verilerin çapraz 

kontrolü, istatistiki modelleme teknikleri kullanılarak verilerin kapsamının ve e-ticaret 

hacminin belirlenmesi, veriler üzerinden istatistiksel analizlerin yapılması ve sonuç çıkarımı 

yapılması, rapor hazırlanması ve istatistiklerin açıklanması çalışmaları yürütülmüştür.  

2019 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi 136 Milyar TL gerçekleşmiştir. Söz konusu hacmin 

97.5 Milyar TL’sini kartlı ödemeler, 8.9 Milyar TL’sini kapıda ödemeler, 29.5 Milyar TL’sini 

Havale/ EFT ve diğer ödemeler oluşturmaktadır. Başlıca sektörler incelendiğinde ise 

havayolları sektörü 15.3 Milyar TL ile ilk sırayı alırken bu sektörümüzü 13.8 Milyar TL ile 

giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü, 13.3 Milyar TL ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü 

takip etmektedir. ETBİS’te 16.510 adet kayıtlı işletme ve 21.829 adet kayıtlı e-ticaret sitesi 

bulunmaktadır. 

İşletmelerimize ve tüketicilerimize online e-ticaret eğitimleri verilmesi kapsamında 34 

adet eğitim videosu, 8 adet animasyon ve 74 adet eğitim dokümanı hazırlanarak 

www.eticaret.gov.tr adresine yüklenmiştir. 

Önümüzdeki süreçte; Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında e-ticaret 

konusunda veri paylaşımına ilişkin protokol imzalanacak, e-ticaret verilerinin detaylandırılarak 

belirli bir metaveri ve metodoloji çerçevesinde bir rapor ile yayınlanmasına ilişkin çalışmalar 

yürütülecek ve Elektronik Ticaret Bilgi Sisteminin (ETBİS) çevrimiçi denetim ve şikâyet 

mekanizması oluşturulacaktır. 
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GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Gümrük Laboratuvarlarının Akreditasyonu 

 

LARA Programı üzerinden yapılan incelemede Laboratuvar Müdürlüklerince tahlil 

işlemlerinde yaklaşık 250 metodun kullanıldığı görülmüş olup, Haziran 2020 itibari ile akredite 

olunan metot sayısı ise 61'dir. Diğer bir ifadeyle, kullanılan metotlardan %24,4'ünde akredite 

olunmuştur. Bir metot için her bir Laboratuvar Müdürlüğü ayrı ayrı akreditasyon sürecinden 

geçmekte, haliyle, bir metot için birden fazla Laboratuvar Müdürlüğü akreditasyon sertifikası 

almaya hak kazanmaktadır. Bu kapsamda, şu ana kadar Laboratuvar Müdürlüklerimiz toplam 

96 adet akreditasyon sertifikası almaya hak kazanmışlardır. 

 

Varış Öncesi Gümrükleme Projesi 

 

Hammadde ve aramalı niteliğindeki ithal eşyasının, eşya henüz Türkiye Gümrük 

Bölgesi’ne gelmeden gümrük işlemlerinin tamamlanması ve bekleme olmaksızın üretim 

tesislerine sevk edilmesine imkân veren “Varış Öncesi Gümrükleme” projesi tamamlanarak 

uygulamaya geçilmiştir. Mezkûr projenin havayolu taşımacılığı ile gelen eşyaya da 

uygulanması için çalışma başlatılmıştır. 

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi 

 

Fikri ve sınai mülkiyet hakların gümrüklerde korunmasına yönelik etkinliği ve 

farkındalığı artırmak amacıyla 15.06.2020 tarihinde GAP, Orta Akdeniz, Doğu Akdeniz ve 

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli gümrük personeline yönelik on-

line eğitim programı düzenlenmiştir. 

 

Posta İşlemlerinde Gümrük Beyan Sistemi (CDS) 

 

Hâlihazırda ülkemiz evrensel hizmet sağlayıcısı PTT A.Ş. tarafından kağıt ortamında 

sürdürülen posta gümrük işlemlerinin, elektronik ortamda yürütülmesi; posta eşyası henüz 

ülkemize gelmeden risk analizinin yapılması ve gümrük işlemlerine karar verilmesi amaçlanan 

projeye ilişkin teknik çalışmalar sürdürülmektedir. 

 

Engelli Araç İthali Başvuru ve Takip Programı 

 

Engelli şahısların, özel tertibatlı araç ithali başvurularının elektronik ortamda alınması, 

komisyonda toplanan heyetin heyete başvuran kişinin bilgilerine ve dosyasındaki belgelere 

elektronik ortamda ulaşabilmesi ve başvuru sonucunun kayıt altına alınması, böylelikle engelli 

şahısların muafiyetten yararlanabilmesi için geriye dönük aynı muafiyet kapsamında ithalat 

yapıp yapmadıklarının kontrol edilmesi, Gümrük İdareleri ile gereksiz yazışma yapılmasının 

önüne geçilmesi ve ilave iş gücü ve zaman kaybının engellenmesi amaçlanmaktadır. 02/2019 

tarihinde başlatılan proje kapsamında 02.04.2019 tarihinde Ankara Gar Gümrük Müdürlüğünde 

"Engelli Komisyonu’na katılım sağlanarak süreçteki hangi işlemlerin elektronik ortama 

aktarılabileceği yönünde ilgili gümrük müdürlüğü yetkilileri ile fikir alışverişinde bulunulmuş 

ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile 26.06.2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilerek 
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projenin detayı, aşamaları ve iş akışları konusunda görüşlerimiz aktarılmıştır. Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığınca süreç analiz çalışmaları yapılmakta olup sonucu beklenmektedir. 

 

Gönderi Takip Sistemi Projesi 

2019 tarihinde başlatılan proje ile posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşyaların hangi 

kargo firması tarafından getirildiğine bakılmaksızın Bakanlığımız web sayfasındaki tek bir 

uygulama ile gönderilerin sorgulanmasına imkan tanınacak, ayrıca kişiler sorgulama neticesi 

açılan sayfada, eşyalarının neden kendilerini teslim edilmediği, bu durumda ne yapmaları 

gerektiği ve eşyalarının nerede bulunduğu (gümrük veya kargo firması deposu) konusunda bilgi 

sahibi olabileceklerdir. Söz konusu sistem ile, vatandaşların sipariş ettiği eşyaları tek bir 

noktada takip etme imkanları olacağı gibi ayrıca eşyaların gümrük işlemleri sırasında yaşanılan 

sorunları ve bu durumda ne yapmaları konusunda bilgi sahibi edinmelerine imkan sağlanarak 

oluşabilecek şikayetlerin büyük ölçüde önüne geçilebilecektir. Konuya ilişkin olarak Türkiye 

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve PTT A.Ş. ile 

21 Ekim 2019 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. Diğer taraftan, Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı'nca proje dökümanının iletilmesi beklenilmektedir. 

 

Tek Durak Projesi 

 

“Tek Durakta Kontrol Projesi” kara hudut kapılarımızda yolcular ile yük taşıyan araç ve 

sürücülere yönelik gümrük hizmetlerinin ve diğer kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken 

kontrollerin koordineli bir şekilde aynı yer ve zamanda yapılabilmesidir. 

Bu proje ile kara hudut kapılarımıza gelen araçları tek duraklı bir yapı karşılayacak olup, 

aracın hızlı plaka okuma sisteminden geçerek durmaksızın kara kapısı sahasına girişini 

müteakiben ağırlığının tartılması ve tartım bilgilerin elektronik olarak gümrük idaresine 

sağlanması ile birlikte aynı anda ve aynı peronda hem tescil ve muayene hem de pasaport 

işlemleri tamamlanacaktır. Eşyanın risk analizi, ihbar ve şüphe halleri sonucunda kırmızı hatta 

yönlendirilmediği durumlarda tescil işlemi belge kontrolü üzerinden sonuçlandırılarak eşya ve 

sürücünün sahadan çıkış işlemleri tamamlanacaktır. 

Proje kapsamındaki eylemler ve Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar şu şekildedir: 

- Kara hudut kapıları saha girişlerinde manuel kayıt yerine plaka tanıma sistemi 

kurulması, (Tamamlanmıştır.) 

- Hazine ve Maliye Bakanlığından sayman-mutemet yetkisinin alınması, 

(Tamamlanmıştır.) 

- Ulaş-Net kontrollerinin iç gümrüklere taşınması, (Tamamlanmıştır.) 

- Kantar bilgilerinin gümrük sistemleri ile anlık paylaşılması, (Tamamlanmıştır.) 

- Kamu alacağı (ceza, harç, vergi vb.) tahsilatlarının tescil peronlarında kredi 

kartları/banka kartları yoluyla yapılabilmesine imkân sağlanması. 

Kara hudut kapılarında yapılan tahsilatların kredi/banka kartları yoluyla da 

yapılabilmesi hedeflenmekte olup kamu alacaklarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde tahsil 

edilmesi, yolculara kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.  Kara kapılarında kredi kartı ile 

tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İpsala Sınır Kapısına 2, Kapıkule Sınır Kapısına 10 

adet POS cihazının kurulumu sağlanmıştır.   

- Peron yapısının tek durağa uygun hale getirilmesi;  

Kara hudut kapılarımızın Tek Durak Projesine uygun olarak yenilenmesi çalışmaları 

kapsamında yenilenen Karkamış Gümrük Kapısı 13.04.2018 tarihinde, Çobanbey Gümrük 

Kapısı 28.01.2019 tarihinde, Kapıköy Gümrük Kapısı 15.02.2019 tarihinde, Sarp Gümrük 
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Kapısı 01.03.2019 tarihinde, Hamzabeyli Gümrük Kapısı ise 2020 Mart ayında hizmete 

açılmıştır.  

- Gümrük Kapılarında beklemelerin önüne geçebilmek amacıyla, Tarım ve Orman 

Bakanlığı personelinin gümrük idarelerinin çalışma saatlerine uygun olarak görevlendirilmesi 

sağlanmıştır. Mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında 25 Kasım 

2017 tarihinde “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin 

Ülkeye Giriş ve Çıkış İşlemlerinde Görevli Personelin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 

Protokol” imzalanmıştır.  

 

Gümrük İdareleri Bilgi Sistemi 

 

Gümrük idarelerine ilişkin personel, teknik, istatistiki ve iletişim bilgilerinin tek bir 

merkezde toplanarak düzenlenmesi, analiz edilmesi; söz konusu bilgilere ihtiyaç duyması 

halinde bu bilgilere tek bir platformdan ulaşılabilmesini teminen "Gümrük İdareleri Bilgi 

Sistemi"nin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Bu çerçevede, projenin ilk fazında tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile 

bağlı birimleri Sistem’de yer alan harita üzerinde konumlandırılmış, Sistem’de yer alması 

öngörülen bilgi kartları oluşturulmuş, söz konusu bilgi kartlarına gümrük idarelerine ilişkin 

bilgiler derç edilerek Sistem’e yüklenmiş ve raporlanabilmesi sağlanmıştır. Projenin ilk fazı 

2020 yılının Haziran ayında tamamlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulmuştur.  

Kapıkule Eylem Planı Kapsamında Yürütülen Çalışmalar 

 

Kapıkule Gümrük Kapısı, ülkemizin Avrupa’ya açılan en büyük gümrük kapısıdır. 2013 

yılında Kapıkule Gümrük Kapısında toplam 1 milyon 360 bin araca gümrük hizmeti verilirken, 

bu sayı 2018 yılında %47’lik bir artış ile 2 milyona ulaşmıştır. 2018 yılı içerisinde, ülkemizin 

tüm kara hudut kara kapılarından toplam 6,9 milyon araç geçiş yapmış, yaklaşık her dört araçtan 

biri Kapıkule Gümrük Kapısında işlem görmüştür.  

Kapıkule Gümrük Kapısındaki gümrük ve dış ticaret hizmetlerinin kalitesini artırmak 

amacıyla, 26/11/2018 tarihinde Bakanlığımız birimleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil 

toplum örgütlerinden oluşan geniş katılımlı bir çalışma grubu oluşturulmuş; Bakanlığımıza 

intikal eden şikâyet ve raporlar derlenerek 29 eylemden oluşan bir eylem planı hazırlanmış olup 

20 eylem başarı ile sonuçlandırılmıştır. Söz konusu Eylem Planı kapsamında alınan tedbirler 

sayesinde hizmet kalitesi önemli ölçüde artırılmıştır.   

Yine bu kapsamda, Bulgar Makamları ile gerçekleştirilen üst düzey görüşmeler 

sonucunda, Kapıkule Gümrük Kapısının karşısında yer alan Kapitan Andrevo Sınır Kapısında, 

2018’in Aralık ayının ikinci haftası itibariyle TIR sahasında mevcut 8 perona ilaveten 2 peron 

daha faaliyete geçirilmiştir. Bu sayede, 2019 yılı başlarında 850 civarında olan ticari araç çıkış 

sayısı aynı yıl içerisinde 1.200’lere ulaşmıştır. 

GTİ’nin 550 araçlık TIR parkına ilave olarak, Edirne Valiliği koordinasyonunda, yol 

üzerindeki toplam 1.100 araçlık 4 TIR parkı arasında entegrasyon sağlanmış, araçların bir sıra 

sistemi dahilinde sınır kapısına kontrollü bir şekilde sevk edilmesi sağlanmıştır. Bu sayede, yol 

boyunca araç beklemeleri ve kuyruklar ortadan kaldırılmıştır. 

Son olarak, Kapıkule-Kapitan Andreevo Kara Hudut Kapısında yaşanan araç 

yoğunluğunun azaltılması amacıyla Kapıkule Gümrük Kapısının modernizasyonuna yönelik 

inşaat çalışması başlatılmıştır. Bu çerçevede, TIR çıkış bölümündeki inşaat çalışmaları 

tamamlanmış olup saha 35 dönüm büyütülmüştür. Ayrıca, çıkış yönünde tek durak peronu 

sayısı 6’dan 8’e çıkarılmıştır. İlaveten, bu bölümdeki mevcut akaryakıt istasyonu yıkılarak 

yerine 24 TIR'a aynı anda hizmet verebilecek 12 adada 24 pompalı bir akaryakıt istasyonu 
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kurulmuştur. İlaveten, TIR Parkı kapasitesi de artırılarak 85 dönümden 130 dönüme 

çıkarılmıştır. 

 

Fazla Mesai Ücretlerinin Elektronik Ortama Aktarılması Projesi 

  Gümrük idarelerince normal mesai saatleri ve günleri dışında da gümrük hizmeti 

verilebilmektedir. Yükümlünün talebine bağlı olarak gümrük idaresince verilen bu hizmetler 

için ticaret erbabından mesai ücreti tahsil edilmektedir.   

  Gümrük idarelerinde fazla mesai için gerekli başvuru işlemleri halen manuel olarak 

yürütülmektedir. Fazla mesai başvurusunda bulunmak isteyen firmalar (ihracatçı, nakliyeci, 

gümrük müşaviri vb.) kâğıt ortamında gümrük müdürlüğüne sundukları fazla mesai dilekçeleri 

ile talepte bulunmaktadırlar. Bu durum; 

- Fazla mesai başvurularının firma tarafından her seferinde gümrüğe gidilerek yapılmasına 

- Fazla mesai başvurularında gümrük müdürlüğü, işlem türü (ihracat, ithalat, transit vb.) 

gibi kriterler bazında istatiksel veri temin edilmesinde güçlüklere 

- Gümrük idarelerinde yeknesak olmayan uygulamalara (mesai dilekçesinin ne zamana 

kadar kabul edileceği, hangi işlemde ne kadar fazla mesai ücreti alınacağı vb.) 

- Yüksek veya eksik fazla mesai ücreti tahsil edilebilmesine 

Yol açmaktadır.  

Fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yukarıda belirtilen 

sorunların giderilmesi amacıyla elektronik bir sistem oluşturulmuştur.  
 

Transit Rejiminde Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımaları İçin Basitleştirme 

Uygulamaları 

 

Transit rejiminde denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımaları için basitleştirme 

uygulamalarının faaliyete geçirilmesini sağlamak üzere Genel Müdürlüğümüzce başlatılan 

projelere devam edilmektedir. 

Bu çalışmalar ile amaçlanan transit rejimi kapsamında yapılacak taşımalarda, 

basitleştirme izni alacak firmaların transit beyannamesi yerine havayolu ve denizyolunda 

manifesto, demiryolunda ise CIM taşıma belgesini kullanabilmesi yoluyla gümrük işlemlerinin 

hızlandırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi ve maliyetlerin azaltılarak taşıyıcı 

firmalarımızın uluslararası rekabet gücünün arttırılmasıdır. 

Havayolu:  

Transit rejiminde havayolu basitleştirme uygulamaları çerçevesinde; 08 Eylül 2017 

tarihi itibarıyla Türk Hava Yolları A.O.’ya (THY) basitleştirme izni verilmiş olup ithalat ve 

ihracat taşımaları için halihazırda THY tarafından talep edilen tüm havalimanlarında devreye 

alınmış olan uygulama sayesinde ihracat beyannamelerinin kapanma süresinin ortalama 24,5 

günden 1,5 güne düştüğü gözlemlenmiştir.  

 

Demiryolu:  

Transit rejiminde demiryolu basitleştirme uygulamaları çerçevesinde; 26 Nisan 2016 

tarihi itibarıyla TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye, ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile 

basitleştirilmiş usulde taşıma yapma izni verilmiş olup basitleştirilmiş usul kapsamında, 

uluslararası demiryolu taşımacılığında kullanılmakta olan "CIM" belgesi, transit beyannamesi 

olarak kullanılmaya başlanmıştır.  
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Denizyolu:  

Transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına 

ilişkin olarak uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) 

(8 Seri No) 27.10.2018 tarihli, 30578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 

olup söz konusu mevzuat düzenlemesi çerçevesinde 8 firmaya basitleştirme izni verilmiştir. 

 

İhracat Eşyasının Yurt Dışına Sevkinde Transit Beyannamesi Yerine İhracat Refakat 

Belgesi Kullanılması 

 

İhracat eşyasının yurt dışına sevkinde transit beyannamesi yerine daha kolaylaştırılmış 

bir yöntem olarak Avrupa Birliği uygulamasında da olduğu gibi “İhracat Refakat Belgesi”nin 

kullanımı hayata geçirilmiştir. Böylelikle, ihracat eşyasının yurt dışı edilme sürecindeki iş 

adımları ve belge gereksinimleri azaltılarak ihracatçının işlemleri hızlandırılmış ve transit 

beyannamesi açılmasından kaynaklı ihracat operasyon maliyetleri azaltılmıştır. 02.11.2018 

tarihli ve 2018/19 sayılı Genelge ile ihracat refakat belgesinin ihracat eşyasının varış gümrük 

idaresi Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule, Dereköy ve Uzunköprü Gümrük Müdürlükleri 

hariç kara hudut kapıları ve Ro-Ro gümrük müdürlükleri olacak şekilde taşınmasında 

kullanılabileceği düzenlenmiştir.   

 

Transit Araç Takip Programı (TIR TRANSİT SÜRE PROGRAMI-TTSP) 

Transit Araç Takip Programı ile TIR Karnesi, İhracat Refakat Belgesi ve Transit 

Beyannamesi üzerinde yer alan bazı bilgilerin, aracın hareket gümrük idaresinden sevk 

edilmesinden itibaren hem hareket gümrük idarelerince hem de varış gümrük idarelerince anlık 

sorgulanabilmesi ve güzergâh kat etme süresi kontrollerinin daha verimli şekilde 

gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 
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ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Türkiye-Arnavutluk Ekonomik, Ticari, Sınai ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu 12. 

Dönem Toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 

TEPAV'ın Ürün Bazlı Brexit Rehberi projesinin kapanış toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

Kosova STA Ortak Komite Toplantısı Ankara’da yapılmıştır. 

Bakan Yardımcımız Londra’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş olup, söz konusu 

ziyaret kapsamında Birleşik Krallık (BK) Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanını, 

TÜSİAD Londra Temsilcisi,  MÜSİAD Birleşik Krallık (BK) Başkanı ve Türk - İngiliz Ticaret 

ve Sanayi Odası (TBCCI) Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşmelerde bulunmuştur. 

TOBB tarafından düzenlenen seminerde, Türkiye-Kosova STA’nın sunduğu Fırsatlar 

konulu sunum yapılmıştır. 

Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı Sektörlerine ilişkin Çalıştaya Sayın Bakanımız 

başkanlığında katılım sağlanmıştır. 

Türkiye-Birleşik Krallık VII. Ticaret Çalışma Grubu Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 

AB-Ortak Transit Ülkeleri (OTÜ) Ortak Transit ve Eşya Ticaretinde İşlemlerin 

Basitleştirilmesi Çalışma Grubu 179'uncu dönem oturumu video konferans yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. 

TOBB Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

“STA Danışma Noktaları” olarak firmalarımıza bilgilendirme yapabilmelerini teminen 

TOBB tarafından STA'lar hakkında sunumlar yapılmıştır. 

Sayın Bakan Yardımcımız ve İngiliz Ticaret Bakanlığı Devlet Bakanının katılımları ile 

CBI ve TÜSİAD tarafından organize edilen Brexit Toplantısına katılım sağlanmıştır. Brexit 

Kapsamında AB Komisyonu Direktörü ile Genel Müdürümüz bir videokonferans görüşmesi 

gerçekleştirmiştir. Ayrıca, İKV'nin Organize Ettiği “Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık 

İlişkileri ve AB Süreci” konulu bir sunum yapılmıştır. 

Türkiye-Birleşik Krallık VIII. TÇG videokonferans yoluyla yapılmıştır. 

Sayın Bakanımız, beraberinde bir işadamı heyetiyle Nijerya’nın başkenti Abuja’ya 

resmi bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

3.Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu hazırlıkları amacıyla Etiyopya’nın başkenti 

Addis Ababa’da Afrika Birliği yetkilileri ile Teknik Komite Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1. Dönem Toplantısı, Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve Zambiya Dışişleri Bakanı eş başkanlıklarında 

Zambiya’nın başkenti Lusaka’da gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Cibuti Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)Toplantısı, Ankara’da 

gerçekleştirilmiştir. Toplantı vesilesiyle Bakanımız Cibuti bakanları ile resmi görüşmeler 

gerçekleştirmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında ve Sayın Bakanımızın katılımıyla 

gerçekleştirilen Gambiya ve Senegal ziyaretleri kapsamında, Sayın Bakanımız, heyetlerarası 

görüşmelere iştirak etmiştir. Bahse konu ziyaretlerde ayrıca, Sayın Bakanımızın da katılımıyla 

birer İş Forumu gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımız ile Sahra-altı Afrika ülkelerinde görevli Ticaret Müşavirlerimiz 

videokonferans toplantısı gerçekleştirmiştir. 

Sayın Bakanımız ile DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyi Başkanları arasında 

videokonferans toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımız Davos Zirvesi marjında Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Ticaret ve 

Sanayi Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. 
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DEİK ve Afrika Birliği ortaklığında “Multilateral Response to COVID-19 Partnership 

Crisis: Turkey Africa Partnership” başlıklı webinar gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Genel 

Müdürümüz konuşmacı olarak katılmış olup, koronavirüs salgınının Afrika’ya ekonomik ve 

sosyal etkileriyle beraber Türkiye-Afrika işbirliğinin mevcut durumu tartışılmıştır.  

3.Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu hazırlıkları kapsamında, Afrika Birliği 

yetkilileri ile bir videokonferans gerçekleştirilmiş, koronavirüs salgını nedeniyle etkinliğin 

takvimi konusunda bir yol haritası ele alınmıştır.  

Tarım ürünleri ihracatına ilişkin ülkeler bazında karşılaşılan sorunların ele alınmasını 

teminen Bakan Yardımcımız başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile bir toplantı 

düzenlenmiştir.  

AB Orta Asya Özel Temsilcisi ile Türkiye-AB ilişikleri ve Orta Asya’daki işbirliği 

hususları üzerinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında gerçekleştirilen 36. Dönem GBOK toplantısı sonrasında, anılan toplantı 

gündeminde yer alan hususların takibi amacıyla AB Komisyonu ve Delegasyon Temsilcileri ile 

bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkileri ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecini 

ele almak üzere, Sayın Bakanımız ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Büyükelçileri arasında 

Ankara’da bir çalışma kahvaltısı düzenlenmiştir. 

Kocaeli Sanayi Odasınca AB Delegasyonu Başkanının katılımı ile düzenlenen Pandemi 

Sonrası Dönemde AB - Türkiye Ekonomik ve Ticari İlişkiler webinarına katılım sağlanmıştır. 

Sayın Bakanımız başkanlığında AB Ülkeleri Ticaret Odaları ile Gümrük Birliğinin 

güncellenmesi konusunda video konferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakan Yardımcımız başkanlığında ilgili ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı 

birlikleri ve kamu kurumlarının katılımıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında tarım 

alanında açıklanan Çiftlikten Çatala ve Bio çeşitlilik stratejilerinin ele alındığı bir video 

konferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, AB Komisyonu Ticaret Genel Müdürü ile 

AB-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkileri hususunda video konferans gerçekleştirilmiştir. 

(DS573) Tayland Klima Davasının birinci panel oturumu düzenlenmiş ayrıca ikinci 

yazılı sunumumuz panele iletilmiştir. 

(DS561) ABD Misilleme Önlemleri Davası ikinci yazılı sunumumuz panele iletilmiştir. 

AB’nin çelik ürünlerine uyguladığı korunma önlemine karşı DTÖ Anlaşmazlıkların 

Halli Mekanizması kapsamında danışma talebinde bulunulmuş, bu kapsamda danışma 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

(DS564) ABD Section232 Çelik-Alüminyum Davası ikinci yazılı sunumumuz panele 

iletilmiştir. 

(DS573) Tayland Klima Davası ikinci panel oturumu düzenlenmiş ve (DS583) AB İlaç 

Davası kapsamında ön karar talebinde bulunulmuştur. 

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun COVID-19 İstişare Video Konferansına katılım 

sağlanmıştır. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’nin çalışma grubunun 2. Toplantısı, 

Dünya Gümrük Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması Çalışma Grubu 12. Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.   

Birleşik Krallık STA’sı Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması faslına ilişkin sektör 

istişare toplantısı düzenlenmiştir. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Planlama Konseyi 30. Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

Sayın Bakanımız, Davos’taki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu vesilesiyle ikili ticari 

gündem konularına ilişkin Meksika Ekonomi Bakanı ile Kanada Küçük İşletmeler, İhracatı 

Teşvik ve Uluslararası Ticaret Bakanı ile görüşme yapmıştır.  
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Bakan Yardımcımız, DEİK / Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı ile bir görüşme 

gerçekleştirmiştir. 

Sayın Bakanımız, ABD Ticaret Bakanı ikili ticari gündem konularına ilişkin bir telefon 

görüşmesi gerçekleştirmiştir. 

 Ülkemiz ile Meksika arasındaki STA müzakerelerine yönelik Bakan Yardımcımızın 

Meksika Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Bakan Yardımcısı ile video konferans yöntemiyle 

yaptığı görüşme yanı sıra yine aynı konuda Meksika Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile yapılan 

sanal toplantılara katılım sağlanmıştır. 

Ülkemiz ile ABD arasında gerçekleşen II. TR-ABD Dijital Diyalog Sanal Toplantısına 

ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey) yetkilileri ile ikili ticari işbirliği ve fırsatlara 

yönelik yapılan sanal toplantılara katılım sağlanmıştır. 

Sn. Bakanımızın katılım sağladığı Dünya Ekonomik Forumu Davos Yıllık Zirvesi ve 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Gayrı resmi Bakanlar Toplantısı Davos’ta gerçekleştirilmiştir. 

Dünya Gümrük Günü Sn. Bakanımızın iştirakleriyle kutlanmıştır.   

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) bünyesinde düzenlenen 

TIR İdari Komitesi (AC.2) 72’nci dönem, Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin 

Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme İdari Komitesi (AC.3) 12'nci dönem ve 

Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30) 154’üncü dönem oturumları 

Cenevre’de gerçekleştirilmiştir. 

G20 Küresel Çelik Fazla Kapasite Forumu Toplantısı video konferans yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. 

G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu 1’inci toplantısı El Huber-Suudi Arabistan’da 

gerçekleştirilmiştir.  

G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Olağanüstü toplantısı ve G20 Ticaret ve Yatırım 

Çalışma Grubu 2’nci ve 3’ncü toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri video konferans yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. 

AEO alanında işbirliği ve karşılıklı tanıma müzakerelerine ilişkin olarak Avrupa Birliği 

nezdinde girişimde bulunulmuş ve teknik bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Daimi Teknik Komitesi 227-228’inci dönem 

oturumlarının açılış toplantısı, ayrıca, DGÖ Genel Konseyi 135-136’ncı dönem oturumları, 

DGÖ Revize Kyoto Sözleşmesinin Güncellenmesi Çalışma Grubu toplantıları video konferans 

yoluyla gerçekleştirilmiştir.   

BMAEK COVID-19 Salgınıyla Mücadelede Ulaştırma Politikaları Disiplinler arası 

oturumu video konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul’da Bakan Yardımcımız Kore Yatırım Ajansı (KOTRA) İstanbul Ofisi 

yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. 

İstanbul’da Sayın Bakanımız DEİK İş Konseyleri Genel Kurulu toplantısına iştirak 

etmiştir. 

WEF programı marjında Davos’ta Sayın Bakanımız, Kore Ticaret Bakanı ile ikili 

görüşme gerçekleştirmiştir. 

İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve Sayın Bakanımızın katılımları ile 

DEİK Genel Kurulu düzenlenmiştir. 

Türkiye-Tayland STA kapsamında “Sağlık ve Bitki Sağlığı Faslı” konusunda bir video 

konferans toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Bakan Yardımcımız, Çin ile ikili ticari ve ekonomik ilişkiler konusunda Çin’in Ankara 

Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Ayrıca, G. Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji 

Bakanlığı STA Politikalarından Sorumlu Genel Müdürü ve Uluslararası Anlaşmalar Genel 

Müdürümüz başkanlıklarında ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi amacı ile 

bir teknik toplantı gerçekleştirilmiştir. 
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Sayın Bakanımız ile Güney Kore Ticaret Bakanı arasında bir telekonferans görüşmesi 

yapılmıştır. 

Sayın Bakanımız, DEİK Asya-Pasifik İş Konseyleri Başkanları ile COVID-19 

salgınının etkilerini değerlendirmek üzere telekonferans görüşmeleri gerçekleştirmiştir.  

Bakan Yardımcımız, yerel para üzerinden ticaretin teşvik edilmesi gündemi ile Japonya 

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı ve Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ile 

telekonferans görüşmeleri gerçekleştirmiştir. 

Türkiye-Tayland STA Müzakereleri “Pazara Giriş Faslı” kapsamında Tayland Ticaret 

Bakanlığı yetkilileri ile ilgili birimlerin katılımları ile video konferans toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

DEİK Türkiye-G.Kore ve Japonya İş Konseyi Başkan ve Yürütme Kurulu Üyeleri ve 

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Üyeleri ile “yerel para üzerinden ticaretin desteklenmesi” 

konusunda video-konferans görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.   

Türkiye-Japonya STA baş müzakerecisi Genel Müdürümüz ile Japonya METI baş 

müzakerecisi başkanlıklarında ilgili birimlerin katılımları ile video konferans toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Japonya STA baş müzakerecileri Genel Müdürümüz ile Japonya 

Büyükelçisinin başkanlıklarında ilgili birimlerin katılımları ile telekonferans görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir. 

Bakan Yardımcımız, Güney Kore STA Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcısı ile 

bir video konferans toplantısı gerçekleştirmiştir 

Tayvan Ekonomik ve Kültür Misyonu ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizde gündem 

maddelerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımız, Çin Ticaret Bakanı ile ayrıca Kore Ticaret Bakanı ile video konferans 

toplantısı gerçekleştirmiştir. 

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Ticaret Çalışma 

Grubu Ara Toplantısı Pakistan’ın Başkenti İslamabad’da gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (KEOA) müzakereleri IV. turu 

Ankara’da gerçekleştirilmiştir.  

Sn. Cumhurbaşkanımızın Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 

(YDSK) 6. Toplantısı marjında Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı Pakistan’ın Başkenti 

İslamabad’da gerçekleştirilmiştir. 

Bakan Yardımcımız, Endonezya Ticaret Bakan Yardımcısı ile DEİK Hindistan İş 

Konseyi Başkanı ile ve ayrıca DEİK Malezya İş Konseyi Başkanı ve üyeleri ile video konferans 

görüşmeleri gerçekleştirmiştir.  

Sayın Bakanımız ile Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı arasında ikili Görüşme ve 

akabinde Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü İş Forumu (Video Konferans) 

gerçekleştirilmiştir. 

 DTÖ E-Ticaret Girişimi kapsamında e-ticaret müzakerelerine, Yatırımların 

Kolaylaştırılması Girişimi Müzakerelerine ve Ulusal Düzenlemeler Müzakerelerine katılım 

sağlanmış ve müzakereler yürütülmüştür. 

Çin ile E-Ticaret alanında bir Mutabakat Zaptı incelenebilmesi amacıyla ilk görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

Belarus ile DTÖ’ye katılım bağlamında hizmet ticareti hususları görüşülmüş ve hizmet 

ticareti alanında yapılabilecek olası bir STA’nın ön görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. 

Kazakistan ile hizmet ticareti konularını ele alacak olası bir Hizmet Ticareti Anlaşması 

müzakerelerine yönelik ön görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Yunanistan ve Bulgaristan Gümrük İdareleri ile teknik toplantılara ve üst düzey 

istişarelere katılım sağlanmıştır. 
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Tacikistan ile veri değişimi anlaşmasının imza edilmesi kapsamında müzakerelerde 

bulunulmuştur. 

Singapur ve Nijerya ve Kolombiya ile Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması (KİYA) imza 

edilmesi kapsamında müzakereler yapılmıştır. 

Yunanistan ile Gümrük Muhafaza Eylem Planı imza edilmesi konusunda istişarelerde 

bulunulmuştur. 

Gürcistan Gümrük İdaresi ile Batum’da teknik toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Rusya Gümrük İdaresi ile Ankara’da teknik toplantı gerçekleştirilmiştir.  

İran Gümrük İdaresi ile Bakanlığımız teknik heyetleri arasında Gürbulak Kara Hudut 

Kapısı’nda teknik toplantı gerçekleştirilmiştir.  

 Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında İran Razi Hoy Kara Yoluna ilişkin 

teknik toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Bakan Yardımcımız başkanlığında, Yunanistan Gümrük İdaresi ile Atina’da üst düzey 

bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Bakan Yardımcımız Gürcistan Maliye Bakan Yardımcısı, ayrıca,  İran Gümrük İdaresi 

Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir.   

Bakan Yardımcımız başkanlığında, Gürcistan Gümrük İdaresi Başkanı ile Batum’da üst 

düzey bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye Filistin STA 3. Ortak Komite Toplantısı, Genel Müdür Yardımcısı ve Filistin 

Ulusal Ekonomi Bakanlığı Uluslararası ve Bölgesel Organizasyonlar Müdürü başkanlığında 

Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Fas STA Ortak Komitesi ve Yatırım Forumu Sayın Bakanımızın katılımlarıyla 

tarihlerinde Fas’ta gerçekleştirilmiştir. Ayrıca,  Fas Ticaret, Yatırım, Ticaret, Yeşil ve Dijital 

Ekonomi Bakanı ile telekonferans gerçekleştirmiştir 

Sn. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretine Sayın Bakanımızın 

başkanlığında bir heyet ile katılım sağlanmıştır.  

Aşkabat’ta, Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliğine Dair Türk-Türkmen Komisyonu 

(HEK) 6. Dönem Teknik Heyet Toplantısı düzenlenmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kiev ziyaretine Sayın Bakanımız da iştirak etmiş, bu 

vesileyle dönemin Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı ile bir görüşme 

gerçekleştirmiştir. 

Türkiye-Özbekistan YDSK 1. Dönem Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Bakü’de gerçekleştirilen YDSK 8. Dönem Toplantısına Sayın Bakanımız da iştirak 

etmiş, bu vesileyle Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. 

Sayın Genel Müdürümüz başkanlığında, ilgili Bakanlıklarımız/Kurumlarımızın 

temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafından, Azerbaycan’a bir ziyaret düzenlenmiştir. 

Sayın Bakanımız ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı bir telefon görüşmesi 

gerçekleştirmiştir. 

Türk Konseyi Devlet Başkanları videokonferans yöntemiyle düzenlenen Zirve’de bir 

araya gelmişlerdir. 

Bakan Yardımcımız Kazakistan Ulaştırma Komitesi Başkanı ile bir telekonferans 

gerçekleştirmiştir. 

Türk Konseyi Ekonomi/Ticaret Bakanları ile Gümrük İdareleri Başkanları bir video-

konferans toplantısı gerçekleştirmiştir. 

Sayın Bakanımız, Rusya Federasyonu Enerji Bakanı ve KEK Eşbaşkanı ile bir video 

konferans görüşmesi gerçekleştirmiştir. 

Türk-Kırgız Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 Türk-Rus Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı Bakan 

Yardımcımız başkanlığında gerçekleştirilmiştir. 
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DIŞ TEMSİLCİLİKLER VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç 

ürünlerimizin tanıtımı amacıyla Genel Ticaret Heyeti, Genel Alım Heyeti ve Özel Nitelikli 

Alım Heyeti programları düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde 13 

adet Genel Alım Heyeti programı, 3 adet Özel Nitelikli Alım heyeti programı ve 1 Genel Ticaret 

Heyeti programı gerçekleştirilmiştir.  

2020 yılı Ocak-Mart döneminde Katar’a yönelik olarak gerçekleştirilen genel ticaret 

heyeti programında 28 ihracatçı firmamız 200’ü aşkın Katar’lı iş insanı ile buluşmuş ve 500’ün 

üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde düzenlenen genel alım heyeti 

programlarında ise başta Anne Bebe Çocuk ürünleri, Gıda, Tarım, Otel Ekipmanları, Deri, 

Konfeksiyon Hazır Giyim, Gelinlik, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, İplik, Mobilya, Tekstil, 

Kimya, Otobüs, Seramik, Banyo ve Mutfak Ürünleri gibi çok geniş faaliyet alanlarında 

düzenlenen fuarlar ile birlikte gerçekleştirilen genel alım heyetlerine ise 100’ü aşkın yabancı 

firma katılım sağlamıştır. Ayrıca ABD, İrlanda ve Çekya’dan İnşaat Malzemeleri, Ev Tekstili 

ve Gıda sektörlerinde faaliyet gösteren büyük çaplı firmalar ve perakende zincirleri Özel 

Nitelikli Alım Heyeti programları kapsamında firmalarımızla bir araya getirilmiştir.  

İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının ve tanınırlığının yurt dışı pazarlarda 

güçlendirilmesi amacıyla, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından geliştirilen global iletişim 

projeleri ile İhracatçı Birliklerimiz tarafından geliştirilen sektörel tanıtım projelerinin hayata 

geçirilmesi desteklenmeye devam edilmiştir.  

2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyada etkilerini gösteren COVID-19 salgını 

nedeniyle TTG’nin 2020 tanıtım faaliyetleri planlamasında bir yandan dijital tanıtım 

mecralarına ağırlık verilirken, diğer yandan uluslararası yayın kuruluşları işbirlikleri başta 

olmak üzere, Türk ihraç ürünlerinin genel tanıtımına yönelik küresel çapta kampanyalar 

yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Potansiyel ithalatçıların Türk ihraç ürünleri ve tedarikçileri hakkında bilgiye kolaylıkla 

erişmesini sağlamayı amaçlayan Türk İhraç Ürünleri Portalı da tamamlanma aşamasına 

gelinmiş ve www.askturkiye.com adresi üzerinden test yayınına başlanmıştır.  

Bakanlığımız himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 89. İzmir 

Enternasyonal Fuarı (İEF) 3-13 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek olup, fuarın resmi heyet 

katılımı ve kapsamındaki İzmir İş Günleri programı Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 

İEF’in hazırlık çalışmaları kapsamında ilgili paydaşlardan müteşekkil İEF Çalışma Grubu 

toplantılarında, Bakanlığımız koordinasyonunda yapılagelen İzmir İş Günleri programının, 

Covid-19 salgını nedeniyle oluşan koşullar neticesinde, sanal ortamda gerçekleştirilebilecek 

şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.  

Akdenizlilik ve lojistik temalarına odaklanan 89. İEF kapsamında tertip edilen İzmir İş 

Günleri programının ana hatlarıyla, “Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret Forumu” başlıklı bir ana 

forum, firmalarımızın katılımları ile seçili konularda bilgilendirici webinar-seminerler ve Sayın 

Bakanımızın, İzmir ve çevresinin ekonomi ve ticaret gündemine ilişkin konuları 

değerlendirmek üzere bölgenin STK üst düzey temsilcileri ve önemli ekonomik aktörler ile bir 

araya geleceği üst düzey bir toplantıdan oluşması öngörülmüştür.  

“Türkiye- Gücünü ve Potansiyelini Keşfet” slogan ve logolu Türkiye Markasına yönelik 

güncellenme çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile eşgüdüm halinde 

yürütülmüştür. Bu kapsamda, anılan Başkanlıkça, kamu diplomasisi alanında Bakanlıklar, 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetlerin etkin koordinasyonunu sağlamak 

amacıyla oluşturulan ve 18 Komiteyle çalışmalarını yürüten “Kamu Diplomasisi Koordinasyon 

Kurulu”  bünyesinde Türkiye Logosunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütüleceği ayrı 

http://www.askturkiye.com/
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bir “Ülke Markalaşması” Komitesi kurulmuş olup, bahse konu komiteye Cumhurbaşkanlığı 

İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri ile birlikte 

iştirak edilmiştir. İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek yol haritası ve çalışma takvimi 

çerçevesinde, Komitenin Türkiye logosunun belirlenmesinin yanı sıra, tüm ülkenin 

markalaşmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütmesi, çalışmanın sonucunda yıl sonu itibari 

ile yeni logonun lansmanının yapılması planlanmıştır.  

20-22 Ocak 2020 tarihlerinde, Hindistan elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları 

sektörüne yönelik bir adet “Yerinde Pazar Araştırması-YPA” gerçekleştirilmiştir. 

Meksika ve Rusya’da gerçekleştirilen kozmetik sektörü yerinde pazar araştırması 

çalışmaları,  iki sunum ile İKMİB organizasyonunda İstanbul’da işadamlarımız ile 

paylaşılmıştır. 

Dış temsilciliklerimizin etkin ve verimli çalışmalarını desteklemek ve Bakanlığımız ile 

bilgi akışını güçlendirmek üzere “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi” (DTYBS) 2019 

yılında oluşturulmuştu. Bu dönemde, iş dünyamız ve Ticaret Müşavirlerimiz arasındaki 

iletişimi güçlendirmek, kolaylaştırmak ve etkinleştirmek üzere, “Müşavire Danışın” ve “Dış 

Talepler Bülteni” uygulamaları geliştirilerek DTYBS kapsamına alınmıştır. Bu şekilde, iş 

insanlarımızın yurt dışı pazarlara ilişkin olabilecek tüm soruları ve bilgi talepleri doğrudan 

sistem üzerinden süratle yanıtlanmıştır. 

4 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında “Ticaret 

Diplomasisinde Dijital Dönüşüm Kapsamında Ticaret Müşavirleri Ağı” başlıklı bir sunum 

gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız dış temsilciliklerinin öneminin, geniş görev tanımının, temel 

misyonunun vurgulandığı sunumla ayrıca Bakanlığımız, Ticaret Müşavirliklerimiz ve Türk iş 

dünyası arasında interaktif bir bilgi ağı olarak kurgulanan DTYBS hakkında Kabinenin 

bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

Dış temsilciliklerimiz tarafından görev yapılan ülkelerle ilgili yerel kaynaklardan temin 

edilmiş güncel temel ticaret verileri ile gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin DTYBS’ye girişi 

yapılan bilgilerden hareketle Genel Müdürlüğümüz tarafından iki haftalık dönemler halinde 

Dönemsel Dış Temsilcilik Raporları hazırlanmıştır. Bu dönemde, toplamda 12 Dönemsel Dış 

Temsilcilik Raporu oluşturulmuştur. Söz konusu raporlar Bakanlık Makamına sunulmakta ve 

Bakanlık birimlerimizle paylaşılmaktadır.  

Covid-19 pandemisi esnasında ve sonrasında ihraç pazarlarımızdaki gelişmeleri 

yakından takip etmek, alınabilecek önlemleri görüşmek ve kriz sonrasında atılacak adımları 

belirlemek üzere, 3-22 Nisan 2020 tarihleri arasında Sayın Bakanımızın başkanlığında Ticaret 

Müşavirlerimizle Bölgesel Video-Konferanslar gerçekleştirilmiştir. Toplantılar esnasında 

sorun, öneri ve fırsat olarak gündeme getirilen hususların ilgili birim, kurum ve paydaşlar 

nezdinde takibi yapılmıştır.  

İhracatçılarımızın Ticaret Müşavirlerimizle sanal ortamda bir araya getirildiği “Ticaret 

Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” etkinlikleri, tüm iş dünyamıza açık olarak ve geniş 

katılımla gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, Rusya, Çin, Hindistan, İran, Irak, Azerbaycan, 

İspanya, İtalya ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilmiş olup, diğer ülkelerle benzer etkinlikler 

yapılması konusunda planlama çalışmalarına başlanmıştır.  

22.11.2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 23.11.2018 tarihli ve 30604 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel 

Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde dış temsilciliklerimizce 3 aylık faaliyet raporunun 

hazırlanarak Bakanlığımıza ve bağlı bulunulan misyon şefi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına 

gönderilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 2020 Ocak-Mart ve Nisan-Haziran dönemleri için 

dış temsilciliklerimizce Genel Müdürlüğümüze iletilen 3 aylık raporların takibi yapılmıştır. 

İhracatçı firmalarımızın yararlanması amacıyla hazırlanmış olan 197 ülke profili 

Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmış ve güncellemesi yapılmıştır. 
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Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanmakta olan 148 ülkenin sanayi ve tarım/gıda 

sektörlerine yönelik olarak Türkiye’nin ihraç potansiyelini gösteren 4’lü ve 6’lı GTİP bazında 

hazırlanan 296 adet “Potansiyel Ürün Matrisi” güncellenmiştir. Ayrıca söz konusu ülkeler için 

hazırlanan ülke bulguları da güncellenerek talep edilmesi halinde üst düzey görüşmeler ve 

ziyaretler için oluşturulan dosyalarda kullanılmak üzere Bakanlık makamının veya 

Bakanlığımızın ilgili birimlerinin hizmetine sunulmuştur. 

2020 yılının Mart ayında Bakanlığımız internet sitesinde açılan “COVID-19 Ticaret 

Önlemleri” bölümü Dış Temsilciliklerimizden ulaşan bilgiler kapsamında güncellenmiştir. 

Bakanlığımız web sitesinde yayımlanan ayrıca dış ticaretle 2020 Ocak-Haziran 

döneminde Her ay bir adet olmak üzere toplam 6 adet Ülke Masaları Bülteni Bakanlığımız web 

sitesinde yayımlanmış ayrıca ilgili kurum/derneklere e-posta aracılığıyla iletilmiştir. 

Birlikler, odalar ve derneklerce düzenlenen seminerlerde, 11 adet Ülke Sunumu 

gerçekleştirilmiştir.   

Ticaret Müşavirleri/Ataşelerimizin, görev yaptıkları ülkelerle ilgili ihracatçılarımızı 

bilgilendirmek amacıyla düzenlediği 44 adet webinar/online toplantı ülke sorumluları 

tarafından da takip edilmiştir. 

Ticaret Müşavirlerimizin/Ataşelerimizin görev ve sorumlukları ile kendilerinden 

beklentilere ilişkin bir rehber niteliği taşıyan “Ticaret Müşavirleri El Kitabı” hazırlanmış ve 

yurtdışı teşkilatımıza iletilmiştir. Bahse konu el kitabı ile  Ticaret 

Müşavirlerimizin/Ataşelerimizin etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması amaçlanmıştır. 

Yurtdışı görev sürelerini tamamlayarak merkez teşkilatımızda göreve başlayan Ticaret 

Müşavirlerimizin/Ataşelerimizin katılımıyla, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş ve 

Mersin’de toplam 7 adet “Ticaret Müşavirleri ile Ülke Sohbet Toplantıları” etkinliği 

düzenlenmiştir.  

Yurtdışı temsilcilerimizin geçici görevlendirmelerine ilişkin olarak 98 adet Onay 

yürütülmüştür. 

CİMER kanalıyla ulaşmış 158 adet başvuruya işlem tesis edilmiştir. 
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SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

1. Merkez 

Değerlendirme, Uygulama ve Tanıtım 

  2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla serbest bölgelerdeki faaliyet ruhsatı sayısı 2.725’tir. 

Bu ruhsatların 1.047’si alım-satım, 1.012’si üretim ve 666’sı diğer faaliyetler için 

düzenlenmiştir. 

 

Bütçe, Özel Hesap, Plan ve Projeler 

  2020 yılının ilk altı ayında, 130.041.934,48 TL’lik serbest bölgeler özel hesap geliri, 

Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına aktarılarak bütçeye gelir 

kaydedilmiştir. 

  Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP) Projesi yazılımının 

kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere 

uyum sağlanması ve programın bakım onarımı ayrıca, gümrük birimleri ile entegrasyon 

öncelikli olmak üzere diğer kamu kurumları ile paylaşımına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 

SBBUP Projesi, Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti.’ne ihale edilerek, proje 

kapsamındaki işlere başlanılmıştır. 

  Serbest Bölgelerin Mekânsal Yönetimine İlişkin Danışmanlık Hizmeti Alımı (SEB-

ATLAS) Projesi kapsamında danışmanlık hizmet alımının teknik şartname çalışmaları 

yapılmıştır.    

 

Mevzuat ve Hukuk İşleri 

  Ülkemizin kalkınma, ihracat, stratejik planları, yıllık ekonomi programları ve 2023 

İhracat hedefleri kapsamında teknoloji dönüşümünü gerçekleştirebilmek için Ar-Ge yoğun, 

yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek olma niteliklerini haiz mal üretimi ile hizmet 

sektörlerinde ihtisaslaşma temelli serbest bölgeler kurulması vizyonu doğrultusunda 

20.02.2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2117 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi ilan edilmiştir. 09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan 2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler 

Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ise ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet 

gösterecek Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek sektörlerin uluslararası 

rekabet gücünün ve ihracat gelirlerinin arttırılması amacıyla sağlanacak destekler 

belirlenmiştir. 
  Faaliyet Ruhsatı Süreleri ve Müracaat Ücretleri konulu 2009/3 sayılı Genelgede değişiklik 

yapan 2020/1 sayılı Genelge 10.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa 09.02.2017 tarihli ve 6772 sayılı Kanunla eklenen 

“İşletme sözleşmelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı” başlıklı Ek-1 inci maddenin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Serbest Bölgeler Uygulama 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   
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Yurt Dışı Yatırımlar 

  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamında, 

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışı yatırımlarına ilişkin istatistiki verilerin 

derlenmesi amacıyla 27 Nisan-5 Haziran 2020 tarihlerinde Yurtdışı Yatırım Anketi 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Hizmetler ve Devlet Yardımları 

Döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin devlet yardımları kapsamında; 2020 yılının ilk 6 

ayında 1.728 destek müracaatı için toplam 129,9 milyon TL ödeme yapılmıştır.  

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Mevzuat kapsamında 

Bakanlığımız tarafından hizmet sektörlerine yönelik destek programlarına ilişkin sektörel sivil 

toplum kuruluşları tarafından Bursa, Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen 

toplam 7 seminere iştirak edilerek bilgilendirmeler yapılmış; “Hizmet Sektörü Rekabet 

Gücünün Artırılması Projesi-HİSER” kapsamında 23 adet sektörel işbirliği kuruluş projesi 

uygun görülmüş ve toplam 40 adet marka TURQUALITY® Programı kapsamına alınmıştır. 

Sektörel talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuat çalışmaları yapılmış olup, 

TURQUALITY® Programı kapsamındaki yararlanıcıların pazar çeşitlendirmesine imkan 

tanıyacak düzenlemeleri içeren 20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2564 sayılı 

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar yürürlüğe girmiş 

ve bu tarih itibariyle 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri 

Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, hizmet sektörlerinde faaliyet 

gösteren şirket, kurum ve kuruluşların pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine 

ilişkin giderlerinin desteklenmesinin amaçlandığı 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet 

Sektörlerinin Pazara Giriş Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar, 9 Haziran 2020 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar 

Hakkında Karar kapsamında; hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçılar tarafından 

hususi damgalı pasaport almak üzere gerçekleştirilen başvurular değerlendirilmiştir. 

 

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 

Ülkemizde Endonezya Büyükelçisi ile Endonezya'nın başkentinin taşınmasına yönelik 

bir toplantı, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının 

ülkemizi ziyareti kapsamında Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)’nde etkinlik, Arnavutluk 

KEK toplantısı kapsamında Arnavutluk heyeti ile TMB’nde ülkemiz müteahhitlik ve teknik 

müşavirlik firmaları ile bir organizasyon, Sayın Bakanımızın Litvanya'ya yönelik JETCO 

Toplantısı bağlamında gerçekleştirdiği ziyarete firma sorununa binaen katılım, Endonezya 

Ticaret Bakan Yardımcısı’nın ziyareti, TMMOB üyesi firmalara yönelik gerçekleştirilen 

bilgilendirme toplantısı, Libya ile MoU hazırlıkları kapsamında toplantılar, Sayın Bakanımızın 

TMB Yönetim Kurulu ile video konferans toplantısı düzenlenmiştir. TOBB Uluslararası 

Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi Olağan Toplantısına (Video Konferans) katılım sağlanmış, 

Sayın Bakanımızın Endonezya Bayındırlık ve İskân Bakanı ile gerçekleştirdiği Endonezya'daki 

Altyapı Yatırımları ve Başkentin Taşınması konulu Video-Konferans Toplantısı düzenlenmiş 

ve Libya UMH Başkanı’nın ziyareti kapsamında MoU Taslağı Çalışmaları yürütülmüştür.  

Yurtdışı faaliyetlerimiz ise Covid-19 Salgınının, Dünya Sağlık Örgütünce pandemi ilan 

edilmesinin ardından, Bakanlığımız başkanlığında 2020 yılı Nisan ayı başında DEİK 

Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi ile birlikte gerçekleştirilecek olan Ukrayna heyeti 
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ile TMB ile birlikte 2020 yılı Mayıs ayı başında gerçekleştirilecek olan Romanya heyetleri ileri 

bir tarihe ertelenmiş ve erteleme yazıları diplomatik kanallardan iletilmiştir 

Firmalarımızın yurtdışında açılan ihalelerde desteklenmesine yönelik temaslarda 

bulunulmuş ve kazanılan ihalelerin istatistik veri-tabanı üzerinden takibi sağlanmış; 

firmalarımızın yurtdışında yürüttükleri projeleri kapsamında inşaat makine ve ekipmanlarının 

kesin/geçici ihraç ve kesin ithal izni işlemleri yürütülmüştür. 

 

Lojistik Hizmetleri 

YOİKK Altyapı Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde “Lojistik Merkezlerin Yer 

Seçimi, Kurulması, Yetkilendirilmesi ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı” 

hazırlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalışmalara devam edilmiştir.  

Yurt dışında lojistik merkezlerin kurulmasına yönelik olarak ilgili sivil toplum 

kuruluşlarının da görüş ve değerlendirmeleri alınarak “Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin 

Desteklenmesi Hakkında Karar Taslağı” hazırlanmıştır. Söz konusu taslak Maliye Bakanlığına 

iletilmiştir. Maliye Bakanlığı görüşünü müteakiben Makama arz edilecektir. 

Covid-19 pandemisine bağlı olarak ortaya çıkan taşımacılık sorunlarının çözümü için 

ilgili ülkeler ve kurumlar nezdinden girişimlerde bulunulmuş, bu kapsamda gerçekleştirilen 

ulusal ve uluslararası nitelikli toplantılara iştirak edilmiştir. Ayrıca, ihraç yükü taşıyan 

araçlarımızın, güzergâhları üzerinde yer alan ülkelerde karşılaştıkları geçiş belgesi kotası 

sorunlarının çözüme kavuşturulması ve transit serbestisinin sağlanmasını teminen, ikili ve çok 

taraflı platformlarda yapılan girişimlerde bulunulmuştur. 

Covid-19 pandemisine bağlı olarak ortaya çıkan taşımacılık sorunlarının çözümü için 

ihraç taşımalarımıza alternatif güzergahların yaratılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Orta Asya ülkeleri, İran ve Irak başta olma üzere ihracatın önündeki lojistik engellerin tespiti 

ve çözüm yollarının bulunabilmesi için ihracatçılarımızın ve taşımacıların katılımıyla 

toplantılar düzenlenmiştir.  

Alternatif güzergahların ihracatçılarımıza sunulmasını ve ihraç yükü taşımalarımızda 

demiryolu modunun payının artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye ile Romanya limanları arasında Ro-Ro hattı kurulmasına ilişkin özel sektörle 

birlikte çalışmalar yürütülmüş olup bu dönemde Karasu-Köstence hattının işlerlik kazanmasına 

katkıda bulunulmuştur.  

Türkiye ile Mısır arasında kurulması öngörülen Ro-Ro hattına ilişkin toplantılar 

gerçekleştirilmiştir.  

Bakanlığımız himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 

düzenlenecek 89. İzmir Enternasyonal Fuarında lojistik alanında gerçekleştirilecek seminerlere 

yönelik hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  

 

2. Taşra 

 Serbest Bölgelerde 2020 yılının ilk altı ayında ticaret hacmi bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %5,18 azalarak, 9,24 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.  

  2020 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla serbest bölgelerde 1.378’i yerli, 491’i yabancı 

toplam 1.869 firma faaliyet göstermekte olup, firmalara ait faaliyet ruhsatı sayısı 2.725’tir. Bu 

ruhsatların 1.047’si alım-satım, 1.012’si üretim ve 666’sı diğer faaliyetler için düzenlenmiştir.  

  Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalarda, 58.659’u işçi, 11.273’ü büro personeli 

ve 6.368’i diğer olmak üzere toplam 76.300 personel istihdam edilmektedir. 
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GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Kaçakçılıkla etkin bir biçimde mücadele edilebilmesi amacıyla kara, hava, deniz ve 

demiryolu gümrük kapılarımızda ihtiyaçları belirleyerek, başta ülke güvenliği ve kaçakçılıkla 

mücadele olmak üzere görevin gerektirdiği her türlü makine, teçhizat ve malzemelerin çeşitli 

kaynaklardan temini hususunda çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda; 

Kara sınır kapıları ile hava ve deniz limanlarında teknik cihaz kapasitesinin 

arttırılmasına yönelik olarak;  2020 yılının ilk altı ayında, 10 adet videoskop cihazı ihalesi 

yapılmış, 875.000,00TL ödeme gerçekleştirilmiş ve ihtiyaç duyulan idarelere dağıtımı 

tamamlanmıştır. 10 adet bagaj x-ray cihazı ve 1 adet mobil araç ve konteyner tarama sistemi 

ihaleleri gerçekleştirilmiştir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kullanılacak olan söz konusu 

teknik cihazların ihalesini alan firmalarca teslimini ve muayene ve kabul işlemlerini müteakip 

12.425.000,00TL ödeme yapılacaktır. 

2019 yılında sözleşmesi imzalanan Yeni Nesil Araç Takip Sistemi ve Yazılımı temini 

ile alakalı olarak, proje muhteviyatı yazılım ve 2.500 adet mobil üniteye ilişkin muayene ve 

kabul işlemleri 13.04.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Mobil üniteler ilgili idarelere dağıtılmış 

ve personele telekonferans yoluyla eğitim verilmiş ve sistem devreye girmiştir. 

Bakanlık Makamının 29.01.2020 tarihli 51869839 sayılı Onayı ile Gümrükler Muhafaza 

Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü kurulmuş, söz konusu laboratuvarın çalışma usul ve 

esaslarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar 

Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” Bakanlık Makamının 18.02.2020 tarih ve 

52474476 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. 

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde, 2014 yılı Programlaması 

kapsamında yürütülen "Gümrük Muhafaza Kapasitesinin Artırılması" projesinin ekipman alımı 

bileşeni kapsamında temin edilecek 50 adet dedektör köpekten 33’ü 2019 yılında teslim edilmiş 

olup, kalan 17’si ise Ocak 2020’de teslim edilerek geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır. 50 

köpeğin 36’sı Narkotik, 5’i Nakit (Banknot), 5’i Patlayıcı Madde/Silah-Mühimmat branşında 

görev yapmakta olup, 4 adet köpek ise KEM’de eğitimde bulunmaktadır. 50 devriye aracı ve 

20 dedektör köpek nakil aracına ilişkin kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır. Muayene kabul 

testinde başarısız olan 20 adet narkotik ve kimyasal madde teşhis cihazına ilişkin sözleşme ise 

05.02.2020 tarihi itibariyle Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) tarafından feshedilerek 

yükleniciye peşin ödenen tutar MFİB tarafından geri alınmıştır. 

Plaka Tanıma Sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen Ro-Ro Limanlarına 

PTS Kurulması Projesi kapsamında Pendik, Haydarpaşa, Ambarlı, Yalova, Çeşme, İskenderun, 

Mersin, Samsun, Taşucu ve Zonguldak Limanlarına kurulması için 25.06.2019 tarihinde 

imzalanan sözleşme akabinde Kasım 2019 tarihlerinde sistemlerin ilgili sahalara kurulumları 

tamamlanmıştır. 13.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen muayene ve kabul işlemleri neticesinde 

telekonferans üzerinden personele eğitim verilmiş ve sistem tüm limanlarda faaliyete geçmiştir. 

İstihbarat ve analiz kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Bakanlığımız veri 

tabanlarında yer alan ham verinin sistematik olarak analize tabi tutulması amacıyla 2016 yılında 

başlayan İstihbarat Bilgi Sisteminin (İBS) geliştirilmesi süreci 2020 yılında da devam 

ettirilmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında Detaylı Beyanname, Özet Beyan, 

TIR Karnesi, KKTTP, NCTS, KBB, VÖY ve KLTS programlarına ilaveten MERSİS veri 

tabanı verileri de İBS veri havuzuna eklenmiştir. Bu çalışmalara ek olarak bir taşıtın gümrüklü 

alanda bekleme süresinin otomatik olarak hesaplatılması süreci hâlihazırda devam eden 

iyileştirmelerden biridir. İBS üzerinde yapılan sorgulamaların performansının daha da 

arttırılması için Özet Beyan ve Detaylı Beyanname veri setlerinin ayrı sanal sunuculara 

taşınması süreci de devam etmektedir. Yine anılan dönem içerisinde 27 kişiye Bakanlığımız 

tesisinde, 89 kişiye uzaktan İBS analiz eğitimi verilmiştir. 
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Dedektör köpekler ile idarecilerinin eğitilmesi amacıyla kurulmuş olan Bakanlığımız 

Köpek Eğitim Merkezinde dedektör köpekler ile idarecilerinin eğitim faaliyetleri devam 

etmektedir. 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle taşra ve merkez dahil toplam 192 adet 

köpeğimiz mevcuttur. 2020 yılı ilk 6 aylık süreçte söz konusu dedektör köpeklerle yapılan 

aramalarda 380.750 adet av tüfeği fişeği, 1.025.78 TL değerinde 2,2 ton tütün ve 750.256,25 

TL değerinde 653,930 paket sigara ve 210.158.25 TL değerinde 3,8 ton uyuşturucu madde ve 

uyuşturucu madde türevlerinin yakalaması gerçekleştirilmiştir. 

Kaçakçılığın önlenmesinde muhbir kullanılması ve istihbarat toplanması önem arz 

etmekte olup, ikramiye ödemeleri ile yakalama oranlarının arttırılması amaçlanmaktadır. 

Ayrıca müsadirlerin de iş motivasyonunun yükseltilmesi hedeflenmektedir. Yılın ilk 6 ayında 

muhbir ve müsadir ikramiyesi olarak 336 dosya için 6.649.445,97 TL ödenek gönderilmiş olup, 

bunun 5.300.627,40 TL’si harcamaya dönüşmüştür. 

Bakanlığımızın ülkemiz karasuları ve deniz limanlarında kaçakçılığın men ve takibine 

ilişkin hedefleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzün etkinliğinin artırılması amacıyla, 8 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü emrinde hizmet veren; 

- Deniz Devriye Ekiplerince, 31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla (924) saat devriye faaliyeti 

gerçekleştirilmiş, (429) deniz taşıtı ile temas kurulmuş ve tespit edilen usulsüzlükler 

sonucu (10) deniz taşıtı ile ilgili adli ve/veya idari işlem gerçekleştirilmiş, 

- Gemi Arama Ekiplerince, 31 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla riskli kabul edilen (354) gemi 

aramaya tabi tutulmuş, arama faaliyetleri sonucu (12) olayda, toplam 1.303.052 TL 

değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir. 
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TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

9 Eylül 1993 tarihinde kurulan ve yaklaşık 27 yıldır faaliyet gösteren Genel 

Müdürlüğümüz 127 personel ile görev yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün, ana faaliyet alanı 

olan tüketicinin korunması ve piyasa gözetimine yönelik çalışmaları, toplumun tüm 

kesimlerince benimsenmiş olup, Birimimizin amaç ve hedefleri ile sunduğu hizmetler ve 

yürüttüğü projelere ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.  

Amaç ve Hedeflerimiz:  

- “Bilinçli bir tüketici sağlıklı ekonominin temelidir.” görüşünden hareketle bütün 

vatandaşlarımızın tüketim bilincini yükseltmek, 

- Üretici satıcı ve tüketici arasındaki hassas dengeyi gözetmek, etkin ve verimli piyasa 

gözetim ve denetimi ile bu dengenin sağlıklı bir biçimde yürümesine katkıda bulunmak, 

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da çözüm mercileri olarak 

gösterilen kurumların daha hızlı daha sağlıklı ve daha etkin bir şekilde çalışabilmelerini 

sağlamak, 

- Ürün güvenliği alanında ilgili tüm tarafların bilinçlendirilmesi ve denetimlerin 

etkinliğinin artırılması şeklinde özetlenebilir. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN 

FAALİYETLER 

Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Başvurular  

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 66’ncı maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca, tüketiciler ile satıcı, sağlayıcı ve kredi verenler arasındaki uyuşmazlıkların 

mahkemelere yansımadan tüketiciler yönünden masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözümünü 

sağlamak amacıyla Bakanlığımızca il merkezlerinde ve belirlenen ilçelerde 211 adet tüketici 

hakem heyeti oluşturulmuştur. Tüketici hakem heyetleri tarafından alınan kararlar 2004 sayılı 

İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine 

getirilmektedir. 

01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında paket tur sözleşmeleri, işyeri dışında kurulan 

sözleşmeler, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, abonelik 

sözleşmeleri, ayıplı mal ve hizmetler konularında tüketici hakem heyetlerine 175.701 adet 

başvuru yapılmıştır. Aynı dönemde, tüketici hakem heyetlerince alınan 221.526 adet kararın; 

yaklaşık % 59’u tüketici lehine, %41’i tüketici aleyhine karara bağlanmıştır. 

COVID-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirlerin tüketici hakem 

heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi amacıyla, 

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek bahsi geçen 

Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda, tüketici hakem heyetleri tarafından ilgili 

kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen süreler, bilirkişilere raporlarını 

hazırlamaları için verilen süreler ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ 

edilmesi için belirlenen süreler 13.03.2020 ile 15.06.2020 tarihleri arası dönem için 

durdurulmuştur. Bununla birlikte, ayda ikiden az olmamak üzere karar almak için toplanan 

tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması da 10.04.2020 ile 15.06.2020 tarihleri 

arasında durdurulmuştur. 
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Aynı dönemde, COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirlerin sıkılaştırılması 

ve Bakanlığımızın ‘Evde kalın’ çağrısı uyarınca, vatandaşlarımız tüketici hakem heyetlerine 

bizzat elden başvuru yapmak yerine elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici 

Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmaya 

yönlendirilmiştir.  

Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) 

Başvuruların tüketici hakem heyetlerine doğrudan aktarılmasını, başvuruların inceleme 

ve değerlendirme aşamalarının internet üzerinden takip edilmesini ve sonuçlarının 

sorgulanmasını sağlayan ve ilgili mevzuat gereği tüketici hakem heyetlerinin tüm iş ve 

işlemlerinde kullanılması zorunlu olan çevrimiçi TÜBİS’in işleyişinin kolaylaştırılması 

amacıyla; TÜBİS ile Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sistemi (UYAP), Kamu Alacakları 

Tahsilatı Platformu (KATP), elektronik imza (e-imza) ve Elektronik Tebligat Sistemi (e- 

TEBLİGAT)  entegrasyonları tamamlanmıştır.  

UYAP entegrasyonu 19.03.2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Tüketici 

mahkemelerinde itiraza konu olan tüketici hakem heyetleri kararlarına ilişkin dosyaların  

elektronik ortamda ilgili tüketici hakem heyetinden talep edilmesi ve bu dosyaların 

mahkemelere elektronik ortamda gönderilmesi sağlanmıştır. Bu sayede kararların kesinleşmesi 

için geçen süreler kısaltılmıştır.  

KATP entegrasyonu 15.10.2018 tarihinde kullanıma açılmıştır. Kurulan entegrasyon 

sayesinde tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdikleri kararlarda yer alan bilirkişi ve 

tebligat ücretleri vergi dairelerine hızlı bir şekilde bildirilebilmektedir. Söz konusu entegrasyon 

ile kamu alacaklarının tahsilatları süreci kısalmıştır.  

E-TEBLİGAT entegrasyonu ise 23.06.2020 tarihinde kullanıma açılmış olup, tüketici 

hakem heyetlerinin tebligat işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 

altyapısı kullanılarak elektronik ortamda hızlı ve kolayca yapılabilmesi sağlanmıştır.  

Bununla beraber, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca, görülen uyuşmazlık konusuna ilişkin taraflardan veya ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlardan talep edilen bilgi ve belgelerin hızlı ve kolay bir şekilde tüketici hakem 

heyetlerine elektronik ortamda sunulabilmelerini sağlamak amacıyla, yurt genelinde 211 adet 

olarak hizmet veren tüketici hakem heyetlerinin her birine Bakanlığımız tarafından Kayıtlı 

Elektronik Posta (KEP) adresleri temin edilerek 23.06.2020 tarihi itibariyle kullanıma 

başlanması sağlanmıştır. 

Bu uygulamalara ek olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen IPA Projesi 

kapsamında ele alınan mobil tüketici (m-tüketici) uygulaması ile tüketicilerimize akıllı 

telefonlara yüklenecek tüketici uygulaması ile TÜBİS’e başvuru yapma ve bilgi alma imkânı 

sağlanmıştır. 

TÜBİS üzerinde tespit edilen ihtiyaçlara binaen düzeltme ve geliştirme çalışmalarına 

devam edilmektedir. Yapılan tüm bu çalışmalarla kamu kaynaklarının tasarruflu olarak yerinde 

kullanılması ve tüketici hakem heyetlerinin vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesinin 

yükseltilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Dış İlişkiler ve Projeler 

 

ICPEN Üst Düzey Yöneticiler Oturumu ve Bahar Dönemi ICPEN Konferansı, 

Kolombiya Tüketici İdaresi yönetiminde, 27 Mayıs 2020 tarihinde telekonferans yöntemiyle 

yapılmış olup toplantıda COVID-19 salgını sonrası tüketicilerin maruz kaldığı riskler ve bu 

risklere karşı kamu otoritelerince alınması gereken önlemler tartışılmıştır. ICPEN Dönem 

Başkanlığı 1 Temmuz 2020 itibariyle Kanada’ya geçmiş olup Türkiye halen ICPEN Danışma 
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Kurulu ile “Çevrenin Korunmasına İlişkin Reklam Beyanları” ve “Tüketicinin Korunmasında 

Davranışsal Yaklaşım” gruplarında aktif olarak görev almaktadır. 

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından düzenlenen Tüketici 

Politikaları Komitesinin 99. Toplantısı 1 Nisan 2020 tarihinde telekonferans yoluyla 

gerçekleştirilmiştir. OECD çalışmaları kapsamında ayrıca, OECD Tüketici Politikaları 

Komitesi’nin düzenlediği internet seminerlerine katılım sağlanmakta ve politika belgelerine 

görüşler sunulmaktadır. 

Birleşmiş Millet Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) kapsamında, “E-Ticaret 

Çalışma Grubu”nun internet üzerinden gerçekleştirilen toplantılarına ve COVID-19 salgınına 

ilişkin özel raporun hazırlanması öncesi ve sonrasında düzenlenen internet konferanslarına 

iştirak edilmiştir. 

  Genel Müdürlüğümüzce “Strengthening Consumer Protection” isimli IPA II Dönemi 

(2014-2020) Teknik Destek Projesi yürütülmektedir. Projenin amaçları AB mevzuatı ve 

uygulama örnekleri doğrultusunda tüketiciler, kamu otoritesi, üreticiler, yasal uygulayıcılar ve 

sivil toplum kuruluşlarından oluşan piyasanın temel aktörleri arasında etkileşimi ve iletişimi 

artırmak suretiyle güçlü ve fonksiyonel bir tüketici koruma sistemi oluşturmak, Tüketicilerin 

ve üreticilerin farkındalıklarını artırmak ve sivil toplum örgütlerinin nitelikli proje üretme 

konusundaki kapasitelerini artırmaktır. Bu kapsamda öncelikle, TÜBİS, Reklam Kurulu ve 

piyasa gözetimi şikayet sistemlerine mobil telefonlardan erişilmesi amacıyla Mobil Tüketici 

adlı uygulama IOS ve Android marketlerde tüketicilerin kullanımına sunulmuştur. 

Yine aynı proje kapsamında, hakem heyetlerinin bir önceki yıla ait kararlarının analiz 

edildiği 2019 Tüketici Hakem Heyetleri Yıllık Değerlendirme Raporu da yayınlanmıştır.  

Proje kapsamında, tüketicilere yönelik yeni bir iletişim stratejisi de geliştirilmiştir. Bu 

kapsamda yedi bölümlük TV Spotu serisinin 2020’nin ilk altı ayında tamamlanması öngörülen 

“Çocuklarda tüketici bilincinin artırılması”, “paket turlar”, “yanıltıcı reklamlar”, “ayıplı mal ve 

hizmetler” ve “abonelik sözleşmeleri” konulu bölümleri hazırlanarak yayımlanmaları için ilgili 

mercilere gönderilmiştir.  

Ayrıca, ulusal kanalda ve Bakanlığın internet kanallarında yayınlanmak üzere en az on 

beşer dakikadan oluşan on bölümlük bir TV programı için hazırlıklar tamamlanmış, bu 

kapsamda programda kullanılacak sokak röportajları çekimleri ve aralarında Ticaret Bakanı’nın 

da bulunduğu, konularında uzman on kişi ile tüketicinin korunmasına dair muhtelif alanlarla 

ilgili özel röportajlar yapılmıştır. 

Ayrıca, tüketiciler ve satıcılar için bilgilendirme broşürleri, kitapçıklar ve diğer bilgi 

materyalleri hazırlanmış, projenin tüm paydaşlarının davet edildiği 30’dan fazla toplantı, 

seminer ya da çalıştay düzenlenmiştir.  

Proje kapsamında son olarak, 13-17 Ocak 2020 tarihleri arasında, Yargıtay ve tüketici 

mahkemeleri üyelerinin de katılımıyla İtalya’ya bir çalışma ziyareti düzenlenmiş olup ziyarette 

İtalyan tüketici yargılaması yapan mahkemeler ile tüketici koruma otoritelerinin yapı ve 

işleyişleri incelenmiştir. 

2020’nin ilk altı ayı itibariyle, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonunda “Tek 

Pazar” Programı içerisindeki “2021-2027 Tüketici Programı”na (Consumer Programme 2021-

2027) katılım konulu çalışmalar yapılmış, bu kapsamda Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar 

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Başkanlığı ile istişari değerlendirmeler 

yapılmıştır. Programa katılım konusunda nihai karar AB Birlik Programları Kurulu tarafından 

verilecektir. 

Genel Müdürlüğümüzce, yeni başlamakta olan IPA III Dönemi (2021-2027) için 

“Yanıltıcı Reklamlara Karşı Kamusal Mücadele Kapasitesinin Artırılması” ve “Sürdürülebilir 

Tüketimin Geliştirilmesi” konularında iki proje teklifi hazırlanarak Avrupa Birliği 

Başkanlığı’na gönderilmiştir.  
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Genel Müdürlüğümüzce ayrıca, “Tüketici Bilincini Geliştirme ve Dolandırıcılıkları 

İzleme” ve “Hane Halklarını Bilinçli Tüketim Hakkında Eğitilmesi” adlı Erasmus+ Projeleri 

hazırlanmış ve Ulusal Ajans’a gönderilmiştir. 

ICPEN kapsamında, uluslararası dolandırıcılık bildirim sistemi E-Consumer.gov 

işlemleri sürdürülmüş, bu kapsamda, yabancılardan Türk satıcı, sağlayıcı ve diğer kişiler 

aleyhine iletilen başvurular incelenmesi için ilgili birimlere gönderilmiştir. 

Mevzuat Çalışmaları  

Bilindiği üzere, Bakanlığımızın görevleri arasında yer alan tüketicilerin korunması, 

güçlüler karşısında zayıfların korunması ihtiyacından doğmuş olan dinamik bir kavramdır. 

Bakanlığımız değişen tüketici ihtiyaçlarını, toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve 

bu konudaki diğer devlet uygulamalarını göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürütmekte 

olup, bu kapsamda tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatta da ihtiyaç halinde yeni çalışmalar 

yapılmaktadır. 

13.01.2020 tarihinde Ekspertiz Ücretlerine İlişkin Basın Açıklaması yapılmış, 

bankaların tüketicilerin kullandıkları konut kredilerinde haksız şekilde ekspertiz ücreti tahsil 

ettikleri ve tüketicilerin bankalardan bu ücretleri kayıtsız ve şartsız şekilde geri alabileceğine 

ilişkin haberlerin basına yansıması üzerine tüketicilerin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi 

sağlanmıştır.  

7222 sayılı Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

25 Şubat 2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve söz konusu Kanun’un 

39 uncu maddesinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Temel ilkeler” 

başlıklı 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, bankacılık işlemlerinde tüketicilerden faiz 

dışında alınacak ücret, komisyon ve masrafları belirleme yetkisinin Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası’nda olduğuna ilişkin düzenlenme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu 

düzenleme değişikliğiyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 144 üncü maddesinde yapılan 

değişiklikle 6502 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası arasında paralellik 

sağlanmıştır.  

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Mesafeli sözleşmeler” başlıklı 

48 inci maddesi ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin hazırlanmasında mehaz alınan 

2011/83/EU sayılı AB Direktifinde, Ocak 2020’de değişiklik yapılmış, bahsi geçen 

değişiklikleri içeren New Deal metni tercüme edilmiş, mevzuatımıza aktarılabilecek hususlar 

üzerinde çalışmalar ve toplantılar gerçekleştirilmiş olup, çalışma süreci halen devam 

etmektedir. 

13.04.2020 tarihinde, resmi kurum ya da e-Devlet logosuyla “kredi kartı aidatlarının 

iadesinin yapıldığı” iddiasında bulunan sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğine 

ilişkin vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyaran bir basın açıklaması yapılmıştır.  

Bu bağlamda, 01.01.2020-31.06.2020 tarihleri arasında, ön ödemeli konut satışı 

sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, finansal hizmet sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, iş yeri 

dışında kurulan sözleşmeler, paket tur sözleşmeleri, devre tatil sözleşmeleri, piramit satış 

sistemleri konularında yapılan denetimler sonucunda, 40 şirkete toplam 16.802.459,59 TL idari 

para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

Tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlığı veya 

özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektirmesi halinde, tüketici hakem heyeti başkanları 

tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetleri arasında 

bilirkişilik müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve tespit edilen sorunların 

giderilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik 

Yönetmeliği hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 09.06.2020 tarihinde 

Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir.  
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Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nde bilirkişilerin uymak zorunda 

oldukları temel ve etik ilkeler belirlenmiştir. Yönetmelikte bilirkişiliğe başvuru ve kabul 

şartlarına, bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulmasına ilişkin usule ve bilirkişilik 

listesinden çıkarılmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, bilirkişi görevlendirmesinin 

nasıl yapılacağına, bilirkişi raporunda yer verilmesi gereken zorunlu unsurların neler olduğuna 

ve bilirkişi raporunun tüketici hakem heyetlerince nasıl değerlendirileceğine ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir. 

Diğer taraftan, COVID-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirlerin tüketici 

hakem heyetlerinin faaliyet alanı kapsamında hak kayıplarına yol açmasının önlenmesi 

amacıyla, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici bir madde eklenerek bahsi geçen 

Yönetmelikte 10.04.2020 ve 02.05.2020 tarihlerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Bununla beraber, tüketici mevzuatı ihlalinden kaynaklanan idari işlemlere ilişkin dava 

süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetler ile söz konusu sürecin hızlı ve kesin bir şekilde 

sonlandırılması durumunda elde edilecek kamusal faydalar dikkate alınarak 7061 sayılı Bazı 

Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 116’ncı 

maddesi ile 6502 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle uzlaşma müessesesi tüketici hukuku 

mevzuatına ve uygulamalarına kazandırılmıştır. 

Söz konusu Kanun değişikliği sonrası 6502 sayılı Kanunun “Uzlaşma” başlıklı 77/A 

maddesinin yedinci fıkrasında yer alan görev ve yetki uyarınca, uzlaşma müessesine ilişkin usul 

ve esasların düzenlenmesi amacıyla “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 

Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği” hazırlanarak 

30/5/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması sağlanmıştır. 

Bu kapsamda, 2020 yılı ilk altı ayında 67 başvuruya ilişkin uzlaşma görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir.  

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 

Tüm Türkiye’de resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören ortaokul 5.6.7.8. sınıf 

öğrencilerini kapsayan ve bu yıl üçüncüsü yapılan resim yarışmasının konusu “Tüketici 

Hakları” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu yıl ilk kez lise öğrencileri düzeyinde aynı konuda 

karikatür yarışması yapılmıştır. Yarışmaların kazananları belirlenmiş, ancak ödüllerin 

sahiplerine verileceği Tüketici Ödülleri töreni COVID tedbirleri kapsamında Ekim ayına 

ertelenmiştir. 

 Eğitim faaliyetlerine ilişkin olarak Ticaret İl Müdürlüklerinde görevli sözleşmeli büro 

personeline yönelik hizmet içi eğitim, tüketicinin korunmasına yönelik mevzuat ve uygulamalar 

ile piyasa gözetimi ve denetimi konularında sektör bilgilendirme toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye’deki tüketici profilinin ve tüketici bilinci düzeyinin tespit edilmesi ve tüketici 

bilincini artırmaya yönelik politika geliştirmede yol gösterici rehber olması amaçlarıyla her yıl 

hazırlanan Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması’nın 2019 yılı sonuçları 

kamuoyu ile paylaşılmak üzere rapor haline getirilmiştir. 

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinin altyapısı kullanılarak Genel 

Müdürlüğümüz personelince, TÜBİS ile E-TEBLİGAT entegrasyonu ve KEP adreslerinin 

kullanımına yönelik uzaktan eğitim programı gerçekleştirilmiştir. 16.06.2020 tarihinde sanal 

sınıf aracılığıyla ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen eğitime her ilimizi temsilen 81 

adet Bakanlığımız personeli katılım sağlamıştır. 
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Belgelendirme Faaliyetleri 

 

SERBİS Projesi 

Serbis projesi tamamlanarak www.servis.gov.tr isimli internet sitesi oluşturulmuş, firma 

ve tüketicilerin kullanımına açılmıştır. 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği 

Tüketicinin daha etkin korunması ve sektörden gelen görüşler doğrultusunda “Satış 

Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Dair Yönetmelik” ile mezkur 

Yönetmelik değiştirilmiş ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

E-Belge Uygulaması 

Piyasaya sunulan mallarla ilgili olarak, “Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi” 

işlemleri hiçbir evrak alınmadan, internet ortamında elektronik imza ile yürütülmektedir. Bu 

proje e-devlet kapsamındaki elektronik belge uygulamalarından biridir.  

Bu uygulama ile kâğıt, posta, yol ve benzeri giderlerin yanı sıra, noter masrafları ve 

aracı firmalar için iş sahiplerinin cebinden çıkan ve maliyet olarak tüketicilere yansıtılan 

milyonlarca lira tasarruf edilmektedir. 

Ayrıca bürokratik işlemler son derece kısaltılarak, müteşebbislerin zaman ve mekâna 

bağlı kalmaksızın masrafsız olarak belge müracaatında bulunabilmesine imkân sağlanmaktadır. 

01.01.2020-01.07.2020 tarihleri arasında belgelendirme faaliyetlerine yönelik olarak 

gerçekleşen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine ilişkin onay başvuru sayısı 893 adettir. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri 

 Tüketicinin korunması kavramı, tüketicinin ekonomik menfaatinin korunmasının yanı 

sıra sağlık ve güvenliğinin korunmasını da kapsamaktadır. Bakanlığımız tarafından yürütülen 

piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım 

ürünleri oyuncak, deterjan gibi doğrudan tüketiciye arz edilen ürünlere yöneliktir. 

Bakanlığımızın sorumlu olduğu alan doğrudan nihai tüketicileri ilgilendirmesinden dolayı özel 

bir önem ve hassasiyet gerektirmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımız, ülkemizde tüketicinin 

korunmasından sorumlu otorite olması nedeni ile PGD konularında proaktif şekilde hareket 

etmekte ve ürün güvenliği konusunda daha fazla inisiyatif almaktadır. Bakanlık olarak 

hedefimiz; hem iç piyasadaki hem de ithalat aşamasındaki tüm tüketici ürünlerinin; insan 

sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini 

karşılaması ve yüzde yüz güvenli olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen piyasa 

gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde 2020 yılı ilk 6 ayında 200 iş yerinde toplam 1.403.931 adet 

ürün denetlenmiştir. Piyasaya güvenli ürün arz edilmesi noktasında önemli bir yer teşkil eden 

üretici, ithalatçı ve satıcıların Bakanlığımız ürün güvenliği mevzuatı ile uygulamaları 

hususunda bilgilendirilmesi çalışmaları planlanmış fakat salgın sebebiyle bu toplantıların 

ertelenmesi mecburiyeti doğmuştur. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı 

ATRAX'20 ile uluslararası İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarına katılım sağlanmış, Bakanlığımızın 

ilgili mevzuatı ve denetim faaliyetlerine yönelik bilgilendirme yapılmıştır. 

 Dönemsel olarak satışının sıklaşması sebebiyle 14 Şubat öncesi uçan balonların 

risklerine yönelik tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla basın bülteni yayımlanmış, medya 

kanallarında konuyla ilgili yayınlar yapılmıştır. 
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 Bakanlığımız piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin dayanak mevzuatı olan 

“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” 10.01.2019 tarihli 

ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 sayılı “Bazı Cumhurbaşkanı Kararnamelerinde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi” ile getirilen yeni düzenlemelerin 

yansıtılması amacıyla güncellenmiş, hazırlanan “Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Yönetmeliği Taslağı” onaya sunulmuştur. 

 Haziran ayında mevsimsel tüketim artışına bağlı olarak; yazlık tekstil ve ayakkabı 

ürünleri, su oyuncakları, yüzme yardımcıları gibi ürünlerin denetimlerine ağırlık verilmiştir.  

Reklam Kurulu Faaliyetleri 

Covid-19 nedeniyle maske, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin fiyatlarının yüksek 

oranda arttırıldığına yönelik şikâyetler Bakanlığımız bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından 

incelenerek fahiş fiyat artışı gerçekleştiren firmalar hakkında toplamda 11.818.683 TL idari 

para cezası uygulanmıştır. 

Reklam Kurulu Ocak-Haziran 2020 Döneminde 201 dosyaya durdurma cezası, 387 

dosyaya toplamda 18 milyon 4 bin 966 TL idari para cezası uygulamıştır. Uygulanan idari para 

cezalarında ilk sırayı haksız fiyat artışlarını inceleyen Haksız Ticari Uygulamalar sektörü 

almaktadır. Haksız Ticari Uygulamalar sektörünü sırasıyla 1.919.162 TL ile Sağlık sektörü ve 

1.589.531 TL ile Turizm sektörü takip etmektedir.  
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ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Meslek Kuruluşlarına İlişkin Faaliyetler 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve sicil işlemlerine yönelik 

olarak yürütülen faaliyetlerimiz devam etmiştir. Çeşitli illerde yeni esnaf ve sanatkârlar odası 

kurulması taleplerine dair başvuru sahiplerine bilgilendirmeler yapılmış yıl içerisinde 

kuruluşuna ön izin verilen herhangi bir oda olmamıştır. 

Bazı esnaf ve sanatkârlar odalarının ana sözleşme değişikliği yolu ile unvan değişikliği 

yapma talepleri değerlendirilerek uygun bulunanlara ön izin verilmiştir. 

Kanunda sayılan fesih şartlarından en az birini taşıdığı tespit edilen odalar hakkında 

fesih davası açılması için Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuştur. 

Daha önce, haklarında fesih davası açılmış bulunan odaların dava süreçleri takip edilmiştir. 

14.12.2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlar 

Sicili Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca çeşitli illerdeki esnaf ve sanatkâr sicil 

müdürlüklerinde görev yapacak sicil müdürü ve müdür yardımcılarının görevden alınma ve 

atanma başvuruları incelenmiştir. Ülkemizde uygulanan Covid-19 Tedbirleri kapsamında ilk 6 

aylık dönem içerisinde yazılı ve sözlü sınav gerçekleştirilememiştir. 

Genel Müdürlüğümüzde Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlerinin bir kısmına yönelik 

mevzuat eğitimi verilmiştir. 

Sicil Müdürlüğü personelinin yararlanmasına yönelik sicil mevzuatı hakkında soru-

cevap kitapçığı hazırlanmıştır. 

5362 sayılı Kanuna tabi esnaf ve sanatkârlar odaları arasında veya bu odalar ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından 

çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde kurulan mutabakat komitelerinde alınan 

kararlar incelenerek mevzuata uygun olup olmadıkları tespit edilmiştir. İlgili mevzuata uygun 

olarak alınmayan komite kararlarına yönelik ilgili Ticaret İl Müdürlüklerine bildirimde 

bulunulmuştur. 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları yönetim kurullarının genel kurullarına 

sunacakları yönetim kurulu faaliyet raporunun içeriğinin ve standartlarının belirlenerek genel 

kurulların ayrıntılı, şeffaf ve yeterli düzeyde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Esnaf ve 

Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ hazırlanmış 

ve 07.02.2020 tarihli ve 31032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kuruluş, ana sözleşme değişikliği, fesih ve tasfiye, sicil işlemleri, esnaf ve tacir ayrımı, 

oda kaydı, odaların çalışma bölgesi, aidatlar, genel kurullar, fiyat tarifeleri başta olmak üzere 

meslek kuruluşlarını ilgilendiren çeşitli konularda esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına 

resmi yazı ile görüş verilmiştir. 

Kooperatiflere İlişkin Faaliyetler  

Bakanlığımız görev alanında yer alan kooperatiflerle ilgili olarak kuruluş ve 

anasözleşme değişiklik talepleri, kooperatif ve birliklerden gelen mevzuatın uygulanmasına 

ilişkin görüş talepleri ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşların kooperatiflere ilişkin bilgi ve belge 

talepleri sonuçlandırılmış, ayrıca Ticaret İl Müdürlüklerince gerçekleştirilen kuruluş ve 

anasözleşme değişiklikleri ile kooperatif genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi 

görevlendirilmesine dair istatistiki veriler toplanarak aylık raporlar hazırlanmıştır. 

Kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ile kullandırılan kredilere ilişkin veriler temin 

edilerek, aylık raporlar hazırlanmıştır. 
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Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin çalışma konusu içinde yer alan ürünlerle ilgili 

2019 yılı ürün raporları hazırlanarak sektörün istifadesine sunulmuş, ilgili toplantılara katılım 

sağlanmış, uluslararası faaliyetler ve projeler koordine edilmiştir. 

Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin iç ve dış ticaretinin artırılması ve kurumsal 

yönetime geçişini sağlamak üzere çalışmalar yapılmıştır.  

Ülkemizin yeniden üye olduğu Uluslararası Zeytin Konseyi çalışmaları kapsamında, 

sekretarya ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmüş ve toplantılara katılım sağlanmıştır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. 

Gerçekleştirilmesi planlanan “Türkiye IV. Kooperatifler Fuarı”na ilişkin hazırlıklar 

yürütülmüştür. 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında, öncelikle 

ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 

kooperatiflerimize destek sistemi ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 

Eğitim Faaliyetleri 

Ülkemizde kooperatifçilik sektörünü daha ileri seviyelere taşımak; sürdürülebilirliği, 

rekabet edebilirliği ve yenilikçiliği sağlamak; toplumdaki kooperatifçilik imajını olumlu yönde 

güçlendirmek ve dünyadaki kooperatifçilik alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu 

alandaki yenilikleri Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısına uygun olarak topluma 

kazandırmak gibi temel amaçlar göz önünde bulundurularak “Kooperatifçilik Tanıtım ve 

Geliştirme Projesi” hayata geçirilmiştir. Adana ve Antalya illerinde kooperatifçiliğe yönelik 

farklı alanlarda etkinlikler düzenlenerek il ve ilçe merkezlerinde toplumun farklı kesimlerine 

ulaşılmıştır. İlk 6 aylık dönemde 6 ili ziyaret edilmesi planlanmış ancak Covid-19 tedbirleri 

kapsamında programlar ileri tarihe ertelenmiştir. Normalleşme adımları ile birlikte Ankara 

Mamak ilçesinde Kadın Kooperatifi ziyaret edilerek etkinlik düzenlenmiştir. Kayseri ve 

Nevşehir illerinde proje kapsamında etkinlikler düzenlenmiştir. 

Pazarcı Esnafı Eğitimlerine 29 Nisan 2019 tarihinde başlanmış olup, toplam 11 ilde 

eğitimlerin yapılması planlanmaktadır. Eğitimler 1 gün sürmekte ve her ilde ortalama 200 

pazarcı esnafına ulaşılmaktadır. 16.01.2020 tarihinde Bursa’da beşincisi düzenlenmiştir. Kalan 

6 il Covid-19 tedbirleri dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

“Esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-ticaret işlem hacmindeki payının 

artırılmasını teminen destek programının başlatılması” eylemi kapsamında illerde e-ticaret 

eğitimleri düzenlenmiştir. Bu çerçevede; PTT ile yürütülen işbirliği ile 17.01.2020 tarihinde 

Aydın’da e-ticaret eğitimi düzenlenmiştir. Planlanan eğitimler Covid-19 tedbirleri dolayısıyla 

yapılamamıştır. 

Kadın Kooperatifi kurmak isteyen veya mevcut kooperatiflerin sorunlarının çözümü ve 

teknik destek verilmesi noktasında talep edilmesi halinde Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Uzmanları tarafından eğitimler verilmektedir. 

Ahilik ve Dış İlişkiler Alanında Faaliyetler 

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) Şubat ve Haziran ayı toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 33’üncü Ahilik Haftasına ilişkin tanıtım faaliyetleri için illerden talepler 

toplanarak gerekli çalışmalar yapılmıştır.  

Ahilik Haftası Kutlamaları taslak programlarının oluşturulması ile “İllerin Ahisi, 

Kalfası ve Çırağı”nın belirlenmesi süreci yürütülmüştür. Kırşehir’den gelen 6 günlük program 
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teklif ve bütçeleri değerlendirilmiştir. 33’üncü Ahilik Haftası Kutlamaları programı 

hazırlanmıştır. 

Ocak ayında Ahiname Dergisi’nin 9 ve 10’uncu sayılarının hazırlık, tasarım, basım ve 

dağıtım işleri için teknik şartname hazırlanmış, yüklenici belirlenerek sözleşme imzalanmıştır. 

Nisan ayında 9’uncu sayının içeriği ve tasarımı tamamlanarak derginin basım ve dağıtımı 

tamamlanmıştır. Derginin 10’uncu sayısı çalışmaları ise devam etmektedir. 

Ahilik kültürünün ve çalışma ahlakıyla ilgili değerlerinin esnaf ve sanatkârımız 

tarafından daha fazla benimsenmesi hedefiyle Ahilik Kültüründe İlkeler ve İş Ahlakı başlıklı 

kitapçık hazırlanmıştır. 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi kapsamında CEDAW 

ülke raporuna derç edilmek üzere Genel Müdürlüğümüzün kadın kooperatiflerine yönelik 

sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi paylaşılmıştır. 

G20’ye üye ülkeler arasında iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla hazırlanan 

dokümana esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları meslek kuruluşlarının yasama faaliyetine 

katılımı ile ilgili bilgi derç edilmiştir. 

Zambiya ve Angola ülkeleriyle yapılacak karma ekonomik komisyonu toplantıları için 

metin önerisinde bulunulmuş, bilgi notları paylaşılmış ve hazırlık toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. 

Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapılan AB Birlik programlarından ülkemizin 

istifadesini artırmayı amaçlayan toplantılara katılım sağlanmış; açık çağrılarla ilgili gelen 

bilgiler Genel Müdürlük personeli ile paylaşılmıştır. 

Günlük olarak esnaf ve sanatkârlarla ilgili haberler derlenerek Genel Müdürlük 

personeliyle paylaşılmıştır. Genel Müdürlük internet sayfasının içeriği yönetilmiştir. 

Strateji Geliştirme Faaliyetleri 

Esnaf ve Sanatkârlar Strateji Belgesi ve Eylem Planı (ESSEP) hazırlıkları ile Türkiye 

Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalışmaları tamamlanmış olup belge Makam 

Onayına sunulmuştur. 

PAMAP projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim sonuçları değerlendirilmekte ve 

sonraki aşama olan online eğitim portalı süreci planlanmaktadır. 

Kooperatifler için bir yol haritası niteliğinde olan “Kooperatifçilik Sektör Analizi” 

projesi çalışmaları başlamış olup Genel Müdürlüğümüz proje ekibi ve akademisyenlerden 

oluşan proje ekibinin çalışmaları koordineli olarak devam etmektedir. 

Esnaf ve sanatkâr işletmelerinin, zincir mağazalara karşı ürün temin maliyetlerini 

düşürebilmesi, fiyat rekabetine ve günümüz tüketici taleplerine cevap verebilmesi amacıyla 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinde de yer 

verildiği üzere, Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kurulmasına yönelik olarak bir model 

oluşturulmasına ilişkin araştırma projesine başlanmıştır. 

Kooperatifler arası iletişimi güçlendirmek ve kapasitelerini artırmak, aynı zamanda 

kooperatifçilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin de faydalanması amacıyla bir web 

platformu ve telefon uygulaması kurulmasına yönelik araştırma projesine başlanmıştır. 

Esnaf Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından verilen krediler takip edilmiş 

ve düzenli olarak raporlaması yapılmıştır.  

Esnaf ve Sanatkâr İşletmelerine Yönelik Faaliyetler 

6’ncı Esnaf ve Sanatkârlar Şurası ve hazırlık çalıştayına ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 

Geleneksel Meslek Kolları Rehberi hazırlanmasına ilişkin içerik, maliyet ve yazım ekibi 

oluşturulması faaliyetleri yürütülmüş, rehberin yazımına başlanmıştır. 
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Pazarcılık ve Minibüsçülük meslek kılavuzlarına ilişkin çalışmalar tamamlanmış, 

Lokantacılık Meslek Kılavuzuna dair çalışmalara başlanmıştır. 

Esnaf ve Sanatkârlar Gelişmişlik Endeksi Projesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 

81 il Ticaret İl Müdürlüğüne gönderilen yazı kapsamında; il raporları ile illerde yer alan 

AVM’ler, bu AVM’lerdeki esnaf ve sanatkâr işletmeleri ve geleneksel, kültürel ve sanatsal 

değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere yönelik talep edilen yazılar tasnif 

edilmiştir. 

Esnaf ve sanatkârlarca sunulan mal ve hizmetlere yönelik tüketici şikâyetlerine yönelik 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden ilgili verilerin temin 

edilmesi süreci yürütülmüştür. Verilere ilişkin değerlendirme raporu yazılmaktadır. 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Hakkında Yönetmelik ve Gayrimenkul Ticareti 

Hakkında Yönetmelik’in değişikliği çalışmaları kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile 

çalışılmıştır. 

Disiplin kurullarına yansıyan esnaf ve sanatkâr şikâyetlerine ilişkin, Birliklere bilgi 

talep eden yazı yazılmış, 82 Birlik’ten gelen veriler kapsamında değerlendirme raporu 

yazılması çalışmalarına başlanmıştır. 

Bakanlık ve Genel Müdürlük makamı tarafından talep edilen il raporları hazırlanmıştır. 

CİMER sistemi üzerinden veya dilekçe yoluyla esnaf ve sanatkârlar ve esnaf ve sanatkâr 

işletmelerini ilgilendiren başvurular ile soru önergeleri yanıtlanmış, Genel Müdürlükçe talep 

edilen faaliyet raporları ve projelere ilişkin tablolar güncellenmiş, sunumlar hazırlanmıştır. 

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS)  

Esnaf ve sanatkârların oda ve sicil ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü iş ve işlemlerin, 

elektronik ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine devam edilmiştir.   

Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) Yeni Uygulamalar 

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin hızlı değişimi, artan ihtiyaçlar ve mevzuatta yapılan 

değişiklikler nedeniyle ESBİS’in yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda başlanan 

ESBİS ve bağlantılı 3 proje (Mobil Uygulama, Coğrafi Bilgi Sistemi, Muhasebe Sistemi) 

tamamlanmıştır.   

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS)  

KOOPBİS’in 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz, kooperatifler ve üst kuruluşları ile merkez 

teşkilatımız tarafından kooperatifçilik hizmetlerinden bazılarının elektronik ortamda sunulması 

ve ortak kayıtlarının takibi amacıyla kullanılmasına devam edilmiştir.  

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) Çalışması 

2016 yılında başlanan projede analiz-tasarım çalışmaları tamamlanmış olup yazılım 

aşamasına geçilmiştir.  

  



 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

 59 

 

TİCARET ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İhracat ve İthalat tahmin çalışmaları aylık, çeyreklik ve yıllık bazda yapılmıştır.  

Ticaret Müşavirlerimize düzenli olarak gönderilen Ekonomik Görünüm sunumu aylık 

hazırlanmış ve web sitesine yüklenmiştir. 

Küresel salgınının Dünya ekonomisi ile Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine etkilerine 

yönelik sunum hazırlanmıştır.  

Türkiye ve Dünya ekonomisine ilişkin açıklanan verilere yönelik değerlendirmeler 

günlük olarak hazırlanmıştır. 

Uluslararası kuruluşların küresel büyüme ve ticaret tahminlerine ilişkin bir bilgi notu ve 

sunum hazırlanmıştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ve dış ticaretinin geliştirilmesine yönelik 

bir rapor hazırlanmıştır. 

“Dış Ticarette Yerel Paraların Kullanılmasında Çok Taraflı Bir Model: Asya Kliring 

Birliği” başlıklı bir bilgi notu hazırlanmıştır.  

İmzalanması muhtemel Serbest Ticaret Anlaşmalarının ülkemiz dış ticareti üzerine olası 

etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden gerçekleştirilecek bazı ürünlerin 

ithalatına ilişkin getirilen ilave gümrük vergilerinin ithalatımız üzerindeki etkisi kısmi denge 

analizi ile hesaplanmıştır. 

Pakistan ile devam eden STA müzakereleri kapsamında hassas olduğumuz tekstil, 

konfeksiyon ve ayakkabı ürünlerine konulan önlemlerden sonra üretim, ithalat, istihdamda 

gelişmelerin incelendiği bir bilgi notu hazırlanmıştır. 

Çin'in gümrük vergisini arttırdığı ürünler için potansiyel ihracatımızın belirlenmesine 

ilişkin çalışma yapılmış ve Çin’in ABD’ye ek vergi uygulamaları kapsamında Türkiye’nin 

Çin’e ihracat potansiyeli arz eden ürün listesi belirlenmiştir.  

Dünya Bankası tarafından Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen “Çekim Modeli” 

eğitimine katılım sağlanmıştır. 

Amerika Bölgesindeki Serbest Ticaret Anlaşmalarının ülkemize etkilerine ilişkin bir 

çalışma yapılmıştır. 

Her yıl ABD’de düzenlenen ancak bu sene korona virüs sebebiyle online olarak 

gerçekleştirilen “GTAP Konferansı”na belirli başlıklarda katılım sağlanmıştır. 

Covid-19 salgının dünya ile ülkemiz ekonomisine sektörel etkileri takip edilerek günlük 

takip notları hazırlanmış ve bu haberlerden derlenen haftalık sunumlar hazırlanmıştır.  

‘IMO 2020 (International Maritime Organization) Düzenlemesinin Rafineri Ürünleri 

İhracatımıza ve Navlun Maliyetine Etkileri’ konusunda bir rapor hazırlanmıştır. 

Ülkemiz hammadde tedarikinde güvenliği sağlayacak politikalar kapsamında, kritik 

hammadde listesinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmiş olup, Kritik Hammadde 

Platformu’nun teşekkül ettirilmesine ilişkin 11’nci Kalkınma Planı’na Tedbir önerisi 

getirilmiştir.  

Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında yapılan KEK, Teknik İzleme, STA görüşmelerinde 

vb. toplantılara dönük bilgi notları, değerlendirmeler ve istatistikler hazırlanmıştır.  

Ülkemizin ihracatında yerli/yabancı katma değerin ağırlığının ortaya konması amacıyla 

temel sektörler için ticarette katma değer ve küresel değer zincirlerine katılım düzeyine ilişkin 

analizler yapılmasına, OECD Ticarette Katma Değer Veritabanı kullanılarak devam edilmiştir.  

GİTES Eylem Planı kapsamında; makine sektörü ve otomotiv sanayii üretiminde 

ülkemizin girdi tedarik ihtiyacının ortaya konması amacıyla ticarette katma değer ve küresel 

değer zincirlerine katılım düzeyine ilişkin analiz yapılması ve politika önerileri belirlenmesine 

yönelik olarak sürdürülen çalışmalar tamamlanmıştır. 

Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (2017-2019) kapanış raporu hazırlanmıştır. 
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gönderilen "Lojistik Merkezlerin Yer Seçimi, 

Kurulması, Yetkilendirilmesi ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı"na ilişkin Genel 

Müdürlüğümüz görüşleri oluşturulmuştur.  

Yurtdışı Lojistik Merkezi Seçiminde Afrika Kıtasının İncelenmesi Raporu 

hazırlanmıştır. 

Kooperatifçilik Alanında Uluslararası İyi Uygulama Örnekleri konusunda sunum 

gerçekleştirilmiştir. 

Sosyal platformlarda gerçekleştirilen ticaretin dünyadaki ve ülkemizdeki yerinin tespit 

edilmesi ve ihracatımız açısından önerilerin yer aldığı bir rapor hazırlanmıştır. 

Coğrafi işaretli ürünlerin tescil, üretici veri tabanları ve pazarlama açısından 

incelenmesi ve ticaretinin arttırılmasına ilişkin önerilerden oluşan bir rapor hazırlanmıştır. 

E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda yaşanan gelişmelerin takibi yapılmıştır. 

E-ticaret ve e-ihracat başta olmak üzere dijital ekonomide dünya genelinde gerçekleşen 

gelişmeler takip edilmiş, Covid-19’un bu sektörlere etkisine ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.   

Dış Ticaretimizin gelişimini, sorunlarını ve ileriye yönelik beklentilerini 

değerlendirmek amacıyla Resmi İstatistik Programı kapsamında 2020 yılı için üçer aylık 

dönemler itibarıyla “Dış Ticaret Beklenti Anketi” düzenlenmiştir.  

Ülkemizin dış ticaretinin istatistiki olarak farklı açılardan incelendiği analiz çalışmaları 

yapılmıştır. 

Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen sektörel ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı 

Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi” bülteni haftalık hazırlanmıştır.  

“Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler” adlı bülten 2019 yılına ilişkin yıllık 

hazırlanmıştır. 

Her ay sonunda TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri derlenerek tablolar 

halinde Bakanlığımız web sayfasına konulmuştur.  

Dış ticaret istatistiklerine ilişkin hazırlanan veri setleri güncellenmiştir. 

Bakanlığımız Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 

Kütüphane ile ilgili faaliyetler takip edilmiştir. 
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ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ab Teknik Mevzuatı Alanında Yürütülen Faaliyetler 

Ülkemizde gelişmiş ülke mevzuatına denk ve daha etkin bir ürün güvenliği sistemini 

oluşturmak, AB mevzuatına uyum sağlamak, ihraç ürünlerimizin önündeki teknik engel 

oluşumunu önlemek ve ülkemizin ürün güvenliği ve piyasa gözetimi ve denetimi konularında 

zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 4703 sayılı Kanun’un yerine 

geçmek üzere hazırlanan  “Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”, TBMM Genel 

Kurulu’nda 05.03.2020 tarihinde kabul edilerek 7223 sayı numarasıyla 12.03.2020 tarihli ve 

31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmıştır. 

7223 sayılı Kanun ve ilgili AB mevzuatı paralelinde, mevcut 4703 sayılı Kanun’un 

uygulama yönetmeliklerini güncelleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda, mevcutta var 

olan CE İşareti ve Diğer Uygunluk İşaretleri Yönetmeliği, Uygunluk Değerlendirme 

Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

ile Uygunluğuna Dair Yönetmelik, Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin 

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği ve Düzenlenmemiş Alanda 

Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği’nin güncellenme; yeni birer düzenleme olan Genel Ürün 

Güvenliği Yönetmeliği ve İthalat Denetimleri Yönetmeliği’nin hazırlık çalışmalarına devam 

edilmiştir. 

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği çerçevesinde, Türkiye’nin uyumunu 

üstlendiği ve 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın (OKK) ekinde yer alan ürün mevzuatı ve 

yetkili kuruluşlarca yürütülen uyum çalışmaları kapsamında, AB mevzuatına uygunluğuna dair 

görüş bildirmek, uyumu yapılan mevzuatın Komisyona iletilmesini temin etmek ve yetkili 

kuruluşlar ile Avrupa Komisyonu arasındaki koordinasyonu ve görüş alışverişini sağlamak 

faaliyetleri yürütülmüştür. Türkiye'nin uyumunu üstlendiği ve 2/97 sayılı OKK’nın ekinde yer 

alan ürün mevzuatına ilişkin yetkili kuruluşlarca yürütülen uyum çalışmaları kapsamında 

hazırlanan 7 adet mevzuat Avrupa Komisyonu’na bildirilmiş ve 1 adet mevzuata ilişkin beyan 

metni imzalanmıştır. 

“Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirime Dair 

Yönetmelik” çerçevesinde, yetkili kuruluşlarca hazırlanan ulusal mevzuatımızın taslak 

aşamasında Komisyona bildirilmesi, bildirilen mevzuata dair gelen yorumların tekrar yetkili 

kuruluşlara iletilmesi, AB üyesi devletlerin bildirdiği taslak mevzuatın Türkiye’deki yetkili 

kuruluşlara iletilmesi ve ülkemizin olası görüşlerinin tekrar Komisyona bildirilmesini sağlamak 

faaliyetleri sürdürülmüştür. Bu kapsamda, AB’nin ortak mevzuatının olmadığı düzenlenmemiş 

alanda AB’ye üye ülkeler tarafından hazırlanan 391 adet mevzuat, ticarette teknik engellerin 

önlenmesi kapsamında ön bildirim amacıyla yetkili kuruluşlarımızın görüşlerine sunulmuştur. 

Aynı Yönetmelik kapsamında, dış ticarete konu ürünlere ilişkin ülkemizce hazırlanan 6 adet 

ulusal teknik mevzuat taslağı da görüş almak üzere Avrupa Birliği’ne bildirilmiştir. 

Ulusal Ürün İrtibat Noktası olarak Avrupa Birliği üyesi ülkelerle olan mal ihracatında 

veya ithalatında talep edilen bilgilerin temin edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Avrupa 

Birliği’nde faaliyet gösteren ilgili taraflardan 2 adet görüş talebi tarafımıza ulaşmış olup, ilgili 

yetkili kuruluşlarla görüş alışverişi gerçekleştirilerek taraflara bilgi sunulmuştur. 

İthalat Denetimleri Alanında Yürütülen Faaliyetler 

İthalat denetimine yönelik hususları düzenleyen 9 adet Ürün Güvenliği ve Denetimi 

Tebliği  (2020/1, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri), 

sektörden gelen talepler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda 

yılsonunda güncellenerek 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 



 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

 62 

 

Bakanlığımızca ithalat denetimleri yürütülen kişisel koruyucu donanımlar, pil ve aküler, 

yapı malzemeleri, tıbbi cihazlar, telsiz ve telekomünikasyon ekipmanları, oyuncaklar, araç 

parçaları ile 2020/1 ve 2020/9 sayılı Tebliğler kapsamı ürünlerin ithalat denetimleri, Dış 

Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamında risk esaslı ve belge 

üretilmeksizin elektronik ortamda sonuçlandırılmıştır. 

2020 yılı ilk 6 aylık dönemde, yaklaşık 63 bin firma ile 11 bin kullanıcı tarafından 

TAREKS üzerinden yaklaşık 760 bin ithal partisi ürün için başvuru yapılmıştır. Söz konusu 

başvuruların yaklaşık yüzde 14’ü fiili denetime yönlendirilmiş olup, fiili denetime 

yönlendirilen başvuruların yaklaşık yüzde 2’si reddedilmiştir. 

TAREKS ile ilgili teknik altyapı çalışmalarına devam edilmiş ve Bakanlık içi 

koordinasyon sağlanmıştır. Bu bağlamda, ilgili firmalar, sektör temsilcileri, dernekler ve yetkili 

kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen panel, toplantı, seminer ve konferanslara iştirak edilerek 

bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu uygulama kapsamında ek yazılım 

modülleri geliştirilmesine ve uygulamanın kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara 

devam edilmiştir. Bu kapsamda, TAREKS’te uygulanmakta olan risk analizi yapısının değişen 

koşullara göre yeniden düzenlenmesi çalışmalarına süreklilik kazandırılmıştır. 

Ticaret Denetmenleri Servislerinde görev alan Ticaret Denetmenlerinin ilgili Tebliğlere 

göre ithalat denetimi faaliyetlerinde bulunmalarına olanak sağlayacak yetkilendirme eğitimleri 

düzenlenmiştir. 

Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Alanında Yürütülen Faaliyetler 

2020 yılı için hazırlanan Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı ve Sektörel 

Denetim Programı. Mart ayında Avrupa Komisyonu’na iletilmiştir. 

2019 yılı Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu’nun hazırlanması çalışmaları 

yürütülmüştür. 

Yetkili kuruluşlardan gelen talep neticesinde, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış 

Kuruluşlar Bilgi Sistemi NANDO’ya yapılan bildirimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 

30.06.2020 tarihi itibariyle 15 farklı mevzuat kapsamında faaliyette bulunan 53 onaylanmış 

kuruluşumuz bulunmaktadır. 

“Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi 

Alanlarında Farkındalığın Artırılması” başlıklı Proje çerçevesinde faaliyetler yürütülmüş; bu 

kapsamda 15 eğitim düzenlenmiş; bu eğitimlerden toplamda 671 tüketici veya üretici/uygunluk 

değerlendirme firması temsilcisi faydalanmıştır. Haliç ve Hacettepe Üniversitelerinde ürün 

güvenliği konusuna ilişkin seminerler düzenlenmiştir.  Tüketici örgütleri ile PGD kuruluşları 

arasında işbirliğinin daimi hale getirilmesi amacıyla hazırlanacak rapora esas teşkil etmek üzere 

İsveç’e bir çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Ürün güvenliği ve uygunluk değerlendirme 

alanlarında 10 farklı makale hazırlanmıştır. “Mavi Rehber”in çevirisi yapılmış, kitapçık haline 

getirilerek basımı yapılmıştır. Kurulmuş olan www.urunguvenligi.org.tr sitesinin tanıtımı 

yapılmış, etkin kullanımı amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. 

“E-Ticaret Merkezi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Birimi” kurulması için çalışmalara 

başlanmış; bu kapsamda PGD kuruluşları, aracı hizmet sağlayıcı firmalar ve ilgili diğer kamu 

kuruluşlarıyla toplantılar düzenlenmiş; AB üye ülkelerindeki uygulamalarla ilgili bilgi 

edinilmesi için söz konusu ülkelerle temasa geçilmiştir. Son olarak Koordinasyon Kurulunca e-

ticaretin PGD’sinin etkinleştirilmesi için bir Çalışma Grubu kurulmasına karar verilmiştir. 

 

 

http://www.urunguvenligi.org.tr/
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Mevzuat ve Çevre Alanında Yürütülen Faaliyetler 

İlgili tüm kurumların ve sektörün görüşleri alınarak 3, 4, 6, 7, 20 ve 23 sayılı Ürün 

Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri revize edilmiş ve 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

3 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat 

Denetimi Tebliği” kapsamındaki usul ve esasların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

belirlendiği ve 01.01.2020 itibariyle yürürlükte olan ithalatı uygunluk denetimine tabi atıklara 

yönelik kota uygulamasına geçilmiştir. Atık ithalatında kota uygulaması, yurtiçi atık toplama 

oranları dikkate alınarak ithalatçı firmanın kapasite raporunda yer alan tesis tüketim 

kapasitesine göre hesaplanmakta olup, 2020 yılı için söz konusu kota oranı % 80 olarak 

belirlenmiştir. 

Yurt içinde miktar ve kalite açısından temini sağlanamayan ve 3 sayılı Tebliğ 

kapsamında 2020 yılı öncesinde yalnızca Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatı 

mümkün olan 39.07 tarife pozisyonlu maddenin, DİR dışında da ithalatının bir yıl süre ile 

gerçekleştirilebilmesi mümkün kılınmıştır. 

Sağlık Bakanlığı’nın talebi ile “pregabalin” içeren ilaçların yeşil reçeteye alınması 

üzerine “pregabalin” maddesi 4 sayılı “Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi Maddelerin 

İthalat Denetimi Tebliği”ne eklenmiş olup, anılan maddenin ithalatı, Sağlık Bakanlığı’nın özel 

iznine bağlanmıştır. 

7 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat 

Denetimi Tebliği” uyarınca ithalatçının 90 gün içinde teslim etmekle yükümlü olduğu “Teslim 

Tesellüm Belgesi” hükmünde yapılan değişiklikle ithalatçı ve sanayiciden kaynaklı 

gecikmelerde her iki tarafa yönelik yaptırım uygulanacağına ve ilgili yaptırıma ilişkin hükümler 

açıklığa kavuşturulmuştur.    

20 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği”nin 

uygulamasından sorumlu Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine 3002.15.00.00.00 GTİP’inde yer 

alan “Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış 

bağışıklık ürünleri” isimli maddenin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk 

denetimi ilgili Tebliğ kapsamında sağlanmıştır. 

20 sayılı Tebliğ’de ayrıca Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılan tıbbi 

müstahzarlar/ürünler ile Özel Tıbbi Amaçlı Gıda (ÖTAG) terkibinde bulunan 

hammadde/maddeleri ve yardımcı madde/maddelerin serbest dolaşımla ithalatı yapılanların fiili 

ithalat kayıtlarının oluşturulması amacıyla Sağlık Bakanlığı’na ilgili belgelerin iletilmesine 

yönelik hüküm eklenmiştir. 

Başvuruları uygun görülen şirketlere “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmiş; 

bu dönem itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen 3 şirkete müeyyide uygulanmıştır. 

AB mevzuatı (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 

REACH Tüzüğü ile Avrupa Birliği Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü vb.) ve ülkemizin taraf 

olduğu çeşitli uluslararası sözleşmeler (Basel, Stockholm ve Rotterdam Sözleşmeleri) 

çerçevesinde ilgili Bakanlıklarca yürütülen mevzuat çalışmaları takip edilmiş ve toplantılara 

katılım sağlanmıştır. 

Tarım ve Gıda Alanında Yürütülen Faaliyetler 

3 adet Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği  (5, 21 ve 22 sayılı Ürün Güvenliği ve 

Denetimi Tebliğleri) yıl sonunda sektörden gelen talepler ve ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda güncellenerek 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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2020/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite 

Denetimi Tebliği” kapsamında, tarım ürünlerinin uluslararası pazarlardaki imajının korunması, 

kalitesinin ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla ticari kalite denetimlerinin yapılmasına 

devam edilmiştir. Bu kapsamda, bitkisel yemeklik yağlar, yaş meyve ve sebzeler, kuru ve 

kurutulmuş ürünler, bal, defne yağı, sofralık zeytin ve yumurta risk esaslı olarak Dış Ticarette 

Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) kapsamında Bakanlığımız Taşra Teşkilatı tarafından 

denetime tabi tutulmaktadır. İthalata ve ihracata konu ürünlerden riskli olanlar TAREKS ile 

elektronik ortamda belirlenmekte, fiziki denetimler riskli ürünler üzerine yoğunlaşmaktadır. 

2020/22 sayılı “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla 

Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, ihracatçı firmalarımız kalite 

altyapılarının gelişmişliği yönünden sınıflandırılmaktadır. Firma sınıfı, ihracatta risk analizinin 

bir girdisi olarak kullanılmakta olup, bu sayede riskli ürünlerin denetimine odaklanılarak kamu 

kaynaklarının verimli kullanılması hedeflenmektedir. Firma sınıflandırma sisteminin sağlıklı 

yürütülmesi için rutin kontroller yapılmaktadır. Balda ikinci denetim süreçlerinin TAREKS 

üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesine dair teknik düzenlemeler tamamlanarak 

faaliyete geçilmiştir. Bu minvalde, ihracatçılarımız ikinci denetim süreçlerini elektronik 

ortamda takip edebilmektedir. 

Pamuk denetimlerinin koordinasyonu çalışmaları yürütülmekte olup, 2012/25 sayılı 

“Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ” ile 2012/27 sayılı “Pamukların Standardizasyonuna 

İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, pamukların ve çırçır prese fabrikalarının denetimine ilişkin 

TAREKS sistemi üzerinden yürütülen çalışmalar devam etmiş ve firmaların sorunlarına çözüm 

bulunmuştur. 

Uluslararası ticareti kolaylaştırmak amacıyla, ticari kalite standartlarının uygulanması 

çalışmalarında faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) 

Tarımsal Standartlar Çalışma Grubu’nun 6-8 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen “Taze 

Meyve Sebze Ürünleri Uzmanlar Grubu Toplantısı” ile 15-17 Haziran 2020 tarihlerinde 

gerçekleştirilen “Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu Toplantısı”na iştirak edilmiştir. 

BMAEK platformunda, ticari kalite standartlarına dair çalışmalar çerçevesinde 

hazırlanan ürün tanıtıcı broşür ve posterlerde Türk tarım ürünlerine ilişkin görsellere yer 

verilmesinin sağlanması, ürünlerimizin BMAEK platformunda daha iyi temsil edilebilmesi ve 

ülke tanıtımına katkı yapması amacı ile kuru/kurutulmuş ürünler çalışma grubunun başkan 

yardımcılığı görevi ülkemizce icra edilmektedir. 

Uluslararası İlişkiler Alanında Yürütülen Faaliyetler 

İhracatçılarımızın hedef ülkelerdeki teknik düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olması 

ve bu düzenlemeler hakkında yorum yapabilmesine yönelik olarak diğer ülkeler tarafından 

yapılan toplam 1694 DTÖ bildirimi, taslak halindeyken www.teknikengel.gov.tr adresi 

üzerinden ihracatçılarımızla paylaşılmıştır. 

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesinin tanıtılması, ihracatçılarımızın teknik 

engellerle ilgili farkındalığının artırılması ile ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik 

Bakanlığımızca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında ihracatçılarımızın bilgilendirilmesini 

teminen 06.02.2020 tarihinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinde bir eğitim 

semineri gerçekleştirilmiştir. 

16.09.2019 tarihinde, Azerbaycan’la Bakü’de imzalanan Türkiye-Azerbaycan Karma 

Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Protokolü’nün ekinde yer alan Eylem Planı çerçevesinde ilgili 

kuruluşların görüşleri de alınarak hazırlanan “Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, 

Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliğine Dair 2012 tarihli 

Mutabakat Zaptının İcrası Amacıyla 2020-2022 Eylem Planı”, 25.02.2020 tarihinde Bakü’de 

http://www.teknikengel.gov.tr/
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gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Dönem 

Toplantısı vesilesiyle imzalanmıştır. 

Türkiye-Özbekistan Eylem Planı’nda yer alan “Ticarette teknik engellerin kaldırılması" 

eylemi çerçevesinde hazırlanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Hükümeti 

Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve 

Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması” taslağı görüş ve değerlendirmelerini almak üzere 

ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

Türkiye-Kırgızistan Eylem Planı’nda yer alan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, 

Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın 

İcrası Amacıyla 2021-2023 Dönemi için Eylem Planı Hazırlanması” eylemi çerçevesinde 

hazırlanan eylem planı taslağı, görüşlerini almak üzere diplomatik kanallar aracılığıyla 

Kırgızistan tarafına iletilmiştir. 

Mısır tarafından 2016 yılında yürürlüğe konulan Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) sürecinde 

onay alamayan ve onayları askıya alındığı bilinen firmalarımızın ihracatta yaşadığı sorunun 

çözümüne ilişkin olarak konu ikili bazda ve uluslararası platformlarda gündeme getirilerek 

Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması kapsamında düzenlenen 

TTE Komitesi’nin “Özel Ticari Kaygılar” platformunda Mısır ÜKS'ye ilişkin ülkemiz 

müdahalesi gündeme alınmıştır. 

Ülkemiz ile Meksika arasındaki ticarette teknik engellerin aşılması ve teknik işbirliğinin 

geliştirilmesi amacıyla Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı taslak metni Meksika tarafına 

gönderilmiş, konu hakkında bir video konferans görüşmesi yapılması amacıyla tarih ve saat 

tekliflerimiz Meksika tarafına iletilmiş olup, Meksika tarafının geri dönüşü beklenmektedir. 

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Eylem Planı’nda 

Bakanlığımızın sorumlu olduğu Ar-Ge, Katma Değerli Üretim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu 

altındaki “İhracatçı firmalarımızın dış pazarlarda ihtiyaç duyduğu sertifikasyon konusunda 

bilgiye erişimin ve kurumsal desteğin sağlanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi” 

eylemi kapsamında “www.teknikengel.gov.tr web sitesinin dünyadaki güncel gelişmeler ve 

ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda geliştirilmesi, anket çalışması sonucunda ihtiyaç 

duyulan ve Türkiye’de olmayan test ve/veya sertifikasyon hizmetlerinin listesinin TİM 

tarafından oluşturulması” nihai çıktısına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli 

bir şekilde çalışmalar yürütülmüştür. 

Ukrayna ile teknik düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi ve 

metroloji alanlarında yeni bir anlaşma imzalanmasına yönelik olarak Ukrayna tarafından 

iletilen taslak metin hakkında değerlendirme ve çalışmalar yapılmıştır. 

Ülkemiz ile Moritanya arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik 2. 

Tur müzakerelerine hazırlık amacıyla Bakanlığımız içinde yapılan çalışmalara katılım 

sağlanmıştır. 

Kazakistan ile ülkemiz arasında, teknik düzenlemeler, standardizasyon, uygunluk 

değerlendirmesi, akreditasyon ve metroloji alanlarında işbirliğine yönelik bir Mutabakat 

Zaptı’nın imzalanmasının faydalı olacağı değerlendirilmiş, bu kapsamda, 25.02.2020 tarihinde 

Kazakistan Teknik Regülasyon ve Metroloji Komitesi (KAZMEMST) heyetinin Türk 

Standartları Enstitüsü'nü ziyaretinde anılan husus Genel Müdürlüğümüzce gündeme getirilmiş 

ve Kazak tarafından şifahi olarak olumlu yanıt alınmasının ardından taslak mutabakat zaptı 

Kazak tarafına gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na iletilmesi için Uluslararası Anlaşmalar 

ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 
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RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Genel Müdürlüğümüzce Ocak-Haziran 2020 döneminde yürütülen faaliyetler aşağıda 

yer almaktadır: 

Genel Müdürlüğümüzce, Bakanlığımızın veri analitiği olgunluk seviyesini geliştirmek, 

büyük veriyi yönetebilmek, geçmişe yönelik analiz ve trendlerin takibinin yanı sıra geleceğe 

yönelik tahmin, simülasyon ve optimizasyon çalışmalarını gerçekleştirebilmek için Ticaret 

Bakanlığı Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi (TBVAMM) projesi geliştirilmiştir. Proje 

kapsamında, 2020 yılının ilk yarısında Bakanlığımızın tüm Birimlerinin iştigal alanı dikkate 

alınarak hazırlanan 23 adet iş senaryosunun ilk 6 aylık döneminde hayata geçirilecek 6 âdetine 

ilişkin senaryo ekipleri oluşturulmuş ve bu ekipler çalışmalarına başlamıştır. Bunlara ek olarak, 

projenin 1. fazı olan kurulum ve lisans işlemleri tamamlanmış ve veri analitiği mükemmeliyet 

merkezi kullanılabilir hale getirilmiştir.  

Dijital gümrük çalışmaları kapsamında, GET-APP ve SHIP uygulamalarıyla dış ticaret 

erbabına (ithalatçı, ihracatçı, müşavir, taşıyıcı gibi) işlemlerini bir bütünsellik içinde ve anlık 

takip imkânı sunmakla birlikte elektronik izin, ceza kararı gibi belgelere de kolay ve güvenli 

erişim sağlanmaya devam edilmektedir. 

Bakanlık Sistemlerindeki dış ticaret verisinin kullanıcı odaklı ve Birimlerin politika 

oluşturmalarını kolaylaştırıcı şekilde kullanım sağlayan BI temelli bir raporlama aracı olan 

KÜP Bilgi Sistemi (KÜBİS) Bakanlığımız Merkez Teşkilatı kullanıcılarına açılmış olup, 

sistemle personelin verimliliği artırılmıştır.  

Bakanlığımız ve diğer kamu kurum/kuruluşları ile veri paylaşımını düzenlemek, 

işbirliğinin artırılması, bürokrasinin azaltılması ve bir kurumda yapılan yatırımın diğer 

kurumlarca da yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla protokoller imzalanmakta olup, Ocak-

Haziran 2020 döneminde söz konusu protokollere 7 adet daha eklenmiştir. 

Bakanlığımızın dijital gümrük vizyonunu da destekleyecek şekilde Gümrük Müşavirleri 

ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin hem günlük hem de yapısal sorunlarına çözümler 

üretilmesine ve gümrük hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir.  

Gümrük müşavirliği sektörünün veri tabanı uygulaması olan Gümrük Müşavirleri Bilgi 

Sistemi, e-devlet ile entegrasyonu sağlanarak vatandaştan istenen belgelerin en aza 

indirgenmesi vizyonu kapsamında yeniden yazılmaya başlanmıştır. 

Gümrüklerde Yapılan Risk Analizi Çalışmalarının Etkinliğinin Arttırılmasını, Yasal 

Ticareti Hızlandırmak Yasal Olmayan Ticarete Set Çekilmesi hedefimiz doğrultusunda dış 

ticaret işlemlerinde daha etkin bir risk analizi anlayışıyla merkezi ve yerel risk profilleri 

oluşturulmakta ve anlık yönlendirmelerle daha sağlıklı analizlerin önü açılmaktadır. 

Tasfiye süreçlerinin çok daha hızlı gerçekleştirilmesi, e-ihale üzerinden satışların ise 

toplumun daha geniş kesimlere ulaşmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Bu sayede hem 

Bakanlığımız döner sermayesine hem de kamu hazinesine mali katkımız devam etmektedir.  

Ocak-Haziran 2020 döneminde bekletilmeyecek eşya ve yeniden ihraç amaçlı ihaleler 

de dahil olmak üzere 2.007 adet eşya grubu ile 2.300 adet aracın e-ihale sistemi üzerinden satışı 

gerçekleştirilmiş olup, toplam hasılat 156 milyon TL olmuştur. Diğer taraftan, Covid 19 

pandemisi nedeniyle Nisan ve Mayıs aylarında ara verilen e-ihalelere, normalleşme süreci ile 

uyumlu olarak 01.06.2020 tarihinde yeniden başlanmış olup, bu kapsamda Haziran ayında 60,5 

milyon TL’lik hasılat elde edilmiştir. 
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Covid 19 salgını nedeniyle 20.03.2020 tarihinde perakende satış mağazalarındaki satış 

işlemlerine de ara verilmiş olup 12.05.2020 tarihinden itibaren mağazalar sırasıyla yeniden 

faaliyete başlamıştır. Bu kapsamda faaliyette bulunan 5 perakende satış mağazasından 

doğrudan vatandaşlarımıza yapılan satışlar 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 6,7 milyon TL 

olarak gerçekleşmiştir. 

Tasfiye Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ise 

ambarlama ve tasfiye modüllerinde gerekli iyileştirmeler yapılmakta olup e-ihale ile Tasfiye 

Yönetim Sistemlerinin birbirleriyle olan entegrasyonu yeniden sağlanmıştır. 

Tasfiye Yönetim Sistemi kapsamında raporlama ve istatistik araçlarının da 

oluşturulması kapsamındaki çalışmalar ise devam etmektedir. 

Yedieminlerde bulunan Bakanlığımız görev alanındaki tasfiyelik araçların takibinin 

sağlanmasına yönelik olarak Tasfiye Yönetim Sisteminde gerekli altyapı sağlanmıştır.   

Araç sundurma sahalarında bekleyen araçların üstlerinin güneş panelleri ile kapatılarak 

Bakanlığımız taşra birimlerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak bir sistemin oluşturulmasına 

yönelik çalışmalara başlanmıştır.  

2020 Yılı Haziran Ayı itibariyle, 2021 yılı Döner Sermaye İşletmesi Bütçesinin 

hazırlıkları ve 2019 yılı Kesin Hesap Cetvelinin oluşturulması için gerekli veriler/teklifler 

Tasfiye İşletme Müdürlüklerinden istenilmiştir. 

2020 yılında; planlı sonradan kontrol kapsamında 270 firma için, plan dışı sonradan 

kontrol kapsamında ise 85 firma için inceleme süreçleri başlatılmıştır. Diğer taraftan ikincil 

kontrol çalışmaları sonucunda 2020 yılının Ocak-Mart döneminde toplam 839 firmaya işlem 

gerçekleştirilmiş ve toplamda 258.396.482 TL ek tahakkuk ve ceza uygulanmıştır. 

 

2020 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE 

ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 

Risk Analizi Teknik Alt Yapısının Güçlendirilmesi (Veri Madenciliği) Projesi: 

a. Proje Yatırım Programı ve Harcama Bilgileri 

Proje, 2018-2020 yıllarına sari olarak "DKH-İktisadi-Genel İdare" sektöründe yer 

alacak şekilde, "Danışmanlık, Uygulama Yazılımı" karakteristiği ve 6.000.000 TL proje tutarı 

ve 2018K010610 proje numarası ile 2018 yılı Yatırım Programına eklenmiştir. 

Projenin ödeneği “Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen bandrol ücretlerinin bütçeye gelir 

kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama Birimlerince Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri 

çerçevesinde karşılanmıştır.  

Proje sözleşme bedeli KDV Hariç 3.971.100,00 TL olup, teknik şartnamede harcamalar 

3 faz halinde planlanmıştır. Lisans bedeli olarak 2018 yılında KDV Hariç 1.642.820,75 TL 

harcama yapılmıştır. 28.02.2020 tarihinde proje tüm ayaklarıyla tamamlanmış olup, KDV Hariç 

2.150.800 TL yapılan harcama ile sözleşme bedelinin tümü harcanmıştır. 

b. Proje Kapsamında Yürütülen Temel Faaliyetler 

Temin edilen veri madenciliği ürünlerinin kurulum ve entegrasyon işlemleri 

tamamlanmış, Bakanlığımız personelinden oluşan iki ayrı gruba ürün eğitimleri verilmiştir. 

Bakanlığımız risk analizi iş gereksinimlerinin analizi için çalıştaylar düzenlenmiş ve iş 

gereksinimleri belirlenmiştir. 

Risk analizleri çalışmalarında kullanılabilecek ilgili Bakanlığımız verisi KBB 

(Kaçakçılık Bilgi Bankası), MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi), KLTS (Konteyner ve 

Liman Takip Sistemi) sürece dâhil edilmiştir. 
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Proje, risk analizi çalışmalarının tümünün yürütüldüğü ETGB (Hızlı Kargo/Elektronik 

Ticaret Gümrük Beyannamesi), Özet Beyan, TCGB (Detaylı Beyan İthalat/İhracat),   TIR (Tır 

Karnesi), NCTS (Ortak Transit) ve Kara Kapıları modüllerinde gerçek ortamda çalışır hale 

getirilmiştir. 

Risk İzleme Merkezi çalışmaları ile merkezi ve yerel olarak yürütülen risk analizi 

çalışmalarının sonuçlarının anlık ve geçmişe dönük olarak izlenebileceği ve kontrol 

edilebileceği interaktif bir merkez oluşturulmuş olup, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları 

devam etmektedir. 

GTİP Korelasyon çalışması ile değişime uğrayan bir GTİP’in geçmiş verilerinin 

gözlenmesi adına GTİP korelasyonlarının kıymet ve net ağırlık değerleri belirli bir sistematiğe 

göre belirlenmiştir.  

Dış ticaret işlemlerinde anomalileri tespit etmek amacıyla, Dış Ticaret Anomali Tespit 

Sistemi hazırlanmıştır. Bu kapsamda günlük veriler kullanılarak çeşitli formülasyonlarla ülke, 

firma ve eşya bazında hazırlanan raporlar ile sapmalar tespit edilebilmektedir. Ayrıca, bu 

sisteminden temin edilen eşya ve ülke bazında yüksek puan alan durumları içeren günlük 

raporlar oluşturulmuş olup mail aracılığıyla kullanıcılar ile paylaşılmaktadır. Bunun yanında, 

günlük raporlar Sayın Bakanımıza da iletilmektedir. 
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PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İlk 6 aylık dönemde atama, terfi, görevlendirme gibi asli personel iş ve işlemleri düzenli 

bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Fizibilite 

Çalışmasının Teknik Şartname Hazırlama ve Yaklaşık Maliyet Hesaplama Komisyonu 

oluşturulmuş ve çalışmaları tamamlamıştır.  

Eğitim Merkezimizin aktif olarak kullanımına ilişkin olarak; 

2020 Yılı Ocak ayından itibaren 6.095 personelin  eğitim faaliyetlerine katılımı sağlanmıştır. 

Bu eğitimlerin bir kısmı yerinde (572 katılımcı), bir kısmı yüz yüze eğitim merkezinde (1572 

katılımcı), bir kısmı ise COVID 19 salgını nedeniyle uzaktan (3.932 katılımcı) 

gerçekleştirilmiştir. 

Üniversitede ders vermek üzere 17 personel üniversitede görevlendirilmiş ve üniversite 

öğrencilerine yönelik 'Bilgilendirme Seminerleri' gerçekleştirilmiştir. 

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatına 2018 yılında ataması 

yapılarak göreve başlayan ve fiilen 1 yıllık çalışma süresini dolduran sözleşmeli personelin 

mazeret kapsamı yer değişikliği talepleri değerlendirilmiş ve atama işlemleri 

gerçekleştirilmiştir. 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Gümrük ve Dış 

Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüklerine personel ataması yapılmıştır. 

2019/2 (B) grubu KPSS merkezi yerleştirme yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4/A maddesi kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen personelin ataması 

yapılmıştır. 

Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan 20.02.2020 tarihli Kararlar ile Bakanlığımız 

merkez teşkilatından yurt dışı teşkilatımıza 19 personelimizin, Yurt dışı teşkilatından merkeze 

29 personelimiz atamaları gerçekleştirilmiştir. 

22 Ticaret İl Müdürü atanmıştır. 

23 Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  

Ticaret Bakanlığı Personel Kimlik Kartı ve Giriş Kartı Yönergesi yürürlüğe girmiştir. 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü ile 

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Ticaret Müfettişi, Ticaret Uzmanı, 

Avrupa Birliği Uzmanı ve İç Denetçi kadrolarında görev yapan personel ile ilgili 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi uyarınca yapılan çalışma tamamlanmıştır.  

(Mülga) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

gereğince, 2020 yılı yer değiştirme döneminde mazeretleri nedeniyle atanma/yerinde bırakılma 

talebinde bulunanlar ile diğer nedenlerle değerlendirmeye tabi tutulan personelden yerinde 

bırakılanlar ve atamaya tabi tutulanlar Yer Değiştirme Kurulunca belirlenerek Bakanlığımız 

Intranet ortamında yayımlanmıştır. 
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HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Genel Müdürlüğümüzce adli ve idari davalarda tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde 

Bakanlığımız temsil edilmekte ve dava ve icra işlemleri Bakanlığımız adına takip edilmektedir.  

Bu kapsamda; 

2020 yılı Haziran ayı itibariyle Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız merkez 

teşkilatı hizmet birimlerine 181 adet mütalaa verilmiştir.  

Ayrıca Bakanlığımıza Bakanlıklar ve Bakanlığımız merkez teşkilatı hizmet birimleri 

tarafından gönderilen Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince incelenerek, 59 adet görüş verilmiştir.  

Diğer taraftan ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında tebliğ edilen 287 adet 

tebligat ile ilgili işlemler hakkında gereği yapılmıştır.  

İdari Mahkemelerle, icra daireleri ve noterler tarafından Bakanlığımıza yapılan tebligat 

sayısı ise 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 4.349’dur. 

Genel Müdürlüğümüzce, İdare Mahkemelerinde 116 duruşmada Bakanlığımız temsil 

edilmiş ve Genel Müdürlüğümüz tarafından, ilgili mahkemelere intikal ettirilmek üzere, 2185 

adet süre uzatım, savunma, itiraz, temyiz ve karar düzeltme dilekçesi hazırlanmıştır.  

2020 yılının ilk altı aylık döneminde tarafımızca muhtelif konuları içeren 59 adet 

toplantıya katılım sağlanmıştır.  

Bakanlığımızın taraf olduğu davaların mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı 

borçların ödeme işlemleri, merkezde olanlar için Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine 

getirilmekte olup, taşrada olanlar için ise ödenek gönderme işlemleri yine Genel 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

Bu çerçevede, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüz 

bütçesinin 03.4 Görev Giderleri Tertibine tahsis edilen 583.000 TL ödeneğin tamamı özellikle 

merkez ödemeleri için kullanılmış olup, yıl sonuna kadar gerek merkez gerekse taşra 

birimlerinin ilama bağlı borç ödeme ve ödenek gönderme işlemleri için 63.250.000 TL yedek 

ödenek talep edilmiştir. Söz konusu miktarın aktarılması halinde 2020 yılsonu tahmini 

gerçekleşmenin, tahsis edilen ödenekle birlikte toplam 63.833.000 TL olacağı tahmin 

edilmektedir. 

 

 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 
 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen 

faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

Gümrük Grubu bünyesinde 51 gümrük idaresinin, Dış Ticaret Grubu bünyesinde 4 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve 4 Serbest Bölge Müdürlüğünün işlemleri ile Sonradan 

Kontrol Programı çerçevesinde 270, Plan Dışı Sonradan Kontrol Kapsamında 28 adet şirketin 

dış ticaret ve gümrük işlemlerinin denetimi yürütülmektedir.  

İç Ticaret Grubu bünyesinde, 261 kurum ve kuruluştan 105 kurum ve kuruluşun 

denetimi tamamlanmıştır.  

01.01.2020-30.06.2020 tarihleri arasında; 243 Soruşturma Raporu, 17 Ön İnceleme 

Raporu,  14 Teftiş Raporu, 102 İdari Soruşturma Raporu, 62 Sonradan Kontrol Raporu, 342 

İnceleme Raporu, 130 Cevaplı Rapor, 5 Yükümlülük İhlali İnceleme Raporu, 7 Yükümlülük 

Uyumu Denetim Raporu ve 2 Aklama Suçu İnceleme Raporu olmak üzere toplam 924 rapor 

düzenlenmiştir. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
 

Başkanlığımız tarafından Ocak-Haziran döneminde; 

Ticaret Bakanlığı 2020 Yılı Performans Programı hazırlanarak ilgili kurum ve 

kuruluşlara gönderilmiş ve Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanmıştır.  

2020 Yılı Bakanlık Performans Programı uygulaması kapsamında üçer aylık dönemler 

itibarıyla harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. 

Ticaret Bakanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.  

Ticaret Bakanlığı 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı 2019 Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiştir.  

Yazılı soru önergelerine ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlık merkez birimleri, ilgili, ilişkili 

kuruluşlar ile diğer kamu idareleri düzeyinde koordinasyonu sağlanmış olup gerekli süreçler 

tamamlanarak Bakanlığımıza iletilen 258 adet soru önergesi cevabı Cumhurbaşkanlığı’na, 

TBMM’ye ve ilgili Bakanlıklara gönderilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince yürütülen Elektronik Kamu Bilgi Yönetim 

Sisteminde (KAYSİS) kayıtlı Bakanlığımız hizmetlerinin entegrasyon çalışmaları yürütülmüş, 

hizmetlerin güncellenmesi yapılmış ve Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye çalışmaları 

kapsamında Bakanlığımız ilgili ve ilişkili kuruluşları ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin 

koordinasyonu sağlanmıştır. Ocak-Haziran 2020 döneminde Bakanlığımızın 73 adet tekil 

KAYSİS hizmeti Dijital Türkiye Platform üzerinden sunulmaya başlanmıştır. Söz konusu 

hizmetlerden 50 adedi Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hizmet sunum türüne göre 

(G2C=Kamudan Vatandaşa, G2B=Kamudan İş Dünyasına; G2G=Kamudan Kamuya) ayrılarak 

takip edilmektedir. 23 hizmet ise Birliklere/Odalara ve Sivil Toplum Kuruluşlarına sunuluyor 

olması sebebiyle CBDDO kapsamı dışında kalmaktadır. 

2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan bulgulara ilişkin Bakanlık görüşünün 

hazırlanmasına yönelik koordinasyon çalışmaları yürütülerek, hazırlanan Bakanlığımız 

cevapları Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Bakanlığımızın sorumlu 

olduğu 82 tedbire ilişkin aylık gelişmelerin takibine ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı Yıllık Program İzleme Sistemine girişlerinin yapılmasına yönelik koordinasyon 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (İKEP) 

uygulamasının koordinasyonu kapsamında 2020 yılının ilk altı ayında; 

o Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine ilişkin olarak 

gerçekleştirilen yıllık faaliyetler, sistemin işleyişi, etkinliği ve etkililiği konusunda 

değerlendirmeler içeren ve İKEP 2019 yılı uygulama dönemini konu alan Bakanlık İç 

Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.  

o İKEP’te yer alan eylemlerin sorumlu birimler tarafından belirlenen takvim çerçevesinde 

gerçekleştirilme süreci izlenmiş, koordine edilmiş ve bu amaçla rehberlik sağlanmıştır.  

o Bakanlığımızda etkin bir Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) Sisteminin Kurulması 

amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) sürecinin işleyişine ilişkin yöntem, usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla;  “Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi” Bakanlık 

Makamına sunularak 28.04.2020 tarihli Onay ile yürürlüğe konulmuştur. 

o Bakanlığımız süreç çalışmalarına temel teşkil edecek ve süreç envanterinin temelini 

oluşturacak olan ve personel ile görev arasındaki bağlantının kurulması sağlayan örnek 
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"görev dağılım yönergesi" hazırlanmış ve birimlere gönderilerek, Merkez Birimlerince 

hazırlanarak yürürlüğe konulması sağlanmıştır.  

Ayrıca Başkanlığımızca Ocak-Haziran 2020 döneminde Kurumsal Veri Sözlüğü Projesi, Kara 

Sınır Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi ve Potansiyel Üretici-İhracatçı Firmaların İl Bazlı 

Tespiti Projesi yürütülmüş ve gelinen aşamalara ilişkin detaylı bilgiye aşağıda yer verilmiştir. 

Kurumsal Veri Sözlüğü Projesi 

2020 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nın "Kamu Hizmetlerinde e-Devlet 

Uygulamaları başlıklı bölümünün Politika ve Tedbirler" kısmının 812 numaralı tedbirinde, "e-

Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı, hizmet ve 

standartların geliştirilmesine devam edilecek, kurumsal bilgi sistemleri sürdürülebilir bir yapıya 

kavuşturulacaktır.” ifadesi yer almış anılan maddenin alt başlığında yer alan 812.3 numaralı 

tedbir maddesinde ise "Ulusal veri envanteri ve kamu veri sözlüğü hazırlanacaktır." hükmü ile 

"Ulusal veri sözlüğü çalışmaları kapsamında veri sahiplerinin belirlenerek veri 

standardizasyonunun sağlanması ve kamu kurumlarında ulusal veri sözlüğü çalışmalarının 

başlatılması hususunda yetki ve sorumluluk Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi 

Başkanlığına (CBDDO) verilmiştir. Öte yandan, 19.04.2019 tarihinde yapılan 6. Bürokrasinin 

Azaltılması ve Dijital Türkiye toplantısının 14 sıra numaralı kararında "Hazırlık çalışmaları 

devam eden "Veri Sözlüğü" çalışmalarında tüm Bakanlık ve ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızın 

aktif çalışma yapması" talimatı verilmiş, 24.02.2020 tarihinde düzenlenen 9. Bürokrasinin 

Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısının en önemli gündem maddelerinden birisi ise "Ulusal 

Veri Sözlüğü Sistemi çalışmasındaki son durum" olmuştur. 

Ulusal Veri Sözlüğü (UVS) sistemi ile birlikte Kamu kurumlarının, tüm uygulama, 

platform ve altyapı katmanlarında kullandıkları verilere ilişkin standartları ve veri 

sahipliği/sorumluluğu belirlenecek, kurumsal hafızanın kişilerden bağımsız olarak 

yönetilebilmesi sağlanacak ve kurumlar arası entegrasyon sorunları en aza indirgenecektir. 

Belirlenen takvimin ilk aşamasının gerçekleştirilmesi amacıyla Bakanlığımız 

birimlerinde çalışma grupları oluşturulmuş ve bu personellere yönelik Ulusal Veri Sözlüğü 

Sistemine ne şekilde veri girişi yapılacağına ilişkin eğitimler düzenlenmiştir. Sonraki aşamada 

birimler tarafından Bakanlığımız e-Devlet hizmetlerine ait veri seti ve veri elemanlarının Ulusal 

Veri Sözlüğü Sistemine aktarılması sağlanmıştır. Veri sözlüğü takviminin ilk aşaması 

kapsamında Bakanlığımız web servislerinin Ulusal Veri Sözlüğü Yazılımına aktarılması 

işlemleri entegrasyon yoluyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 

Entegrasyon yoluyla sisteme aktarılan web servislere ait veri elemanları ve veri setleri Ulusal 

Veri Sözlüğü Yazılımı için yeterli tanımlamalar ve üstbilgilere sahip olmadığından sisteme 

aktarılan bilgiler üzerinde ikinci bir çalışma yapılarak web servis aktarım sürecinin 

tamamlanması planlanmaktadır. Süreç Başkanlığımızca takip edilmektedir. 

Ulusal Veri Sözlüğü Sisteminde Bakanlığımız e-Devlet hizmetleri ve web servislerine 

ait 231 adet veri seti oluşturulmuş olup bu veri setleri altında toplam 1915 adet veri elemanı 

kaydedilmiştir. Oluşturulan veri setleri altında ilgili veri setine ait veri elemanları girişleri 

yapılmaktadır. 

Kara Sınır Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi 

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir yer tutan dış ticaretin ve turizmin daha da 

gelişmesi, kara sınır kapılarında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve neticesinde mevcut 

kapıların kapasitelerinin geliştirilmesi, yeni sınır kapılarının açılması, sınır kapılarında 

uygulanan işlemlerin uluslararası standartlar gözetilerek iyileştirilmesi ve ilgili paydaşlar 
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arasında etkin bir koordinasyonun tesis edilmesiyle mümkün olabilecektir. Bu kapsamda, 

yapılacak olan “Kara Sınır Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi”, ülkemizin belirlenecek 

bir ülkeyle olan sınır kapılarının mevcut durumunu ortaya koyması, dış ticaretimizin ve 

turizmin geliştirilmesi için kara sınır kapılarında atılması gereken adımlar konusunda bir rehber 

işlevi görmesi planlanmaktadır.  

Potansiyel Üretici-İhracatçı Firmaların İl Bazlı Tespiti Projesi 

Başkanlığımız tarafından ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak 

yeni ve sürekli ihracatçıların oluşturulması amacıyla “Potansiyel Üretici-İhracatçı Firmaların İl 

Bazlı Tespiti” projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 40 ilimiz üzerinde çalışma 

yapılarak üreten ve ihracat potansiyeli bulunan firmalar tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı III. 

100 Günlük İcraat Programı kapsamında ilk defa çalışmalarına başlanan ve takip eden İcraat 

Programlarında da yer alan projemize kalan 41 ilimiz dâhil edilerek bu illerimizdeki potansiyel 

firmaların tespiti çalışmalarına devam edilecektir. 
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BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen 

faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır: 

Bakanlığımız merkez ve taşra idarelerinde bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. 

donanım ve cihazların bakım onarım işi yapılmıştır. 

Bakanlığımıza ait yazılımların bakımı ve onarımı ile lisans yenilemeleri yapılmıştır. 

Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) güncellemesi ve ek geliştirme 

destek hizmeti iş yapılmıştır. 

Bakanlığımızda kullanılan ve süresi dolan lisansların yenilenmesi işi yapılmıştır. 

COVID 19 tedbirleri kapsamında Video Konferans Sistemi alınmıştır. 

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu ALO 136 

ihbar hattı bakım onarım işi yapılmıştır. 

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu Araç Takip 

Sistemi (ATS) alım işi yapılmıştır. 

Bakanlığımız merkez personelinin ihtiyacı olduğu sabit telefon alımı 

gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu İnsan Kaynakları 

Yönetim Sistemi destek hizmeti alınmıştır. 

 

2020 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNELİNDE BAŞKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN 

PROJE VE FAALİYETLER 

 
Yıllık Bakım Onarım Projesi 

  Bakanlığımız hizmetleri; Merkez Birimleri, yaklaşık 340 Gümrük İdaresi, 21 sınır 

kapısı, 81 Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde sunulmakta ve mükelleflerimize 7 gün 24 saat 

kesintisiz bilişim hizmeti verme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda gümrüklerde 

ithalat ve ihracat işlemlerinin aksamaması, sınır kapılarında giriş ve çıkışların zamanında 

yapılabilmesi için idarelerimizde bulunan bilişim sistemleri ve altyapılarını kesintisiz yürüterek 

arızalara anında müdahale edilmiştir. 

  Bakanlığımızın tüm idarelerinde kesintisiz bilişim hizmeti verilerek İdarelerdeki 

(Gümrük, Ticaret İl Müdürlükleri) yazılım ve donanım arızalarına yerinde müdahale edilmiştir. 

Bakanlık idarelerine Ağ desteği hizmeti sağlanarak çok yoğun olan idarelerde teknik destek ve 

danışmanlık hizmetinin alınmış ve Microsoft teknik destek hizmetinin alınması sağlanmıştır. 

Veri Merkezi İşletme Projesi 

  Bakanlığımız bilişim altyapısını oluşturan bileşenlerin bulunduğu, bilişim 

hizmetlerimizin sunulduğu, merkez veri merkezi ve iş sürekliliği veri merkezi işletimi (yangın 

söndürme sistemi, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı, elektrik altyapısı, veri merkezi izleme ve 

takip vb.) ve aktif cihazların (sunucu, veri depolama sistemi, yedekleme sistemi vb.) 

üreticilerden bakım/onarım/desteğini sağlayacak olan projedir. 

  Bu amaçla Bakanlığımız bilişim sistemleri Merkezi bir yapıda olup veri merkezinde 

kullanılan aktif cihazların ve pasif cihazların bakım onarımını yapılarak Bakanlığımız 

hizmetlerinin kesintisiz verilmesi sağlanmıştır.  
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Bakanlık Uygulamaları, Karar Destek Sistemi, Geliştirme, Bakım ve Güncelleme Projesi 

  Bakanlığımız Merkez, Taşra teşkilatlarında kullanılmakta olan uygulamaların 

Bakanlığımız birimlerinden gelen talepler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 

güncellenmesi gerekmektedir. Bakanlığımızda kullanılan uygulamalarının ürettiği veriler 

katlanarak büyümekte ve aynı oranda veri depolama ihtiyacı artmaktadır. Yazılımlarda kod 

analizi yapılarak bilgi güvenliği sağlanacaktır. Verilerin depolanması için Bakanlığımızda 

kullanılmakta olan veri tabanları yazılımları için yeni lisans teminine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bir numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile şekillendirilen Bakanlığımızda oluşturulan ve 

değiştirilen mevzuatlar çerçevesinde birçok yeni uygulamaya ihtiyaç duyulmakta, aynı çatı 

altında birleştirilen eski Bakanlıklara ait uygulamaların güncelleştirilmesine ve entegrasyonuna 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu uygulamalar, imkanlar dahilinde Bakanlığımız bilişim 

personellerince geliştirilmekte ve güncelleştirilmektedir. Bununla birlikte yeni teknoloji 

kullanım zorunluluğu, zaman-maliyet unsurları vb. nedenlerle kurum dışı kaynaklardan da 

yararlanma zorunluluğu ortaya çıkabilmektedir. Kurum dışından temin edilen bu uygulamalar 

için lisans bedelleri ödenmektedir.  Bakanlığımızda yürütülmekte olan birçok uygulama kendi 

personellerimizce geliştirilmekte ve yürütülmektedir. Bilişim teknolojilerindeki baş döndüren 

hızlı gelişim ve değişim personelimizin güncel bilişim teknolojileri konusunda sürekli eğitimini 

zorunlu hale getirmektedir. 

  Bakanlığımızca sunulan bilişim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilirliğinin 

sağlanması, mevcut uygulamalara yönelik taleplerin en kısa sürede karşılanması ve yeni 

teknolojiler konusunda personelin eğitilmesi sağlanmıştır. 

Lisansların Yenilenmesi Projesi 

  Bakanlığımızda bilişim altyapısında kullanılan ağ, veri tabanı, uygulama sunucu ve 

bunun gibi ürünlerin lisansların yenilenmesi veya ihtiyaca göre temin edilmesi sağlanmıştır. 

 

Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılım, Lisans Alımı Ve Entegrasyonu 

Projesi 

  Bakanlığımızda kurulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile bilgi ve belgelerin                                

elektronik ortamda üretilmesi, iletilmesi, paylaşılması ve arşivlenmesi, E Devlet kapsamında 

etkin, verimli, güncel teknolojileri ve standartları bünyesinde barındıran bir altyapı 

oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatı ile beraber, elektronik belge sistemi kullanmakta olan 

diğer kurumlar arasında kolay, kesintisiz, güvenli, daha az maliyetli ve güncel uygun elektronik 

belge akışının sağlanması, bu sayede haberleşme ve sarf giderlerinden tasarruf edilerek zaman 

ve işgücü kaybının en aza indirilmesi hedeflenerek gerekli lisans alımı ve entegrasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Başkanlığımızca 2020 yılında yürütülen proje ve faaliyetlere ilişkin bilgilere aşağıdaki 

tabloda yer verilmiştir; 

 

PROJE ADI DURUM AÇIKLAMALAR 
BÜTÇE 

ÖDENEĞİ 

OCAK-

HAZİRAN 2020 

GERÇEKLEŞME 

TEMMUZ-ARALIK 2020 

GERÇEKLEŞME HEDEFİ 

Sarp Gümrük 

Kapısı Kıyı 

Tahkimatı 

İnşaat çalışmaları 
devam etmekte 

olup, fiziki 

gerçekleşme oranı 
%60'tır. 

Söz konusu yapım işi ihalesi,  Bakanlığımız ile 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 

imzalanan18.03.2019 tarihinde hazırlanan protokol 
kapsamında kıyı tahkimatı yapım işi ihalesi anılan 

Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiş olup; inşaat 

çalışmaları devam etmektedir. 

14.000.000 14.000.000 Ödeneğin tamamı kullanıldı 

Uludağ GTBM 

Hizmet Binası 

Kompleksi 

İnşaat çalışmaları 

devam etmekte 
olup, fiziki 

gerçekleşme oranı 

%75'tır. 

Bakanlığımız hizmet binalarının modernizasyonu 

kapsamında Uludağ GDTBM hizmet binası 

kompleksi yapım işi Yatırım Programında yer almış 
olup, söz konusu kompleks içerisinde Bölge 

Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Kaçak İstihbarat 

Müdürlüğü, Laboratuvar Müdürlüğü ve 24 odalı 48 
yataklı Misafirhane bulunmaktadır. 

7.814.860 1.638.352 7.814.860 

Bakanlık 2. Ek 

Hizmet Binası 

Yapımı  

Proje ihalesi 

tamamlanmıştır. 

Bakanlığımız Yatırım Programında iz ödenek ile yer 
almaktadır, bu nedenle yapım ihalesi 

gerçekleştirilememiştir. 

1.000 0,00 
Proje iz ödenek olarak yer 

almıştır. 

Sivas Gümrük 

Müdürlüğü 

Hizmet Binası 

Yapımı 

Yapım işi 

tamamlanmıştır. 

Sivas Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binasının yapım 

işi tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. 
Binanın teslim aşamasına gelinmiştir. 

1.029.938 0,00 211.646 

Giresun Gümrük 

Müdürlüğü 

Hizmet Binası 

Yapımı 

İnşaat çalışmaları 

devam etmekte 

olup, fiziki 

gerçekleşme oranı 
%95'tır. 

Giresun Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası yapım 

projesi İçerisinde Gümrük Müdürlüğü, Fuar Alanı ve 

35 Odalı Misafirhane yer almaktadır. Hizmet 

binasının çevre düzenlemesi için gerekli olan 
1.750.000 TL ödenek Valilik hesabına aktarılmıştır. 

1.750.000 1.745.969 Ödeneğin tamamı kullanıldı 

Üzümlü Sınır 

Kapısı (DAP) 

Uygulama Projesi 
Hazırlıkları 

devam etmektedir. 

Üzümlü Sınır Kapısının proje ihalesi yapılmış olup, 

uygulama projelerine yönelik işlemler devam 
etmektedir. Projenin YİD modeli kapsamında 

yapılması için Cumhurbaşkanlığından yetki talebinde 

bulunulmuştur. 

1.000 0,00 
Proje iz ödenek olarak yer 

almıştır. 

Zeytin Dalı 

Gümrük Kapısı  

İhalesi Henüz 
Yapılmamış 

Hatay Valiliği ve Bakanlığımız tarafından 

projelendirme çalışmaları koordineli yürütülmekte 
olup, 2020 yılında yapım işine başlanılması 

planlanmaktadır. 

9.000.000 0,00 

Kalıcı tesisler için uygun 
görülmüş olup, kalıcı 

tesislerin yapımına 

başlanılması halinde 
kullanılabilecektir. 

Lojman Yapımı 

(DAP) (GAP) 

Kamulaştırma 

Konut 

İhalesi 

Yapılmamış 

Üzümlü Lojman Alımı projesi için 

Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alınmış, alım 

yapılabilmesi için kamulaştırma projesi açılmıştır. 

Ödenek lojman alımı için Hakkari Valiliği İl Özel 

İdaresi hesabına aktarılacaktır. 

2.244.000  2.244.000 

Lojman Yapımı 

(DAP) (GAP) 

Gürbulak Lojman 

Yapımı 

İnşaat çalışmaları 
tamamlanmış 

olup, fiziki 

gerçekleşme oranı 
%100 dür. 

Gürbulak Gümrük Kapısında görev yapan personelin 

yararlanması amacıyla 150 adet lojman yapım işi 
tamamlanmış olup çalışan personele lojman tahsisi 

gerçekleştirilmiştir. 

1.100.000 1.070.951 Ödeneğin tamamı kullanıldı 

Erzurum Gümrük 

Müdürlüğü 

Hizmet Binası 

Yapımı 

Proje ihalesi 
yapılmıştır. 

Erzurum Valiliği tarafından yapım ihalesine yönelik 

çalışmalar Bakanlığımız ile koordineli 

sürdürülmektedir. 

3.925.202 0,00 

Yapım ihalesine henüz 
gerçekleşmemiş olup, ihale 

sonucuna göre gönderilecek 

hakedişe göre harcama 
yapılacaktır. 

TOPLAM 40.866.000 18.455.272   
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İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 
 

GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 

2020 yılının ilk altı ayında İç Denetim Birimi Başkanlığınca gerçekleştirilen denetim ve 

danışmanlık faaliyetleri şunlardır: 

- Pazarlama ve Pazarda Tutundurma Aşaması Destekleri 

- Maaş ve Sosyal Yardım İşlemleri 

- Dahilde İşleme Rejimi Süreci 

- Harcırah İşlemleri Rehberinin Hazırlanması. 
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III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE 

HEDEFLER 
 

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

23 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe koyulan düzenleme ile ihracatçılarımıza yönelik 

hususi damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına devam edilecektir. 

Türkiye Tasarım Haftası Faaliyetleri’nin beşincisine ilişkin organizasyon planlama 

çalışmalarına başlanmıştır. 

Dönem içerisinde yurtiçinde bilgilendirme seminerleri, TURQUALITY® Ön İnceleme 

Çalışmaları, Performans Değerlendirme Çalışmaları ve Tasarım Yarışmalarına 2020 yılında da 

devam edilecektir. 

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı 18’inci dönem eğitim programına 

ilişkin planlama çalışmalarına başlanmıştır. 

Mal ihracatına yönelik Marka ve TURQUALITY® Destek Programları kapsamında 

desteklenen marka sayısının 310'a çıkarılması hedeflenmektedir.  

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar 

çerçevesinde destek kapsamına alınan yurt içi fuarlardan 24 tanesi Temmuz-Aralık 2020 

döneminde gerçekleştirilecektir. 

Bakanlığımız koordinasyonunda, 156 adet yurt dışı fuar organizasyonu 

gerçekleştirilmesi ve yine aynı dönemde 680 adet fuarın bireysel katılımı desteklenen sektörel 

nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alması öngörülmektedir. Yurtdışı fuar organizasyonu 

düzenlenen 22 adet uluslararası nitelikte fuarda Türk malı algısı ile ülkemiz ürün ve 

sektörlerinin dünya pazarlarında güçlendirilmesini teminen Türkiye Standı kurulması 

planlanmaktadır. 

Temmuz-Aralık 2020 tarihleri arasında 4 adet sanal fuar organizasyonunun 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği organizasyonunda 13-14 

Temmuz 2020 tarihleri arasında hazır giyim sektörüne yönelik olarak “Kazakistan Konfeksiyon 

Sanal Ticaret Heyeti" programının düzenlenmesi öngörülmekte olup, söz konusu heyet 

programının "2573 sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında 

Cumhurbaşkanı Kararı" çerçevesinde değerlendirilmesi uygun görülmüştür.  

2020 yılının dördüncü çeyreğinde Pazara Giriş Komitesi’nin 11. Toplantısı’nın 

gerçekleştirilmesi ve 2020-2021 dönemi için belirlenen Hedef ve Öncelikli ülkelere yönelik 

faaliyetlerin değerlendirilmesi öngörülmektedir.  

30.11-04.12.2020 tarihleri arasında Lahey/Hollanda’da gerçekleştirilecek 

olan  Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 25. Taraflar Konferansı’na katılım sağlanması 

öngörülmektedir. 

2020 yılı Aralık ayında Viyana/Avusturya’da gerçekleştirilecek olan Wassenaar Genel 

Kurulu’na katılım sağlanması öngörülmektedir. 

Ocak-Haziran 2020 döneminde 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 24 proje başvurusu yapılmış 

olup; 21 proje destek kapsamına alınmıştır. 

Yürütülmekte olan 189 UR-GE projesi kapsamında 24 ihtiyaç analizi, 68 eğitim, 17 

danışmanlık, 4 tanıtım, 9 yurt dışı pazarlama, 8 alım heyeti faaliyeti gerçekleştirilmiş ve projeler 

kapsamında 12 kişi istihdam edilmeye başlanmıştır.  

Gıda Komitesi toplantıları ile alt çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanacaktır. 
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49  adet Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmesi planlanmaktadır. Covid-19 

Salgını nedeniyle alınan tedbirlerin devamı halinde söz konusu organizasyonların İhracatçı 

Birlikleri alt yapılarıyla online olarak gerçekleştirilmesi yoluna gidilecektir.   

Uzmana Danışın Uygulaması üzerinden iletilen Türk ihracatçı firmalarına yurt dışı 

potansiyel ithalatçı firma adres listeleri gönderilmeye devam edilecektir. 

Ticaret Müşavirlik/Ataşeliklerimizin talep etmeleri durumunda Türk ihracatçı firma 

listeleri ve yurtdışı potansiyel ithalatçı firma listeleri gönderilmeye devam edilecektir. 

GRS ve Kompass veritabanlarından Dış Temsilciliklerimiz ve ihracatçılarımızın 

yurtdışı potansiyel ithalatçı adres talepleri karşılanmaya devam edilecektir. 

Bakanlığımızca yürütülmekte olan devlet yardımları hakkında toplu bilgi veren “Devlet 

Yardımları Rehberi”nin çeşitli etkinliklerde firmalarımıza dağıtımına devam edilecektir. 

Aylık periyotlarla İngilizce olarak yayımlanmakta olan “Focus Business Turkey” 

elektronik bültenin gönderimine devam edilecektir. 

Ülkemizin, 2020-2021 çalışma döneminde Yönlendirme Komitesi’nde yer aldığı G20-

Çelik Sektöründe Kapasite Fazlasına İlişkin Küresel Forum (G20-Global Forum on Steel 

Excess Capacity-GSFEC)’un 07.07.2020-09.07.2020 tarihlerinde video konferans yoluyla 

gerçekleştirilmesi planlanan Paydaş Etkinliği ve Teknik Düzey Çalışma Toplantısı ile 

19.10.2020-21.10.2020 tarihlerinde video konferans yoluyla gerçekleştirilmesi planlanan 

Yönlendirme Komitesi, Teknik Düzey Çalışma Toplantısı ve Bakanlar Toplantısı’na katılım 

sağlanması planlanmaktadır. 

Destek Yönetim Sisteminin kullanımına yönelik olarak Bakanlık, Bölge Müdürlüğü ve 

İhracatçı Birliklerine eğitim verilecektir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde yürütülen Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi (Eski 

DDBS) projesi kapsamında sistem entegrasyon geliştirmelerine devam edilecektir. 

Destek Yönetim Sistemi web sitesi kurulacaktır. 

Kolay İhracat Platformu’nun ülke, sektör, mevzuat, Akıllı İhracat Robotu ve iletişim 

modüllerini içeren ilk fazının Temmuz 2020, chatbot, eğitim modülü, ithalatçı listeleri ve 

makine öğrenmesi ile çalışan Akıllı İhracat Robotu’nu içerecek 2. Fazının Aralık 2020’de 

tamamlanması planlanmaktadır. 

EBRD Teknik İşbirliği kapsamında alınan fon ile yürütülecek olan blokzincir projesinin 

teknik şartnamesinin hazırlanması, yüklenicilerin belirlenmesi, paydaşların proje dahil edilmesi 

işlerinin Aralık 2020’ye kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

DigiKamp adını alan Dijital Dönüşüm yarışmasının tüm süreçleri 31 Aralık 2020’ye 

kadar tamamlanacaktır. 

“Ulusal Kadın Girişimci Platformu”na ilişkin yazılım çalışmaları Kasım 2020’de 

tamamlanacaktır. 

Export Akademi kapsamında her ay en az bir Export Akademi Programı, Kadın 

Girişimci Online Networkü kapsamında ise ikinci yarıyılda en az 12 toplantı 

gerçekleştirilecektir. 
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İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2020 yılının ikinci yarısında, haksız rekabete sebep olan ithalata karşı uluslararası 

anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmak ve gerektiğinde her türlü 

tedbiri almak konusunda gerekli çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda, yerli üreticilerin 

başvurusunu müteakip veya ihtiyaç olması halinde resen damping ve sübvansiyon 

soruşturmaları başlatılacaktır. Soruşturmalar sonucunda mevzuatta belirtilen koşulların 

sağlanması durumunda soruşturma konusu eşyanın ithalatında dampinge ve sübvansiyona karşı 

önlemler uygulanacaktır. Hali hazırda devam etmekte olan soruşturmaların tamamlanması ve 

mevcut önlemlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturmaları açılması planlanmaktadır. 

 

Hâlihazırda yürütülmekte olan;  

 

- Tayland menşeli/çıkışlı “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına yönelik önlemlerin 

etkisiz kılınmasına karşı soruşturma, 

- Güney Kore ve Kuzey Makedonya menşeli/çıkışlı “menteşe ve çekmece rayları” 

ithalatına yönelik olarak yürütülmekte olan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı 

soruşturmanın yaşanan pandemi koşulları nedeniyle uluslararası seyahatlerdeki 

kısıtlama dolayısıyla yerinde doğrulama ziyareti yapılamadığından soruşturma süre 

uzatımı yapılarak tamamlanması; 

- Malezya menşeli/çıkışlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ithalatına 

yönelik yürütülmekte olan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın 

tamamlanması planlanmaktadır. 

2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde, anılan yılın önceki döneminde yürütülen 

faaliyetlere benzer şekilde, ithalat artışının yerli üreticiler üzerinde ciddi zarara veya ciddi zarar 

tehdidine neden olması halinde İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat kapsamında 

korunma önlemi soruşturmaları açılıp, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen koşulların 

sağlanması durumunda soruşturma konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanacaktır.  

Bu çerçevede,  

- Hâlihazırda sürmekte olan polyester elyaf, diş fırçaları ve PET Cips ithalatına yönelik 

korunma önlemi soruşturmalarının önümüzdeki dönem içinde tamamlanması 

planlanmaktadır.  

- DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi toplantısına katılım sağlanacaktır (Ekim 2020). 

- Süresi 2021 yılında dolacak olan Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ile İran 

menşeili düz cam ürünlerinin ithalatına yönelik mevcut korunma önleminin gözden 

geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

- Bu dönem içerisinde yerli üreticiler tarafından yapılması muhtemel korunma önlemi ve 

gözetim uygulamalarına yönelik başvurular incelenecek ve bu başvurular çerçevesinde 

korunma önlemi soruşturması açılması halinde mezkûr soruşturmalar anılan mevzuat 

kapsamında yürütülecektir. 
- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ 

(İthalat:2020/17) kapsamında  firmalara ilk 6 aylık dönemde 96 adet ithal izin belgesi 

düzenlenmiştir. Yılın ikinci yarısında da 90 adet daha ithal izninin verilmesi öngörülmektedir. 

- 2020 yılının son 3 aylık döneminde, 2021 yılına ilişkin olarak İthalat Rejimi Kararı ve İthalat 

Tebliğleri’nin yayımlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
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İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Şirketler ve Ticaret Sicili 

Piyasada çeke ve bonoya duyulan güvenin artırılması, çek ve bononun elektronik ortama 

kambiyo işlemlerine konu edilebilmesi ve bu sayede ticarete hız kazandırılması ile çek ve bono 

aracılığıyla oluşturulan kredilendirme mekanizmasının etkin şekilde çalışmasının sağlanması 

ve karşılıksız çek ile sahteciliğin engellenmesine yönelik tedbir alınması gerekliliklerinden yola 

çıkılarak Elektronik Çek ve Bono Kanunu Teklifi taslağı hazırlanmış olup, Taslağın 

yasalaşması halinde ikincil mevzuatın yürürlüğe konulması ve Elektronik Çek ve Bono 

Sistemi’nin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır. 

Elektronik Çek ve Bono Kanun Teklifi Taslağında karekodlu bononun hayata 

geçirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, mezkur Taslağın yasalaşması halinde 

kare kodlu bono uygulamasının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Beş yüzden fazla çalışana sahip Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK)’ın yıllık 

faaliyet raporlarında finansal olmayan bilgilere yer vermelerine ilişkin Avrupa Birliği 

müktesebatına uyum sağlanmasına yönelik çalışma yürütülecektir. 

İmza beyanına ilişkin kanun değişikliği taslağının yasalaşması halinde konuya ilişkin 

ikincil düzenleme çalışmaları yürütülecektir. 

Gerçek faydalanıcılık ve hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin hazırlanan kanun 

değişikliği taslağının yasalaşması halinde konuya ilişkin ikincil düzenleme çalışmaları 

yürütülecektir. 

 

Lisanslı Depoculuk 

Lisanslı depoculuğun ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ekonomik 

ihtiyaç ve gereklilik şartları göz önünde bulundurularak yeni kuruluş izinleri verilmesine ve 

kuruluş izni almış lisanslı depo şirketlerine faaliyet izni verilmesi çalışmalarına devam 

edilecektir. 

 

Elektronik Ticaret 

  Gelir İdaresi Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında e-ticaret konusunda veri paylaşımına 

ilişkin protokol imzalanacaktır. 

  Elektronik ticaret verilerinin detaylandırılarak belirli bir metaveri ve metodoloji 

çerçevesinde bir rapor ile yayınlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

  Elektronik Ticaret Bilgi Sisteminin (ETBİS) çevrimiçi denetim ve şikâyet mekanizması 

oluşturulacaktır. 

  Güven Damgası Sağlayıcı (GDS) olarak yetkilendirilen Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği ile Güven Damgası uygulamasının tanınırlığının artırılmasına yönelik faaliyetler 

yürütülecektir.  

  Aralık ayında faaliyete geçmesi planlanan Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin 

(İYS) işleyişine ilişkin çalışmalar yürütülecektir.  

  Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sisteminin yenilenmesine ilişkin çalışmalar 

yürütülecektir. 

  KOBİ’lerin e-ticaret yapmasının önündeki önemli engellerden biri olan eğitim ve 

nitelikli işgücü eksikliğini gidermek amacıyla elektronik ticarette nitelikli işgücünün 

yetiştirilmesi ve KOBİ’lerin bu sayede e-ticarete giriş yapabilmesine yönelik bir proje 

tasarlanmıştır. Bakanlığımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İŞKUR arasında 

söz konusu projeye ilişkin protokol imzalanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 
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Taşınır Rehni-Kobi’lerin Finansmana Erişimi 

 “Alacakların devredilmesi” müessesesinde taraflar arasında güvenin tahkim edilmesi 

ve potansiyel risklerin bertaraf edilmesi amacıyla alacak devirlerinin 6750 sayılı Kanun 

uyarınca ihdas edilen Rehinli Taşınır Sicili’ne tescil edilmesine imkân sağlanması 

planlanmaktadır. Böylelikle, KOBİ’lerimize finansmana erişim amacıyla kullanılabilecek 

güvenli bir araç daha sunulması hedeflenmektedir. 
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GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Gümrük Laboratuvarlarının Akreditasyonu 

 

TÜRKAK denetimi tamamlanan 7 metodun 2020 yılı sonu itibari ile akreditasyonlarının 

tamamlanması planlanmakta olup bu kapsamda akredityasyon sertifika sayısının 103'e,  

akredite metod sayısının da 65'e ulaşması ve böylelikle Laboratuvar Müdürlüklerince kullanılan 

toplam metot içerisinde akredite metot sayısı oranının %26'ya çıkarılması hedeflenmektedir. 

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına yönelik eğitim 

faaliyetlerimiz çerçevesinde 2020 ikinci yarısında bir eğitim programı daha gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. Eğitim programının on-line olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Tek Durak Projesi 

“Tek Durakta Kontrol Projesi” kara hudut kapılarımızda yolcular ile yük taşıyan araç ve 

sürücülere yönelik gümrük hizmetlerinin ve diğer kurum ve kuruluşlarca yapılması gereken 

kontrollerin koordineli bir şekilde aynı yer ve zamanda yapılabilmesidir.  

Bu proje ile kara hudut kapılarımıza gelen araçları tek duraklı bir yapı karşılayacak olup, 

aracın hızlı plaka okuma sisteminden geçerek durmaksızın kara kapısı sahasına girişini 

müteakiben ağırlığının tartılması ve tartım bilgilerin elektronik olarak gümrük idaresine 

sağlanması ile birlikte aynı anda ve aynı peronda hem tescil ve muayene hem de pasaport 

işlemleri tamamlanacaktır. Eşyanın risk analizi, ihbar ve şüphe halleri sonucunda kırmızı hatta 

yönlendirilmediği durumlarda tescil işlemi belge kontrolü üzerinden sonuçlandırılarak eşya ve 

sürücünün sahadan çıkış işlemleri tamamlanacaktır. 

Proje kapsamındaki eylemler ve Bakanlığımızca yürütülecek çalışmalar şu şekildedir: 

- Pasaport polisinin tescil aşamasında gümrük memuru ile aynı peronda görev 

yapması (Çalışmaları devam etmektedir.) 

- Gümrüklü sahaya giriş kayıt işlemleri, muafiyet fazlası akaryakıt işlemleri, mühür-

halat kontrolü, kabin kontrolü, X-ray’e sevk etme işlemlerinin tablet bilgisayarlar 

(mobil uygulamalar) üzerinden gerçekleştirilmesi (Yaygınlaştırma aşamasındadır.) 

- Kamu alacağı (ceza, harç, vergi vb.) tahsilatlarının tescil peronlarında kredi 

kartları/banka kartları yoluyla yapılabilmesine imkân sağlanması (Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca yürütülen çalışmalar devam etmektedir.) 

Kara hudut kapılarında yapılan tahsilatların kredi/banka kartları yoluyla da 

yapılabilmesi hedeflenmekte olup kamu alacaklarının daha hızlı ve güvenli bir şekilde tahsil 

edilmesi, yolculara kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.  Kara kapılarında kredi kartı ile 

tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi için sistemin diğer tüm tek durak kara sınır kapılarına 

yaygınlaştırılması öngörülmektedir. 

Gelinen aşamada, yabancı plakalı araçlara ait geçiş ücretleri için Bakanlığımız ile 

Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında teknik sistemler arasında entegrasyon sağlanmış olup 

11.04.2019 tarihinde Kapıkule Gümrük Kapısında pilot uygulama devreye alınmıştır. Sistem 

iyileştirmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

Kara hudut kapılarımızın Tek Durak Projesine uygun olarak yenilenmesi çalışmaları 

kapsamında Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Dereköy, Türkgözü, Habur, Gürbulak, Üzümlü, 

Öncüpınar ve Zeytindalı Gümrük Kapılarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.   
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Gümrük İdareleri Bilgi Sistemi 

Gümrük idarelerine ilişkin personel, teknik, istatistiki ve iletişim bilgilerinin tek bir 

merkezde toplanarak düzenlenmesi, analiz edilmesi; söz konusu bilgilere ihtiyaç duyması 

halinde bu bilgilere tek bir platformdan ulaşılabilmesini teminen "Gümrük İdareleri Bilgi 

Sistemi"nin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Önümüzdeki dönemde, projenin diğer fazlarında, Bakanlığımız bünyesinde çalışan veri 

sağlayan tüm programların Sistem ile entegrasyonunun sağlaması ve Sistem’de yer alan 

bilgilerin kullanıcı dostu bir şekilde görüntülenebilmesi için iyileştirmeye yönelik çalışmalar 

yürütülecektir.  

Kapıkule Eylem Planı Kapsamında Yürütülen Çalışmalar 

Kapıkule Gümrük Kapısı, ülkemizin Avrupa’ya açılan en büyük gümrük kapısıdır. 2013 

yılında Kapıkule Gümrük Kapısında toplam 1 milyon 360 bin araca gümrük hizmeti verilirken, 

bu sayı 2018 yılında %47’lik bir artış ile 2 milyona ulaşmıştır. 2018 yılı içerisinde, ülkemizin 

tüm kara hudut kara kapılarından toplam 6,9 milyon araç geçiş yapmış, yaklaşık her dört araçtan 

biri Kapıkule Gümrük Kapısında işlem görmüştür.  

Kapıkule Gümrük Kapısındaki gümrük ve dış ticaret hizmetlerinin kalitesini artırmak 

amacıyla yapılan inşaat çalışmaları kapsamında; ülkemiz giriş yönündeki tescil peronlarının 

Tek Durakta Kontrol projesine uygun olarak yenilenmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı 

kontrolleri için saha bitişiğinde 30 dönüm alan üzerine VSKN oluşturulması ve 20 köpek 

kapasiteli köpek eğitim merkezi inşa edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Kapıda 

yürütülen inşaatın tamamlanma oranı %95 olup, çalışmaların 2020 yılının yaz sezonu sonunda 

bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Fazla Mesai Ücretlerinin Elektronik Ortama Aktarılması Projesi 

Fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve Ocak-Haziran 2020 

Döneminde Yürütülen Faaliyetler kısmında belirtilen sorunların giderilmesi amacıyla 

oluşturulan ve 2018 yılında Ankara Gümrük Müdürlüğü ile Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 

pilot uygulama olarak başlatılmış olan elektronik sistemin tüm gümrüklere yaygınlaştırılması 

çalışmaları devam etmektedir. 

Transit Rejiminde Havayolu, Denizyolu ve Demiryolu Taşımaları İçin Basitleştirme 

Uygulamaları 

Transit rejiminde denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımaları için basitleştirme 

uygulamalarının faaliyete geçirilmesini sağlamak üzere Genel Müdürlüğümüzce başlatılan 

projelere devam edilmektedir. 

Bu çalışmalar ile amaçlanan transit rejimi kapsamında yapılacak taşımalarda, 

basitleştirme izni alacak firmaların transit beyannamesi yerine havayolu ve denizyolunda 

manifesto, demiryolunda ise CIM taşıma belgesini kullanabilmesi yoluyla gümrük işlemlerinin 

hızlandırılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi ve maliyetlerin azaltılarak taşıyıcı 

firmalarımızın uluslararası rekabet gücünün arttırılmasıdır. 

 

Havayolu:  

Ocak-Haziran 2020 Döneminde Yürütülen Faaliyetlere ek olarak, MNG Havayolları ve 

Taşımacılık A.Ş. ile Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ye de basitleştirme izni verilmiş olup 

anılan firmaların altyapı çalışmalarını tamamlaması beklenilmektedir. 

Demiryolu:  

Demiryolu basitleştirmesi uygulaması, mevcut durumda TCDD’nin talep etmiş olduğu 

tüm demiryolu istasyonlarını kapsayacak şekilde devam etmektedir.  



 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

 85 

 

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

BK Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri ile Sayın Bakanımız ve Bakan Yardımcımız 

arasında Brexit Durum Değerlendirme Toplantısı video konferans kanalıyla yapılacaktır. 

Türkiye İngiltere IX. TÇG toplantısı video konferans yoluyla yapılacaktır. 

Brexit’e ilişkin olarak Sayın Bakan Yardımcımızın katılımlarıyla bir dizi sektör istişare 

toplantısı yapılması planlanmaktadır. 

Türkiye İngiltere X. TÇG toplantısı videokonferans yoluyla yapılacaktır. 

Sayın Genel Müdürümüzün başkanlığında Avrupa Komisyonu temsilcileriyle Brexit 

Toplantısı yapılacaktır. 

Sayın Bakanımızın Danimarka, Slovenya, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya Ticaret 

Bakanları ile muhatabı olan diğer bakanlar ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi 

öngörülmektedir. 

Türkiye-Romanya, Türkiye-Avusturya, Türkiye-Slovakya arasında KEK Toplantıların 

yılın ikinci yarısında yapılması planlanmaktadır. 

 Türkiye-İtalya, Türkiye-Malta, Türkiye-Lüksemburg JETCO Toplantıları ve İş 

Forumları ayrıca Türkiye-Bulgaristan HEİK 1. Dönem Toplantısı 2020 yılında yapılacaktır. 

Ülkemiz ile Bostvana, Burundi, Etiyopya, Gabon, Morityus KEK Toplantılarının video 

konferans yoluyla gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

Sayın Bakanımızla Angola, Etiyopya, Nijerya, Ruanda ve Senegalli muhatapları 

arasında birer videokonferans düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Türkiye-Seyşeller Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri ile Türkiye-

Mozambik (TTA) müzakerelerinin videokonferans yoluyla yapılması beklenmektedir. 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Brexit kapsamında yapılan çalışmaların 

koordinasyonu ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek faaliyetlere yönelik istişarelerin 

gerçekleştirilmesi amacıyla kurulan “Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi ve Brexit Çalışma 

Grubu” toplantılarının periyodik bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

AB’nin Ticaret Politikasını gözden geçirme sürecine ilişkin Bakanlığımız görüşünün 

hazırlanması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine dönük özel sektörün görüşlerinin 

değerlendirilmesi için özel sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştirilecektir. 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 37. Dönem Toplantısının video konferans 

yöntemi ile 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Hayvan ve Bitki Sağlığı Kaynaklı Ticari Sorunlar Çalışma Grubu toplantısının 2020 

yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

(DS595) AB - Çelik Ürünlerine Uygulanan Korunma Önlemi Anlaşmazlığı için panel 

kurulması talebinde bulunulacaktır. 

(DS595) Çelik Ürünlerine Uygulanan Korunma Önlemi Anlaşmazlığı birinci yazılı 

sunumumuz panele iletilecektir. 

(DS583) AB İlaç Davası ilk yazılı sunumumuz panele iletilecektir. 

(DS583) AB İlaç Davası birinci oturumuna katılım sağlanacaktır. 

(DS583) AB İlaç Davası ikinci yazılı sunumumuz panele iletilecektir. 

(DS564) ABD Section 232 Çelik-Alüminyum Davası ikinci panel oturumuna katılım 

sağlanacaktır. 

(DS561) ABD Misilleme Önlemleri Davası ikinci panel oturumuna katılım 

sağlanacaktır. 

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 15. Toplantısına ve İSEDAK 36. Bakanlar 

Toplantısına katılım sağlanacaktır. 
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TPS-OIC ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiş ülkelerle istişari mahiyette bir video 

konferans gerçekleştirilecektir. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bölgesel Planlama Konseyi 31. Toplantısına katılım 

sağlanacaktır. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 2. ve 3. Teknik Komite Toplantıları 

gerçekleştirilecektir. 

Birleşmiş Milletler Sınır Ötesi Kâğıtsız Ticaretin Kolaylaştırılması Yönlendirme Grubu 

6. Toplantısına katılım sağlanacaktır. 

Dünya Gümrük Örgütü SAFE Çalışma Grubu 23./24. Toplantılarına katılım 

sağlanacaktır. 

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi toplantısına katılım 

sağlanacaktır. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 9. Gümrük İdaresi Başkanları toplantısı ve 5. Gümrük 

İşbirliği Konseyi toplantısı, 5. Ticaret Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Türkiye-Kanada Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 2. Dönem 

Toplantısı’nın 2020 yılı Eylül ayı sonunda veya Ekim ayında çevrimiçi olarak yapılması 

planlanmaktadır. 

Ağustos ayı içinde DTÖ Direktör seçimi sürecinde adaylarla, video konferans yoluyla 

görüşmeler yapılması öngörülmektedir. 

DTÖ Tarım Komitesi 94. Toplantısı Cenevre’de gerçekleştirilecektir. 

İstanbul’da kurulan OECD İstanbul Merkezinin açılış töreninin gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. 

OECD Çelik Komitesi Toplantısı Paris’te gerçekleştirilecektir. 

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecektir. 

AB-Ortak Transit Ülkeleri (OTÜ) Ortak Transit ve Eşya Ticaretinde İşlemlerin 

Basitleştirilmesi Çalışma Grubu 180’inci dönem oturumu Brüksel’de gerçekleştirilecektir. 

G20 Çelikte Kapasite Fazlası Küresel Forumu teknik heyet toplantıları ve Bakanlar 

Toplantısı video konferans yoluyla gerçekleştirilecektir. 

BMAEK bünyesinde düzenlenen TIR İdari Komitesi (AC.2) 72’nci dönem ve 

Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30) 155’inci dönem oturumları, 

Ekim ayı içerisinde Cenevre’de gerçekleştirilecektir. 

DTÖ Tarım Komitesi 95’inci Toplantısı Cenevre’de gerçekleştirilecektir. 

AB-Ortak Transit Ülkeleri (OTÜ) Ortak Transit ve Eşya Ticaretinde İşlemlerin 

Basitleştirilmesi Ortak Komitesi 33’üncü oturumu Brüksel’de gerçekleştirilecektir. 

DGÖ Avrupa Bölgesi Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısının, 2020 yılı içerisinde 

Bakü’de, ayrıca, DGÖ Genel Konseyi 137-138’inci dönem oturumlarının, Daimi Teknik 

Komitesi 229-230’uncu dönem oturumlarının, DGÖ Revize Kyoto Sözleşmesinin 

Güncellenmesi Çalışma Grubu 8’inci oturumunun 2020 yılı son çeyreğinde Brüksel’de 

düzenlenmesi öngörülmektedir. 

e-TIR Uluslararası Sistemine bağlantı sağlanmasına yönelik pilot proje kapsamında 

BMAEK Sekretaryası ile düzenli aralıklarla toplantı tertip edilmesi beklenmektedir. 

Türkiye-Tayland STA müzakereleri kapsamında, Pazara Giriş, Ticarette Teknik 

Engeller, Ticaret Politikası Önlemleri, Fikri Mülkiyet Hakları fasıllarında video konferanslar 

düzenlenecektir. 

Çin Uluslararası İthalat Fuarı gerçekleştirilecektir. 

Türkiye-Tayland, Türkiye-Avustralya, KEK Toplantılarının düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

Türkiye-Tayland STA 7. Tur Müzakerelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
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Sayın Bakanımızın Danimarka, Slovenya, Fransa, İtalya, İrlanda, Almanya Ticaret 

Bakanları ile muhatabı olan diğer bakanlar ile telefon görüşmesi gerçekleştirmesi 

öngörülmektedir. 

Türkiye-Romanya, Türkiye-Avusturya, Türkiye-Slovakya arasında KEK Toplantıların 

yılın ikinci yarısında yapılması planlanmaktadır. 

Türkiye-İtalya, Türkiye-Malta, Türkiye-Lüksemburg JETCO Toplantıları ve İş 

Forumları ayrıca Türkiye-Bulgaristan HEİK 1. Dönem Toplantısı 2020 yılında yapılacaktır. 

Türkiye-Pakistan Stratejik Çerçeve Belgesi (SEÇ) Eylem Planı Gözden Geçirme ve 

Potansiyel Ürünler Tarama Çalışması Toplantısının video konferans yoluyla gerçekleşmesi 

öngörülmektedir. 

Ülkemiz ile Afganistan, Hindistan, Sri Lanka, Filipinler, Myanmar ve Vietnam arasında 

KEK Toplantılarının yapılması planlanmaktadır. 

Türkiye-Endonezya STA Müzakereleri kapsamında Pazara Giriş Faslı, Ticaret 

Önlemleri Faslı, Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Faslı, Hukuki Konular Faslı, Gümrük 

ve Ticaretin Kolaylaştırılması, Ticarette Teknik Engeller Faslı, Ekonomik İşbirliği Faslı 

konularında birer video konferans görüşmesi planlanmaktadır. 

Ülkemize yönelik olarak Pakistan Tekstil Sektörü İş Heyetinin Ziyareti gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 

DTÖ E-Ticaret Girişimi kapsamında e-ticaret müzakereleri, Yatırımların 

Kolaylaştırılması Girişimi Müzakereleri ve Ulusal Düzenlemeler Müzakerelerine katılım 

sağlanacak ve müzakereler yürütülecektir. 

Kazakistan Ticaret Müşaviri ve Kazak Gümrük İdaresi yetkilileri ile bir video konferans 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşmede Türkiye-Kazakistan Gümrük 

İşlemlerinin Basitleştirilmesine yönelik hazırlanan metin üzerine müzakerelerde 

bulunulmuştur. 

İran Gümrük İdaresi yetkilileri ile öncelikli olarak veri değişimi projesi kapsamında bir 

video konferans gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Salgın sürecinin gidişatına göre ise İran'da 

bir teknik toplantı düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Türkiye-Rusya OGK’ya Bağlı Gümrük Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışma Grubu 

4. Toplantısının; Türkiye-Rusya OGK’ya Bağlı Gümrükler Muhafaza Çalışma Grubu 4. 

Toplantısının ve Türkiye-Rusya OGK’ya Bağlı Dış Ticaret Gümrük İstatistikleri Çalışma 

Grubu Toplantısının Ankara’da Ağustos ayında gerçekleştirilmesi planlanmakta olup, Türkiye 

Rusya Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınması Konusunda Video Konferansının 

da Ağustos ayı içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesi  (OGK) 4. Toplantısının video konferans 

yoluyla Bakan Yardımcımız başkanlığında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Bakan Yardımcımız Sırbistan Gümrük İdaresi ziyaretinin gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

Gürcistan ile Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Anlaşmasının ikinci tur müzakerelerinin 

gerçekleştirilmesi planlanmakta olup ayrıca, Gürcistan Gümrük İdaresi temsilcileri ile 

Batum’da gerçekleştirilen AEO konulu toplantılarının, Gürcistan ile Ortak Gümrük Komitesi 

Toplantısının Gürcistan’da gerçekleştirilmesi planlanmakta olup BGH İmza töreninin toplantı 

sonunda yapılması planlanmaktadır. 

Özbekistan ayrıca Azerbaycan ile Ortak Gümrük Konseyi Toplantılarının 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Moldova ile Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısının Bakan Yardımcımız 

başkanlığında Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

İran Gümrük İdaresi İle Bakanlığımız arasında " Türkiye-İran Gümrük İdareleri 

Başkanları 8. Dönem Toplantısı'nın ülkemizde düzenlenmesi planlanmaktadır. 
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Türkiye-Güney Kore Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Blok zincir uygulamasının risk 

analizi çerçevesinde kullanılmasını teminen Güney Kore'de bir teknik toplantı 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Kazakistan Gümrük İdaresi ile " Türkiye-Kazakistan Gümrük İdareleri Arası Veri 

Değişimi ve Gümrük İşlemlerinin Prosedürlerinin Basitleştirilmesine Yönelik Mutabakat 

Zaptı" müzakerelerinin yapılarak metne son halini vermek amacıyla bir toplantı düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

Türkiye-Belarus Karşılıklı Ticareti Teşvik Sistemi Anlaşması’nın Uygulanmasına 

İlişkin Teknik Toplantının Minsk’de yapılması planlanmaktadır. 

Pakistan ile Ortak Teknik Komite Toplantısının Ankara’da yapılması planlanmaktadır. 

Kırgızistan ile Ortak Gümrük Konseyi 1.ve 2. Toplantılarının gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan arasında 3’lü Teknik Toplantının 

Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Hong Kong Gümrük İdaresi ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Programlarının Karşılıklı 

Tanınması Konusunda Toplantının Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Fas tarafı ile STA’ya ilişkin Video Konferans gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Sayın Bakanımız başkanlığında İran ile ayrıca Irak ve Katar ile video konferans 

yapılması planlanmaktadır. 

Genel Müdürümüz ve Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakan 

Yardımcısı başkanlıklarında, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine ilişkin güncel 

durumun değerlendirileceği bir video konferans gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Türkiye-Ukrayna 

STA müzakere turunun da yapılması planlanmaktadır. 

Türkiye-Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu (TEİK) 11. 

Dönem Toplantısı’nın gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliğine Dair Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 6. 

Dönem Toplantısı ve Türkmenistan-Türkiye İş Forumu’nun Aşkabat’ta düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

Türk Konseyi Ekonomi/Ticaret Bakanları 10. Toplantısı ve Ekonomi/Ticaret Çalışma 

Grubu 12. Toplantılarının Bakü’de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
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DIŞ TEMSİLCİLİKLER VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel Ticaret Heyeti, Genel Alım Heyeti ve Özel Nitelikli Alım Heyeti programları 

Covid-19 salgınından olumsuz etkilenmiştir. Salgından kaynaklanan olumsuz koşulların el 

vermesi halinde 2020 yılı Temmuz Aralık döneminde 10 Genel Alım Heyeti programı, 1 Özel 

Nitelikli Alım Heyeti programı ve 1 Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Sanal Alım Heyeti programlarına Temmuz-Aralık dönemin de devam edilecek olup bu 

kapsamda 5 Sanal Genel Ticaret Heyeti ve 5 Sanal Özel Nitelikli Alım Heyeti programı 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

İhracatın geliştirilmesi ve Türk malı algısının ve tanınırlığının yurt dışı pazarlarda 

güçlendirilmesi amacıyla, uluslararası yayın kuruluşları işbirlikleri başta olmak üzere, Türk 

ihraç ürünlerinin genel tanıtımına yönelik küresel çapta kampanyalar yürütülmesi 

planlanmaktadır.  

Yine aynı amaç doğrultusunda, hâlihazırda desteklenmesine ve yürütülmesine karar 

verilmiş sektörel tanıtım projeleri salgın koşulları göz önünde bulundurularak güncellenecek, 

yeni projeler yine benzer bakış açısıyla değerlendirilecek ve uygun tarih ve tanıtım mecraları 

üzerinde çalışılacaktır.  

3-13 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek 89. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın resmi 

heyet katılımı ve kapsamındaki İzmir İş Günleri programının gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda kurulan “Ülke Markalaşması” 

Komitesi çalışmalarına iştirak edilecektir. 

Kozmetik sektöründe Çin’e yönelik bir pazar araştırması çalışması gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

15 günlük Dönemsel Dış Temsilcilikler Raporlarının hazırlanmasına devam edilecektir. 

Dış temsilciliklerimiz tarafından görev yapılan ülkelerle ilgili olarak DTYBS’ye girilen 

önemli güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri, sorun, öneri ve fırsatlarla ilgili bilgilerin iş 

dünyamızla doğrudan ve hızlı bir şekilde paylaşılması için “E-Bülten” uygulaması DTYBS’ye 

dahil edilecektir. 

İhracatçılarımızın Ticaret Müşavirlerimizle sanal ortamda bir araya getirildiği “Ticaret 

Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” etkinlikleri düzenlenmesine devam edilecektir. 

Dış temsilciliklerimizce hazırlanan 3 aylık faaliyet raporlarının Bakanlığımıza ve 

misyon şefleri aracılığıyla Dışişleri Bakanlığımıza gönderilmesi hususu takip edilecektir. 

2020 Temmuz-Aralık döneminde açıklanacak veriler/istatistiki bilgiler kapsamında 197 

Ülke raporu güncellenmeye devam edilecektir. 

Bakanlığımız web sitesinde yayımlanmakta olan 148 ülkenin sanayi ve tarım/gıda 

sektörlerine yönelik olarak Türkiye’nin ihraç potansiyelini gösteren 4’lü ve 6’lı GTİP bazında 

hazırlanan 296 adet “Potansiyel Ürün Matrisi” güncellenmeye devam edilecek olup, söz konusu 

ülkeler için hazırlanan ülke bulguları da güncellenerek talep edilmesi halinde üst düzey 

görüşmeler ve ziyaretler için oluşturulan dosyalarda kullanılmak üzere Bakanlık makamının 

veya Bakanlığımızın ilgili birimlerinin hizmetine sunulacaktır. 

Bakanlığımız internet sitesinde bulunan “COVID-19 Ticaret Önlemleri” bölümü Dış 

Temsilciliklerimizden gelen bilgiler doğrultusunda güncellenmeye devam edilecektir. 

Bakanlığımız web sitesinde yayımlanan ve dış ticaretle ilgili kesimlere e-posta 

aracılığıyla iletilmekte olan “Ülke Masaları Bülteni” her ay düzenlenip ilgili yerlere iletilmeye 

devam edilecektir. 
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İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve STK’ların kendi düzenledikleri ve/veya 

Bakanlığımız işbirliği ile düzenlenen seminerlerde talep olması ve Covid-19 önlemlerinin 

elvermesi halinde 10 adet Ülke Sunumunun gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. 

Ticaret Müşavirleri/Ataşelerimizin bulundukları ülke hakkında ihracatçılarımızı 

bilgilendirmek amacıyla düzenlenecek webinar/online toplantılar ülke sorumluları tarafından 

da takip edilmeye devam edilecektir.  

Yurtdışı temsilciliklerimizin görev ve sorumluklarına ilişkin mevzuatta değişiklik 

olması durumunda "Ticaret Müşavirleri El Kitabı”nda gerekli güncellenmeler yapılacaktır. 

Yurtdışı teşkilatımıza yönelik olarak verilecek eğitimlerin koordinasyonu sağlanacaktır.  
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SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

1. Merkez 

Değerlendirme, Uygulama ve Tanıtım 

  Mevzuat ve işlem uygulamalarının incelenmesi amacıyla, dünyadaki başarılı Serbest 

Bölgelere, Özel Ekonomi Bölgelerine, Lojistik Bölgelerine ve Dış Ticaret Merkezlerine, her yıl 

4 (dört) ziyaret gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

  Dünya Serbest Bölge Organizasyonu (World FZO) tarafından her yıl gerçekleştirilmesi 

planlanan Dünya Serbest Bölgeler Konferansına düzenli olarak katılım sağlanması 

amaçlanmaktadır.  

  Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) üyesi ülkeler arasında 

imzalanması planlanan "Üye Ülkelerin Farklı Türlerdeki Ekonomik Bölgeleri Arasında Bilgi 

ve Tecrübe Paylaşımına Dair Mutabakat Zaptı" imzalanmasına ilişkin çalışmalar imza 

aşamasına gelmiştir. 

Serbest Bölgelerimizin tanıtımı amacıyla, 5.000 adet (2.500 adedi Türkçe 2.500 adedi 

ise İngilizce hazırlanmak üzere) broşürün basılması ve Bölge Kurucu ve İşleticileri ile Bölge 

Müdürlüklerinin de katılımı ile dağıtımının sağlanması öngörülmektedir. Ayrıca, serbest 

bölgelere yönelik bir tanıtım filminin hazırlanması planlanmaktadır. 

 

Bütçe, Özel Hesap, Plan ve Projeler 

 

2020 yılının ikinci altı ayında 130.000.000 TL olacağı tahmin edilen serbest bölgeler 

özel hesap gelirinin, Bakanlığımız Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına aktarılarak, 

yılsonu itibarıyla 260.041.934.00 TL bütçeye gelir kaydedilmesi beklenmektedir. 

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı-SBBUP Projenin Cybersoft C/S 

Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti.’ne ödeme yapılması gerçekleştirilecektir. 

SEB-ATLAS Projesinin, TÜRKSAT A.Ş.'ye ihale edilmesi planlanmaktadır. 

 

Mevzuat ve Hukuk İşleri 

 

Yılda Mart ve Ekim aylarında olmak üzere iki kere Paris’te gerçekleştirilen serbest 

bölgeler konulu OECD Uluslararası Yatırım İstatistikleri Çalışma Grubu Toplantısına yılın 

ikinci altı aylık döneminde gerçekleştirilmesi halinde katılım sağlanacaktır.  

 

Yurt Dışı Yatırımlar 

 

COVID-19 Salgınının gelişimine bağlı olarak, yılda Mart ve Ekim aylarında olmak 

üzere iki kere Paris’te gerçekleştirilen OECD Uluslararası Yatırım İstatistikleri Çalışma 

Grubunun Ekim ayı Toplantısına katılım sağlanacaktır.  

 

Hizmetler ve Devlet Yardımları 

 

Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesine yönelik Genel Destek 

Programının etkili şekilde uygulanması sürdürülerek, sektörel ticaret ve alım heyeti 

organizasyonlarının düzenlenmesine; bilgilendirme seminerlerine iştirak edilmesine ve sektörel 
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sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilecek “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması 

Projesi-HİSER” kapsamındaki kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesine devam edilecektir. 

Hizmet sektörlerinin markalaşma perspektifiyle teşvik edilmesine yönelik olarak 

TURQUALITY® Programının uygulanması sürdürülecektir.  

Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcı/işbirliği 

kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin 

desteklenmesine başlanılacaktır. 

2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar 

Hakkında Karar kapsamında hizmet ihracatçısı firmalarımızın temsilcilerine hususi damgalı 

pasaport verilmesi uygulamasına devam edilecektir.  

Hizmet ticaretine yönelik devlet destekleri mevzuatının sadeleştirilmesi hedefi 

doğrultusunda gerekli mevzuat çalışmaları yürütülecektir.  

 

Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 

 

  Müteahhitlik sektörümüzün yurtdışına açılımlarına yönelik olarak, ticaret ve 

müteahhitlik-teknik müşavirlik heyeti programları düzenlenmesine ve firmalarımızın 

yurtdışında açılan ihalelerde desteklenmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Nitekim, 

Endonezya’nın başkenti Cakarta’nın taşınması projesi kapsamında, Sayın Bakanımız ile 

Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı başkanlığında her iki taraf sektör yetkililerinin de 

katılımıyla Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu düzenlenecektir. Bunun 

yanı sıra, Covid-19 salgınının dünya çapındaki etkilerinin geçmesi durumunda, Ukrayna’ya ve 

Balkan ülkelerine yönelik olarak teknik müşavirlik ve mimarlık heyeti; Romanya’ya 

müteahhitlik heyeti düzenlenecektir.  

  Özellikle komşu ve çevre ülkelerde son derece başarılı faaliyetler yürütmekte olan Türk 

Müteahhitlik firmalarının, üçüncü ülke firmaları ile ortak girişimler oluşturarak daha nitelikli 

projeler üstlenmelerine yönelik faaliyetler sürdürülecektir. 

 

Lojistik Hizmetleri 

 

Lojistik Merkezlerin Yer Seçimi, Kurulması, Yetkilendirilmesi ve İşletilmesi Hakkında 

Yönetmelik Taslağı hazırlanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalışmalara devam 

edilecektir.  

Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın çıkarılması ve 

uygulanmasına yönelik mevzuat çalışmalarına devam edilmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, 

yurtdışı lojistik merkezler hazırlık çalışmaları kapsamında fizibilite çalışmalarının 

değerlendirilmesi ve mevzuat düzenlemelerine ilişkin onay sürecinin tamamlanmasına ilişkin 

çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Bakanlığımız himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 

düzenlenecek 89. İzmir Enternasyonal Fuarında lojistik alanında gerçekleştirilecek seminerlere 

yönelik içerik katkısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek toplantılara katılım sağlanacaktır. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Kara Ulaştırması Karma 

Komisyon Toplantıları ile lojistik ve ulaştırma sektöründe düzenlenen toplantılara katılım 

sağlanacak ayrıca, sektör kuruluşları ve üniversiteler tarafından düzenlenen konferanslara ve 

uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve seminerlere iştirak edilecektir. 

YOİKK Altyapı Çalışma Grubu çalışmaları çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı ile yurtiçi lojistik merkezlerle ilgili ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için 

çalışmalar sürdürülecektir. 
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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında 236.4 numaralı, “Kuşak ve 

Yol Girişimi çerçevesinde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

sürdürülecektir.” konulu tedbir kapsamında faaliyetlere katılım sağlanacaktır. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında 336.5 numaralı, “Orta 

Koridor’un Türkiye önderliğinde etkin ve cazip hale getirilmesini teminen güzergah ülkeleri ile 

işbirlikleri artırılacak, başta Hazar Geçişi olmak üzere darboğazların giderilmesine yönelik 

Türkiye’nin inisiyatif alması sağlanacak, lojistik alanında Türkiye’nin önderliğinde ticari bir 

girişim hayata geçirilecektir.” konulu tedbir çerçevesinde; 

1) Hazar Koridoru Çalışma Grubu tarafından Hazar Koridoru Eylem Planı 

hazırlanacaktır. 

2) Hazırlanan Eylem Planı doğrultusunda çok taraflı anlaşmalar yapılarak, özel sektör 

öncülüğünde ticari bir girişim hayata geçirilecektir. 

 

2. Taşra 

 

2020 yılının ikinci 6 ayında 12 milyar ABD doları olması beklenen serbest bölgeler 

ticaret hacminin, yılsonu itibarıyla 21 milyar ABD doları olacağı tahmin edilmektedir. 

İstihdamın da 2020 yılı sonunda 77.000 kişiye ulaşması beklenmektedir. 

Serbest Bölgelerimizde 5 yatırım ve alım heyeti ile 5 yatırım toplantısı 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İhaleleri sonuçlanan sistem ve teknik cihazların teslimi ile muayene ve kabul 

işlemlerinin tamamlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesine müteakip ilgili idarelere 

dağıtımlarının yapılması ve bu süreçte ihtiyaç duyulan ilave cihaz ve malzeme alımlarının 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edebilmek amacıyla;   

Yasadışı ticareti önlemek için politikalar üretilecektir. 

Eylem planları sürdürülecektir. 

Daha fazla personele eğitim verilecektir 

Teknik cihaz, araç ve gereç sayıları arttırılacaktır. 

Ulusal ve uluslararası mücadeleci kuruluşlarla işbirliği artırılacaktır. 

Kurumsal alt yapı kapasitesi geliştirilecektir. 

Kaçakçılıkla mücadele hizmetinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve gümrüklü 

sahalarda güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla tabanca alımı planlanmaktadır. 

Bakanlığımız birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen 

uyuşturucu madde ve prekürsörler ile uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen maddelerden 

alınan numunelerin gerekli analizlerinin gerçekleştirilmesi için 2019 yılında kurulumu yapılan 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı için sarf malzemesi alım süreci 

başlamış olup, söz konusu malzeme 225.071,30 TL tutarındadır. 

Bakanlığımızca kullanılan araç ve konteyner tarama sistemlerinin marka ve modelinden 

bağımsız olarak, ham görüntülerin merkeze aktarılması ve eş zamanlı olarak incelemeye tabi 

tutulmasını, ayrıca, görüntü üzerinde anomali tespit edebilecek makine öğrenmesi 

algoritmalarının geliştirilmesini hedefleyen Tarama Ağı Projesi’nin sözleşmesi 02.06.2020 

tarihinde imzalanmış olup proje bütçesi 15.234.000 TL’dir.  4 fazdan oluşan yazılımın ilk fazı 

Aralık sonu itibarıyla tamamlanacak olup bu kapsamda, proje bütçesinden yazılım için 

3.982.500 TL, yazılımın üzerine bina edileceği donanım için ise 6.383.500 olmak üzere toplam 

10.366.000 TL ödeme yapılacaktır. 

Bakanlığımızın yurtdışı kaynaklardan temin ettiği Araç ve Konteyner Sistemlerinin 

Türkiye’de üretilmesi amacıyla geliştirilen “MİLTAR” Projesi kapsamında, sistem alt 

bileşenlerinin temin ve üretim süreci ile sistem tasarımı çalışması devam etmektedir. Proje 

bütçesi 6 milyon TL olup 2019 yılında proje koordinatörü Savunma Sanayii Başkanlığına, SSB 

ve GMGM arasında imzalanan İş Birliği Protokolü’ne istinaden 2.000.000 TL ödenek 

aktarılmış idi. Aralık 2020 sonuna kadar ise, sistemin Ankara’da entegrasyon ve testinin 

yapılacağı geçici sahanın tahsisi için 800.000 TL aktarılması öngörülmektedir. 

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği çerçevesinde, 2014 yılı Programlaması 

kapsamında yürütülen "Gümrük Muhafaza Kapasitesinin Artırılması" projesinin ekipman alımı 

bileşeni kapsamında temin ve teslim edilen 50 dedektör köpek ve 6 bagaj tarama sistemine 

ilişkin kesin kabul işlemleri tamamlanacaktır. Muayene kabul testinde başarısız olan 20 adet 

narkotik ve kimyasal madde teşhis cihazına ilişkin sözleşme ise 05.02.2020 tarihi itibariyle 

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından feshedilerek yükleniciye peşin ödenen tutar MFİB 

tarafından geri alınmıştır. Söz konusu cihazlar pazarlık usulü ile ihale yapılmak suretiyle yine 

AB kaynakları ile temin edilecek olup ihale tarihi konusunda MFİB tarafından yapılacak 

bilgilendirme sonrası temin edilecektir. 

Temin edilen mobil araç ve konteyner sisteminin 2020 yılının son çeyreğinde Akçakale 

Gümrük Kapısında kurulumu tamamlanarak sistemin devreye alınması planlanmaktadır. 

10 adet bagaj tarama sisteminin Eylül ayı içerisinde Derecik Gümrük Kapısı, 

Ceylanpınar Gümrük Kapısı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı, Sabiha Gökçen Havalimanı, 
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Esenboğa Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, Trabzon 

Havalimanı, İncirlik Üssü Havalimanı ile Fethiye Limanına kurulumlarının tamamlanması 

öngörülmektedir. 

Radyasyon İzleme Sistemlerinin güncellenmesine ilişkin çalışmalar devam edecek olup 

2020 yılı içerisinde tüm sistemlerin yeni sisteme entegre edilmesi hedeflenmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK arasındaki işbirliği protokolünün yenilenmesini 

müteakip Yolcu Görüntüleme Sisteminin (Terahertz) 2020 yılının ikinci yarısında kurulması 

planlanmaktadır. Sistemin Habur, Çobanbey veya Ceylanpınar Gümrük Kapılarından birine ya 

da sistemin ikiye bölünmesi suretiyle (tek yönlü olacak şekilde) iki farklı idareye kurulumu 

öngörülmektedir. Yenilenen protokol gereği 1 sistemin bedeli 750.000 TL’dir. 

2020 yılının ikinci yarısında kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması, gümrük 

gözetimi altında eşya taşıyan araçların hareket gümrük idaresinden son varış gümrük idaresine 

kadar eş zamanlı takiplerinin yapılması amacıyla, 2000 (iki bin) adet Mobil ünite, 500 (beş yüz) 

adet Elektronik Kilit ile 100 (yüz) adet Kargo Takip Cihazının temini planlanmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ile yürütülen veri paylaşım çalışmaları kapsamında 

JGK'nın veri tabanında bulunan Kaçakçılık Verileri ile Plaka Takip Sistemi verilerinin temin 

edilmesi süreci devam ettirilmekte olup, ardından İstihbarat Bilgi Sistemine (İBS) entegrasyon 

çalışmaları başlatılacaktır. Buna paralel olarak KİHBİ Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 

EGM veri tabanında bulunan GBT ve Otel Kayıtlarının paylaşılması süreci de devam 

ettirilmekte olup bu verinin de temin edilmesinin ardından İBS'ye entegrasyonu sağlanacaktır. 

Taşrada belirlenen pilot idareler nezdinde programın kullanımı yakından takip edilerek 

hatırlatma eğitimleri yapılacaktır. Ayrıca belirlenen bu idareler nezdinde İstihbarat Bilgi 

Sistemi ileri düzey eğitimleri de düzenlenecektir 

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri hizmetinde kullanılan 

motorbotlarda görev yapacak olan deniz devriye ekibi personelinin yetiştirilmesini teminen 

Eylül 2020 tarihi itibarıyla Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde 

(Taşucu), Ekim 2020 tarihi itibarıyla da Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüğünde (Antalya) “Temel Deniz Devriye Eğitimi" eğitim planlaması yapılmıştır.  

Tayin, görevden ayrılma, bölge içi rotasyon gibi nedenlerle Gemi Arama Ekiplerinde 

görev alan personel sayısında meydana gelen azalmaların kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde 

zafiyet yaşatmamasını teminen Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 

Müdürlüklerinde görevli personele yönelik olarak Ekim 2020 tarihi itibarıyla Mersin ilinde 

“Liman Sahaları ve Gemilerdeki Sağlık ve Emniyet Tedbirleri ile Gemi Arama Teorik ve 

Pratiği Eğitimi” planlaması yapılmıştır.  

Bakanlığımız envanterinde bulunan motorbotların donanımları ile personelinin 

belgelerinin güncellenmesi amacıyla yürütülen "Deniz Taşıtlarının ve Deniz Personel 

Yeterliliklerinin Standardizasyonu Projesi" kapsamında mevcut motorbotlarımızda (14 devriye 

ve 7 hızlı bot) yapılan incelemeler sonucu tespit edilen eksikliklerin giderilmesi talimatımıza 

istinaden İskenderun, Mersin, Taşucu, Antalya, Bodrum, Marmaris, İzmir, Çeşme, Çanakkale, 

İstanbul ve İzmit’te bulunan motorbotların ikinci kontrollerinin Aralık 2020 tarihine kadar 

tamamlanması planlanmaktadır. 

2020 yılında Çevik Kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim için 1.073,216 TL 

talep edilmiştir. Bütçe ödenekleri ve covid-19 salgını tedbirleri seyrine göre 2020 yılı sonbahar 

döneminde Çevik Kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitim yapılması planlanmaktadır. 

 

  



 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

 96 

 

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Dış İlişkiler ve Projeler 

 

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan “Strengthening Consumer Protection” 

isimli IPA II Dönemi (2014-2020) Teknik Destek Projesi kapsamında; 

Tüketici dernek, vakıf ve üst kuruluşları üyelerine yönelik bir proje yönetimi semineri 

düzenlenmesi, 

Yine tüketici derneklerine özel finansal yönetim ve hukuk seminerleri düzenlenmesi, 

Tüketicilerin adalete ulaşımı ve tüketici hakem heyetleri ile tüketici yargısının işlevinin 

tartışılacağı bir genel konferans organize edilmesi, 

Belirlenecek bir Avrupa ülkesine alternatif uyuşmazlık çözümü ve yönetişim ana 

başlıkları altında çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi, 

Tüketici politikası analizi raporunun yayımlanması, 

Tacirlere yönelik toplantı ve saha ziyaretleriyle özel sektör paydaşlarının 

bilgilendirilmesi, 

       Tüketici Bilinci Araştırması’nın yayımlanması, 

 Kapanış toplantısının yapılması, planlanmaktadır. 

 ICPEN ve OECD kapsamında, kuruluşların Kasım ayında organize edeceği toplantılara 

fiziksel ortamda veya internet üzerinden katılım sağlanacak, çalışma gruplarındaki 

sorumluluklarımız sürdürülecektir. 

 Genel Müdürlük sorumluluğundaki, IPA III, Erasmus + projelerinin takibi ile LIFE 

Programı, Tek Pazar Consumer Programme, Dijital Avrupa gibi çalışma gruplarındaki 

üyeliklerimiz sürdürülecek ve söz konusu faaliyetlere ilgili toplantı ve diğer tür çalışmalara 

fiziksel ortamda veya internet üzerinden katılım sağlanacaktır. 

 E-Consumer Türkiye işlemleri yürütülecek, bu kapsamda, yabancılardan Türk satıcı, 

sağlayıcı ve diğer kişiler aleyhine iletilen başvurular incelemeye alınacaktır. 

 

Mevzuat Çalışmaları 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamında hazırlanan 

25 adet uygulama Yönetmeliği ile tüketicilerin daha ileri seviyede korunmaları sağlanmış, hak 

arama yolları kolaylaştırılmış ve tüketicilerin sahip bulundukları haklar konusunda 

bilgilendirilmeleri hususu ön plana çıkarılmıştır. Tüketicinin korunmasına yönelik yapılan bu 

düzenlemeler neticesinde tüketicilerimize dünya standartlarında koruma sağlayacak gerekli 

yasal zemin hazırlanmıştır. 

Bu çerçevede Bakanlık olarak, tüketici bilincinin artırılması amacıyla her platformu 

değerlendirmeye çalışıyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen panel, konferans, 

çalıştay, radyo ve televizyon programlarına aktif olarak katılım sağlıyoruz. “ALO 175 Tüketici 

Danışma Hattı” aracılığıyla tüketicilerimizin sorunlarını dinleyip yol gösteriyoruz. Ayrıca, 

sosyal medya üzerinde oluşturduğumuz e-tüketici hesabı ile güncel konuları tüketicilerimizle 

paylaşarak onların sorularını cevaplandırıyoruz. Bakanlığımızın “www.gtb.gov.tr” ve 

“www.tuketici.gtb.gov.tr” adresleri üzerinden tüketicileri ilgilendiren konularda paylaşımda 

bulunuyor, şikâyetlerini elektronik ortamda alıyoruz. Bileşeni olduğumuz birçok proje 

kapsamında ve bireysel olarak, tüketici eğitimine yönelik internet siteleri, eğitim materyalleri, 

broşürler, kitapçıklar ve kısa filmler hazırlıyoruz. Bunların yanı sıra, Bakanlığımıza ulaşan 

tüketici şikâyeti başvurularını çözüme kavuşturuyor, şikâyet üzerine ve resen denetim onayları 
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alıyoruz. Ticaret İl Müdürlükleri ve Tüketici Hakem Heyetleri personelimizi çeşitli eğitim 

programlarına tabi tutuyoruz. 

Diğer taraftan, 6502 sayılı Kanun’da yer verilen hizmet, üretim, finans, 

telekomünikasyon, enerji, elektronik ticaret, turizm, medya, reklamcılık, inşaat ve perakende 

gibi birçok sektörde piyasayı doğrudan etkileyecek düzenlemelerle sektörlerimizin daha 

sağlıklı bir hüviyete bürünmesi hedeflenmiş ve piyasaları ve girişimcilerimizi rahatlatacak 

önlemler alınmıştır. Bu bağlamda, çeşitli sektör temsilcileriyle bilgilendirme toplantıları ve 

çalıştaylar düzenlenmekte ve bunlardan gelen görüş ve talepler Bakanlığımızca dikkate 

alınmaktadır. 

2020 yılının ikinci yarısında, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde değişiklik 

yapılması, 6502 sayılı Kanun’un 71’inci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 

uygun görüşü alınarak Bakanlığımız tarafından belirlenen Tüketici Hakem Heyeti Başkan ve 

Üyelerine ve Raportör Olarak Görevlendirilen Diğer Kamu Personeline Ödenecek Huzur Hakkı 

ve Huzur Ücretleri ile Bilirkişilere Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik 

yapılması ve Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri gereği 

Bakanlığımızca hazırlanması gereken Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Tarifesi’nin 

hazırlanması planlanmaktadır. 

 

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 

 

Bakanlığımız koordinatörlüğünde çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü 

temsilcilerinden oluşan ve tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri araştırmak, tüketici 

sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözülmesi için alınacak tedbirler ile bu 

Kanunun uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlara yönelik tedbirleri ele almak üzere 

kurulan Tüketici Konseyinin COVID tedbirleri kapsamında ertelenen 24 ncü toplantısının Ekim 

ayında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Her yıl 15 Mart Tüketici Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Tüketici Ödülleri 

töreninin Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

2020 yılının ikinci yarısında tüketici hakem heyetleri personeline tüketicinin 

korunmasına ilişkin mevzuat ve uygulamaları ve Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik 

Yönetmeliği ile ilgili eğitim verilmesi, sektörel düzeyde tüketicinin korunması mevzuat ve 

uygulamaları ile piyasa gözetimi ve denetimi konularında eğitimler düzenlenmesi, taşrada İl 

Müdürlükleri ve Belediyeler kanalıyla tüketicilere yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. 

Tüm bunların yanında Türkiye’deki tüketicilerin özelliklerini, davranışlarını, hakları ve 

hak arama yolları konusunda ne düzeyde bilgi sahibi olduklarını, tüketici işlemlerine yön veren 

uygulamaları vb. tespit etmek ve elde edilen verilerin gelecek yıllardaki değişimini izleyerek 

politika geliştirmek üzere her yıl yapılması öngörülen Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi 

Araştırması’nın 2020 yılı çalışmasının yapılması planlanmaktadır. 

 

Belgelendirme Faaliyetleri 

   SERBİS projesinin lansmanı yapılıp kullanıcıların bilgisine sunulacaktır. 

  Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak çeşitli kurum ve 

kuruluşlardan görüşler toplanmış, ilgili sektörler ve kamu kurum kuruluşları ile toplantılar 

yapılarak Yönetmeliğin yasallaşması ivedilikle sağlanacaktır. 

  “Garanti Belgesi Yönetmeliği” ile “ Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği” ile 

ilgili değişiklik hazırlıkları başlatılmış olup, tüketicilerin daha etkin korunması sağlanacaktır. 
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Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri 

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) işbirliği ile hazırlanan, kırtasiye ürünlerinde 

güvenli ürün seçimi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve satış yerlerinde alınacak Covid 

önlemlerini içeren bir kamu spotu yayınlanacaktır. Yine aynı dönemde; ülke çapında kırtasiye 

ürünleri, okul kıyafetleri, ayakkabılar ve okul malzemelerini kapsayan kampanya denetimleri 

gerçekleştirilecektir. 

Tüm ürün grupları çerçevesinde; gerek tüketicilerin gerekse ürünlerin üretiminden 

piyasaya arzına kadar geçen süreç kapsamında yer alan aktörlerin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar planlanacaktır.   

Bakanlığımız sorumluluğundaki ürünlerin dönemsel tüketim seyri göz önünde 

bulundurularak denetimler gerçekleştirilecektir.  

 

Reklam Kurulu Faaliyetleri 

 

Ekonomik taraflardan daha zayıf halkayı oluşturan tüketicilerin aldatılıp 

yanıltılmasının, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesinin önlenmesi ve böylece 

tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması açısından ticari reklamların denetimi bir 

gereklilik haline gelmiştir.  

Mevcut düzenlemelere göre reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel 

ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır. Ayrıca, 

reklamların tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve 

mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu 

sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici olmaması gerekir. 

Bu denetim görevi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kurulan ve 

Bakanlığımız, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce sekreterya 

hizmetleri yürütülen Reklam Kurulu Başkanlığı’na verilmiştir.  

Bu kapsamda, tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesini ve hür iradesiyle seçim 

yapabilmesini sağlamak, işletmeler ile tüketiciler arasında köprü vazifesi gören, mal ve 

hizmetlerin tanıtımını sağlayan reklamlar vasıtasıyla tüketicilerin temel çıkarlarının 

zedelenmesini ve dolayısıyla da rakip firmaların zarar görmesini engellemek amacıyla Reklam 

Kurulu çalışmalarına devam edecektir. 

Bu çerçevede Reklam Kurulu’nun Temmuz-Aralık 2020 dönemine ilişkin hedeflerini ve 

yapılması planlanan faaliyetleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Reklam Dairesi uzmanları ve Reklam Kurulu üyelerince kullanılmakta olan Ticaret.net 

sistemi yerine daha etkin ve verimli, Bakanlığımız EBYS ve E-Devlet sistemi ile entegre yeni 

bir sistem olan Reklam Kurulu Bilgi Sistemi’nin yazılımı gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki 

süreçte yazılımın testlerinin tamamlanıp kullanılmaya başlanması planlanmaktadır. 

Diğer taraftan reklam verenler, reklamcılar ve tüketicilere yönelik bilgilendirme 

faaliyetlerinin arttırılarak, bu kesimlerin farkındalıklarının yükseltilmesi de Reklam Dairesi 

hedefleri arasındadır. 

 

  



 

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu  

 99 

 

ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  
 

Meslek Kuruluşlarına Yönelik Faaliyetler 

Meslek kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında görüş 

verilmeye devam edilecektir. 

Meslek Kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve sicillerine ilişkin işlemler yürütülecektir. 

Genel Müdürlüğümüzce verilen hukuki görüşlerin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr bilgi 

sistemine (ESBİS)  aktarılması faaliyetleri sürdürülecektir. 

Çeşitli illerdeki esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerinde görev yapacak sicil müdürü ve 

müdür yardımcılarının atanma başvuruları kapsamında Genel Müdürlüğümüzde yazılı ve sözlü 

sınavlar gerçekleştirilecektir. 

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu 

Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup Resmi 

Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir. 

Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veritabanı (ESBİS) üzerinde üye sayısı 100’ün altına düşen 

esnaf ve sanatkarlar odaları periyodik olarak tespit edilerek haklarında fesih davası açılması 

için Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulacaktır. 

Fesih davaları devam eden esnaf ve sanatkârlar odaları ile ilgili olarak Hukuk Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının talepleri doğrultusunda meslek 

kuruluşlarının yöneticilerine, genel sekreterlerine, sicil personeline eğitim vermek üzere 

personel görevlendirilecektir. 

İlk 6 aylık dönemde eğitim verilemeyen Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlerine yönelik 

mevzuat eğitimi tamamlanacaktır. 

Ticaret İl Müdürlüklerine yönelik mevzuat eğitimi verilecektir. 

Ticaret İl Müdürlüklerinin yararlanması maksadıyla 5362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat 

hakkında bir Mevzuat Kitabı/Rehberi hazırlanacaktır. 

Esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuruluşlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda 

mevzuat çalışmalarımıza devam edilecektir. 

 

Kooperatiflere Yönelik Faaliyetler 

Bakanlığımız görev alanında yer alan kooperatiflerle ilgili olarak kuruluş ve 

anasözleşme değişiklik talepleri, kooperatif ve birliklerden gelen mevzuatın uygulanmasına 

ilişkin görüş talepleri ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşların kooperatiflere ilişkin bilgi ve belge 

talepleri sonuçlandırılacak, İl Müdürlüklerince yapılan işlemler takip edilecektir. 

Kredi ve kefalet kooperatifleri kefaleti ile kullandırılan kredilere ilişkin veriler temin 

edilerek, aylık raporlar hazırlanacaktır. 

1163 sayılı kooperatifler kanununda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar Makam 

talimatı çerçevesinde sürdürülecek ve kooperatif Örnek Anasözleşmelerinin sınıflandırılması 

ve sadeleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin çalışma konusu içinde yer alan ürünlerle ilgili 

gelişmeler takip edilecek, Uluslararası Zeytin Konseyine ilişkin sekreterya ve koordinasyon 

çalışmaları yürütülecektir. 

Türkiye IV. Kooperatifler Fuarının hazırlıkları yürütülecektir. 
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Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında, öncelikle 

ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 

kooperatiflerimize destek sistemi kanalıyla 2020 yılında finansman sağlanacaktır. 

 

Eğitim Faaliyetleri 

PTT işbirliği ile yürütülen e-ticaret eğitimleri için PTT ve Genel Müdürlüğümüz 

görüşmeleri devam etmektedir. 

15 Temmuz 2020 tarihinde Sayın Bakanımızın katılımıyla 15 Temmuz’da şehit olan 

esnaf ve sanatkârımıza anma etkinliği düzenlenecektir. 

Pazarcı esnafı eğitimleri kalan 6 ilin tek bir ilde toplanarak bir seferde bitirilmesi 

planlanmaktadır.  

Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme projesi kapsamında belirlenecek 8 ilde etkinlikler 

devam edecektir. 

Kadın kooperatiflerinden gelen talepler doğrultusunda eğitimler devam edecektir.  

 

Ahilik ve Dış İlişkiler Alanında Faaliyetler 

14-20 Eylül 2020 tarihinde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştirilecek olup; etkinlik 

kapsamında 81 il arasından illerin ahi, kalfa ve çırakları komisyon kurularak değerlendirilecek, 

MYK'da yılın ahisi/ahileri, kalfası/kalfaları ve çırağı/çırakları seçimi yapılacak; tebrik yazıları 

illere gönderilecektir. Ahilik Kırşehir şartnamesi çerçevesinde ihtiyaca göre Kırşehir’e destek 

verilecek, harcama komisyonu toplantısının yapılmasına refakat edilecek ayrıca resmi tören 

programının ihale süreci gerçekleştirilecektir. Davetiyeler hazırlanacak; Ticaret il 

Müdürlüklerine billboard, afiş, raket dağıtımı yapılacak, kutlama haftasında verilecek olan 

ödüllerle ilgili çalışma yapılacaktır. 

Ahilik Haftası Yüklenici Firmanın iş ve işlemleri kontrol edilecek, tanıtıcı, davetiye, 

sahne….vb. onayları verilecek, Kırşehir dışındaki illerde yapılan çalışmalar takip edilecek ve 

Ahilik MYK’da değerlendirilmek üzere il müdürlüklerinden gelen Ahilik Haftası Kutlamaları 

sonuç raporları incelenecektir. Ahilik MYK’nın Ağustos ve Ekim ayı toplantısı yapılacaktır. 

İllerin kullandığı bütçe ödeneğinin kullanım durumunu kontrol edilecektir. 

Kırşehir’de yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile ilgili olarak Makama bilgi 

sunulacaktır. Ahilik Panellerine üniversitelerin akademik takvimleri dikkate alınarak Ahilik 

Panellerine devam edilmesi planlanmaktadır. Bakanlık Makamlarının talimatları doğrultusunda 

Ahi Evran-ı Veli Vakfı Kanunu teklifi yasalaşma süreci başlatılacaktır. 

Ahiname dergisinin 10. Sayısının Temmuz ayı içinde basım ve dağıtımı 

tamamlanacaktır. Dergi’nin 11 ve 12’nci sayılarının hazırlık, tasarım, basım ve dağıtım işleri 

için teknik şartname hazırlanacak, yüklenici belirlenerek sözleşme imzalanacaktır. Eylül ayında 

11’inci sayının, Aralık ayında ise 12’nci sayının içeriği ve tasarımı tamamlanarak dergilerin 

basım ve dağıtımları gerçekleştirilecektir. 

Avrupa Birliği tarafından Birlik programları çerçevesinde KOBİ’lere verilen destek 

mekanizmaları hakkında bilgilendirici doküman hazırlanarak esnaf ve sanatkârımızın 

kullanımına sunulacaktır. 

Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin AB ve ülkemizin üyesi bulunduğu diğer 

uluslararası kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinlikler ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 

diğer ülkeler nezdinde esnaf ve sanatkârlar ile kooperatifçilik konuları takip edilecek ve Avrupa 

Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları ile yurt dışı ilişkiler diğer Daire Başkanlıklarıyla 

işbirliği içerisinde yürütülecektir.  

Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantıları COVİD-19 pandemisi dikkate alınarak 

planlama yapılarak gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.  
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Günlük olarak esnaf ve sanatkârlarla ilgili haberlerin derlenerek Genel Müdürlük 

personeliyle paylaşımı yapılacaktır. Genel Müdürlük internet sayfasının içeriği yönetimi 

sağlanacaktır.  

Strateji Geliştirme Faaliyetleri 

“Kooperatifçilik Sektör Analizi” projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar devam 

edecektir. 

Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kurulmasına yönelik olarak bir model oluşturulmasına 

ilişkin araştırma projesi kapsamında çalışmalar devam edecektir. 

Kooperatiflerin bir araya gelmelerine olanak sağlayacak bir web platformu ve telefon 

uygulaması kurulmasına yönelik araştırma projesi kapsamında çalışmalar devam edecektir. 

Esnaf ve Sanatkarlar Özelinde Pazarlama ve Markalaşma Projesi kapsamında online 

eğitim portalı kurulması çalışmaları devam edecektir.  

 

Esnaf ve Sanatkâr İşletmelerine Yönelik Faaliyetler 

Minibüsçülük meslek kılavuzunun basım ve dağıtımı tamamlanacak, Lokantacılık 

meslek kılavuzunun hazırlanması tamamlanacaktır. 

Esnaf ve Sanatkârlar Gelişmişlik Endeksine ilişkin çalışmalara devam edilmesi ile 

uygulamasına geçilmesi planlanmaktadır. 

Tüketici şikâyetleri ile ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarının tamamlanması ile 

rapor hazırlanacaktır. 

Esnaf ve Sanatkârlar Şurası çalışmaları takvim dâhilinde devam edecektir. 

Geleneksel Meslek Kolları Rehberinin yazımına devam edilecektir. 

İllerden gelen veriler ışığında, AVM’lerdeki esnaf ve sanatkar ile geleneksel, kültürel 

veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra edenlere ilişkin veriler 

değerlendirilecektir. 

 

Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sistemi (ESBİS)  

Esnaf ve sanatkârların oda ve sicil ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü iş ve işlemlerin, 

elektronik ortamda çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine ve sistemin daha verimli çalışmasını 

sağlamak üzere çeşitli kurumlarla entegrasyon çalışmalarına devam edilecektir.  

 

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS)  

KOOP-BİS kullanıcılarının yaşadığı her türlü probleme kalıcı çözümler getirmek üzere 

çalışmalara devam edilecektir. 

Elektronik anasözleşme oluşturulması, kuruluş izinlerinin alınması, anasözleşme 

değişikliği izinleri ve genel kurul toplantı başvurularının alınması gibi işlemlerin elektronik 

ortama taşıması amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 

Kooperatiflere ve ortaklarına yönelik yeni bir portal çalışması devam etmekte olup, tüm 

kooperatiflerin birbiri ile iletişim içerisinde olduğu interaktif bir yapı tasarlanmaktadır. 

 

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) Çalışması 

Projenin yazılım süreci devam edecektir.  
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TİCARET ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Aylık, çeyreklik ve yıllık bazda makro tahmin (ihracat, ithalat) çalışmalarına devam 

edilecektir.  

Ekonomik Görünüm sunumunun aylık olarak güncellenmesine devam edilecektir.  

Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeler sürekli izlenerek 

değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Birleşik Krallık hükümetinin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla uygulanması öngörülen yeni 

gümrük vergisi oranları kapsamında Brexit’in ihracatımıza etkilerinin değerlendirilmesi 

amacıyla statik genel denge modeli kullanılarak bir analiz çalışması gerçekleştirilecektir. 

Amerika Bölgesindeki Serbest Ticaret Anlaşmalarının ülkemize etkilerine ilişkin 

ülkemize olası etkileri genel denge modeli kullanılarak analiz edilecektir.  

Türkiye-Endonezya olası Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın etkisine ilişkin 

genel denge analizi gerçekleştirilecektir. 

Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanması halinde, ülkemiz dış 

ticaretine muhtemel etkilerinin analizi 2020 yılı vergi oranlarına göre yapılacaktır. 

ABD – Çin ticaret savaşlarının etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin sayısal çalışmalar 

yürütülmeye devam edilecektir. 

Tarım ve Sanayi sektörlerinde gelişmeler takip ederek, analizler yapılacak ve 

önümüzdeki dönem politikaları için önerilerde bulunulacaktır.  

Ülkemizin önde gelen ihracatçı firmaları analiz edilerek, seçilen firmalar ile kovid-19 

dönemi ve sonrasının değerlendirildiği Bakanlığımız üst düzey yönetiminin katılımıyla 

“İhracatı Değerlendirme Toplantıları” organize edilecektir. 

Pandemi sonrası Küresel Değer Zincirlerine katılım olanakları konusunda çalışmalar 

yapılacaktır. 

AB, DTÖ, UNCTAD ve OECD gibi uluslararası kuruluşların sektörel gündemi takip 

edilerek raporlar hazırlanacaktır. 

E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları yürütülecektir. 

E-ihracat ve e-ticaret eğitim çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. 

E-ihracat ve dijital ticaret konusunda OECD, UNCTAD vb. uluslararası kuruluşların 

toplantılarına katılım sağlanacaktır. 

Dış Ticaretimizin gelişimini, sorunlarını ve ileriye yönelik beklentilerini 

değerlendirmek amacıyla Resmi İstatistik Programı kapsamında üçer aylık dönemler itibariyle 

“Dış Ticaret Beklenti Anketi” düzenlenerek yayımlanmaya devam edecektir.  

Ülkemizin dış ticaretinin istatistiki olarak farklı açılardan incelendiği analiz çalışmaları 

yapılacaktır. 

Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen sektörel ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı 

“Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi” bülteni haftalık hazırlanacaktır.  

TÜİK tarafından ay sonunda açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri derlenerek Bakanlık 

web sayfasına eklenecektir. 

“Ticaret Bakanlığı Kütüphanesi” ile ilgili faaliyetler takip edilecektir. 
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ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ab Teknik Mevzuatı Alanında Yürütülecek Faaliyetler 

7223 sayılı Kanun ve ilgili AB mevzuatı paralelinde, mevcut 4703 sayılı Kanun’un 

uygulama yönetmeliklerini güncelleme çalışmaları devam edecektir. Bu kapsamda mevcutta 

var olan CE İşareti ve Diğer Uygunluk İşaretleri Yönetmeliği, Uygunluk Değerlendirme 

Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi 

ile Uygunluğuna Dair Yönetmelik, Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin 

Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği ve Düzenlenmemiş Alanda 

Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği güncellenecek; Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ve İthalat 

Denetimleri Yönetmeliği yeni birer düzenleme olarak hazırlanacak ve sevk edilecektir. 

Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile AB arasında Bildirimi Yönetmeliği 

kapsamında, AB’nin 2015/1535 sayılı mevzuatına istinaden oluşturulan bildirim mekanizması 

çerçevesinde AB üyesi ülkelerin ilettiği bildirimlerin ilgili kamu kuruluşlarına dağıtımına ve 

Türkiye tarafından yapılan bildirimlerin Avrupa Komisyonu’na iletilmesine yönelik 

çalışmalara devam edilecektir. 

Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği kapsamında Ulusal Ürün İrtibat 

Noktası görevi yürütülecektir. 

Avrupa Birliği, bazı yeni yaklaşım direktiflerinde önemli değişiklikler yapmış olup, söz 

konusu mevzuatın ülkemizce uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, uyuma yönelik 

koordinasyon görevine ve taslaklara görüş verme faaliyetine devam edilecektir. 

 

İthalat Denetimleri Alanında Yürütülecek Faaliyetler 

Denetimlerin etkin ve yeknesak yapılabilmesi için ürün gruplarına yönelik olarak “El 

Kitapları” hazırlanmaktadır. Denetim uygulamalarına yönelik usul ve esasların ayrıntılı olarak 

belirtildiği söz konusu kılavuzların güncellenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Çeşitli ürün gruplarının ithalatta denetimlerine ilişkin olarak Bakanlığımız tarafından 

yayımlanan Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri, ilgili kurum ve kuruluşlar ile özel sektörün 

görüş ve önerileri alınmak suretiyle 2020 yılı sonunda revize edilerek yeniden yayımlanacaktır. 

İhtiyaç duyulduğu takdirde, gerek Bölge Müdürlüklerimizden gelen taleplerin 

karşılanmasını, gerekse Genel Müdürlüğümüzce tespit edilen denetim aşamasında karşılaşılan 

sorunların bertaraf edilmesini teminen ilgili koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

İlgili firmalar ile özel sektör ve kamu kuruluşlarına yönelik panel, toplantı, seminer ve 

konferanslara iştirak edilerek bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi 

planlanmaktadır. 

Çeşitli ürün gruplarının ithalatta denetimlerine ilişkin olarak özel sektör ve ilgili kurum 

ve kuruluşların görüş, öneri ve ihtiyaçları çerçevesinde gerekli güncellemeler yapılacaktır. 

Ülkemizde hâlihazırda üretilen veya üretilme potansiyeli bulunan ürünler ile tüketici 

ürünlerinin ithalatının azaltılması hedefi doğrultusunda, İthalat Genel Müdürlüğü ve 

Bakanlığımız diğer birimleri tarafından belirlenen ürünlerin ithalat aşamasında denetlenmesi 

amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilecektir. 

Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’nin (TAREKS) yeni nesil teknolojilerle 

donatılması, işlem sorgulama kapasitesinin ve hızının artırılması, risk analizi sisteminin 

teknolojik imkânlarla suistimal edilmesinin önlenmesi ve sistemin işlevsel istatistik 

sağlamasına imkân sağlamasının temin edilmesi amacıyla geniş ölçekli ve nitelikli bir Ar-Ge 

çalışması yürütülecektir. 
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Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Alanında Yürütülecek Faaliyetler 

2019 yılı Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu’nun hazırlanması çalışmaları 

ardından Raporun Bakanlığımız internet sitesi üzerinden tüm ilgili taraflar ile paylaşılması 

öngörülmektedir. 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu toplantıları düzenlenecektir. 

Piyasa Gözetimi Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu’nun 27 Şubat 

2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında görüşülerek kabul edilen Ulusal PGD Strateji 

Belgesi (2019-2021) çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir. 

“Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi 

Alanlarında Farkındalığın Artırılması” başlıklı Projenin faaliyetlerine devam edilecektir. Bu 

çerçevede üretici, ithalatçı, uygunluk değerlendirme sektörlerine yönelik eğitimler 

düzenlenecek, tüketiciler nezdinde ürün güvenliğinde farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli 

faaliyetler yürütülecektir. 

www.urunguvenligi.org.tr sitesinin daha aktif kullanılması amacıyla çalışmalar 

yürütülecektir. 

Ürün güvenliğine ilişkin bir kamu spotu daha hazırlanarak yayımlanacak, ürün 

güvenliği konularında makaleler yayımlanacaktır. Covid-19 önlemleri kapsamında 

yapılamayan faaliyetler nedeniyle projenin uzatılması amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 

E-ticaretin PGD’sine yönelik etkin bir denetim mekanizması oluşturulması için kurulan 

Çalışma Grubunun faaliyetleri kapsamında bu alandaki mevzuat hazırlama çalışmaları 

yürütülecektir. E-ticaret Merkezi Piyasa Gözetimi ve Denetimi Birimi kurulması için benzer 

AB üye ülkeleri uygulamalarının incelenmesi amacıyla çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. 

Birimin kurulumu için gerekli çalışmalar, edinilen bilgiler ışığında Bakanlığımız Bilgi İşlem 

Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülecektir.  

Yetkili kuruluşlardan gelecek talep doğrultusunda onaylanmış kuruluşlara ilişkin 

bildirimlerin NANDO sistemi üzerinden Avrupa Komisyonu’na iletilmesine devam edilecektir. 

Buna ilaveten, yabancı onaylanmış kuruluşlar veya Türkiye’deki temsilcileri vasıtasıyla 

ülkemizde yürütülen faaliyetlerde tespit edilen uygunsuzluklar, yetkili kuruluşlarımızın talebi 

üzerine Bakanlığımız tarafından ilgili ülke ve Avrupa Komisyonu nezdinde takip edilecektir. 

Ülkemizde uygunluk değerlendirmesi sektörünün sorunlarının bağımsız ve tarafsız bir 

şekilde tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulabilmesine yönelik çalışmalara devam 

edilecektir. 

Mevzuat ve Çevre Alanında Yürütülecek Faaliyetler 

İlgili tüm kurumların ve sektörün görüşleri alınarak 3, 4, 6, 7, 20 ve 23 sayılı Ürün 

Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri revize edilecektir.  

2015/24 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ’in revizyonu 

kapsamında gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Mevzuatın uygulanmasına yönelik tarafımıza iletilen sorunlar ve  ilgili sektör talepleri 

incelenerek gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

AB mevzuatı ve ülkemizin taraf olduğu çeşitli uluslararası sözleşmeler çerçevesinde 

ilgili Bakanlıklarca yürütülen mevzuat çalışmaları takip edilecek ve yurtiçi-yurtdışı toplantılara 

katılım sağlanacaktır. 

Uygun görülen şirketlere Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsü verilecek, 

yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ise müeyyideler uygulanacaktır. 

Tarım ve Gıda Alanında Yürütülecek Faaliyetler 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinden gerekli görülenler ilgili paydaşların 

görüşleri doğrultusunda revize edilecektir. 

http://www.urunguvenligi.org.tr/
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Ticari kalite denetimleri ile pamuk denetimlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için 

gerekli çalışmalarda bulunulacaktır. 

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tarım ve gıda ürünlerinde uluslararası 

standardizasyon faaliyetlerinde ülkemiz etkin bir şekilde yer alacak, bu sayede 

ihracatçılarımızın hakları ve çıkarları en üst düzeyde korunarak uluslararası standartların 

şekillendirilmesi sürecine katılım sağlanacaktır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Avrupa 

Ekonomik Komisyonu (BMAEK) Tarımsal Standartlar Çalışma Grubu’nun 2020 yılı Kasım 

ayındaki toplantısına iştirak edilecektir. 

BMAEK platformunda, ticari kalite standartlarına dair çalışmalar çerçevesinde 

hazırlanan ürün tanıtıcı broşür ve posterlerde Türk tarım ürünlerine ilişkin görsellere yer 

verilmesinin sağlanması, ürünlerimizin BMAEK platformunda daha iyi temsil edilebilmesi ve 

ülke tanıtımına katkı yapması amacı ile kuru/kurutulmuş ürünler çalışma grubunun başkan 

yardımcılığı görevi ülkemizce icra edilmeye devam edecektir. 

 

Uluslararası İlişkiler Alanında Yürütülecek Faaliyetler 

İhracatçılarımızın hedef ülkelerdeki teknik düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olması 

ve bu düzenlemeler hakkında yorum yapabilmesine yönelik olarak diğer ülkeler tarafından 

yapılacak DTÖ bildirimlerinin, taslak halindeyken www.teknikengel.gov.tr adresi üzerinden 

ihracatçılarımızla paylaşılmasına devam edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Hükümeti Arasında Teknik 

Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji 

Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın imzaya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik 

Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi Akreditasyon ve Metroloji 

Alanlarında İşbirliği Anlaşması’nın icrası amacıyla 2021-2023 Dönemi Eylem Planı’nın 

imzaya hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Şubat 2020 tarihinde imzalanan “Teknik 

Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji 

Alanlarında İşbirliğine Dair 2012 tarihli Mutabakat Zaptının İcrası Amacıyla 2020-2022 

Dönemi Eylem Planı”nın uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Meksika ile Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı hakkında video konferans görüşmesinin 

yapılıp taslak metnin imzaya hazır hale getirilmesine yönelik çalışmaların tamamlanması 

planlanmaktadır. 

YOİKK Eylem Planı Ar-Ge, Katma Değerli Üretim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu 

altındaki “İhracatçı firmalarımızın dış pazarlarda ihtiyaç duyduğu sertifikasyon konusunda 

bilgiye erişimin ve kurumsal desteğin sağlanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi” 

eylemi kapsamında “www.teknikengel.gov.tr web sitesinin dünyadaki güncel gelişmeler ve 

ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda geliştirilmesi, anket çalışması sonucunda ihtiyaç 

duyulan ve Türkiye’de olmayan test ve/veya sertifikasyon hizmetlerinin listesinin TİM 

tarafından oluşturulması” nihai çıktısına yönelik çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır. 

Rusya ile ülkemiz arasındaki ticarette teknik engellerin kaldırılması, ticaret 

potansiyelinin güçlendirilmesi ve tarafların pazarlarında güvenli ürün dolaşımının sağlanması 

amacıyla kurulan Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve 

Metroloji Alt Çalışma Grubunun ikinci toplantısının mümkün olması halinde Rusya’da, 

mümkün olmaması halinde ise video konferans yöntemiyle yapılması planlanmaktadır. 

Ukrayna tarafından iletilen taslak anlaşma metninin imzaya hazır hale getirilmesine 

yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

 

 

  

http://www.teknikengel.gov.tr/
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RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Ticaret Bakanlığı Veri Analitiği Mükemmeliyeti Merkezi ve Randevulu Sanal Sıra 

Projeleri, Haziran Ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı 3. 180 Günlük Eylem Planına eklenmiştir.  

Randevulu Sanal Sıra Projesinin, Bakanlık Makamı’nın talimatları çerçevesinde 

Temmuz ayı içinde Kapıkule sınır kapısında, projenin ikinci ve üçüncü fazlarının ise sırasıyla 

Hamzabeyli ve Karkamış sınır kapılarında hayata geçirilmesi ve tüm fazlarıyla Aralık ayına 

kadar tamamlanması öngörülmektedir. 

Ticaret Bakanlığı Veri Analitiği Mükemmeliyeti Merkezi Projesi’nin ise Temmuz-

Aralık döneminde; gıda zinciri ve hal erken uyarı sistemi, yapay zeka teknolojisi ile menşe 

saptırmalarının tespiti ve gerçek menşeinin tahminlenmesi, serbest bölgeler etki analizi, ithalat 

girdi bağımlılığı analizi ve kanıta dayalı politika oluşturulması, konşimento form bilgilerinin, 

gümrük beyan bilgileri ile metin analitiği bazlı çapraz kontrolü, ürün tanımları ile GTİP kodları 

eşleştirilmiş olan eşyanın ithalat ve ihracatında belge ve vergilerin simülasyonun sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İkinci 6 aylık dönemde atama, terfi, görevlendirme gibi asli personel iş ve işlemleri 

düzenli bir şekilde devam edilecektir.  

Yatırım Programında yer alan Eğitim Yönetim Sistemi İçerik Tasarımlarının 

Oluşturulması işi için 28.07.2020 tarihinde ihale yapılacak olup, işin tamamlanmasını müteakip 

yılsonuna kadar tahmini 1.000.000 TL kadar harcama yapılacaktır. 

Ticaret Bakanlığı Eğitim Merkezinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi ihale 

aşamasına getirilmiş olup, fizibilite çalışması süresinin 2020-2021 yılları olacak şekilde 2 yıla 

çıkarılması ile ek ödenek Cumhurbaşkanlığından talep edilecektir. 

Bakanlığımız emekli personeline de kimlik kartı verilebilmesini teminen “T.C. Ticaret 

Bakanlığı Personel Kimlik Kartı ve Giriş Kartı Yönergesi” revize edilerek “T.C. Ticaret 

Bakanlığı Personel Kimlik Kartı, Emekli Personel Kimlik Kartı ve Giriş Kartı Yönergesi” 

taslağı hazırlanmış olup çalışmalar tamamlanacaktır. 

Ticaret Bakanlığı İmza Yetkileri Genelgesi’nde değişiklik yapılmasına ilişkin tüm 

merkez teşkilatı birimlerinden görüş talep edilmiş olup, alınan görüşler çerçevesinde mezkûr 

genelge revize edilecektir. 

Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği çalışmaları tamamlanarak Resmi Gazete’de 

yayımlanacaktır.  

Yer değiştirmeye tabi olmayan personelin atanma talepleri Temmuz/2020 ayında 

değerlendirilecektir. Ayrıca; hâlihazırda tayin talebi bulunan sözleşmeli personelin talepleri 

değerlendirilecektir. 

Bakanlığımız merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Ticaret Uzmanı, Ticaret Müfettişi, 

İhracatı Geliştirme Uzmanı ve Avrupa Birliği Uzmanı kadrolarında görev yapan personele 

ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi uyarınca çalışma yapılacaktır.  

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği çalışmaları devam etmekte olup, 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (İKO) ile ortak bir çalışma grubu oluşturularak İKO 

tarafından yapılmış olan Kamu Personeli anketi verileri çerçevesinde yapılması gerekli 

düzenlemelerin neler olduğu hakkında çalışmalar yapılacaktır. 

(Mülga) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

gereğince, 2020 yılı yer değiştirme döneminde daha önce tamamlanmış olan 1. ve 2. 

Aşamalardan sonra; 3. ve en son aşama olan e-Atama işlemleri tamamlanacaktır. 
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HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2020 yılı ikinci yarısında; 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

ve 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız Genel Müdürlüğümüze 

verilen görev ve yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimiz sürdürülecektir. 

 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 
 

Yılın ikinci yarısında 247 kurum ve kuruluşun denetimine devam edilmekte olup 

Bakanlık Makamınca alınacak diğer denetim onaylarına istinaden yapılacak denetimlerin 

tamamlanması planlanmaktadır.  

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
 

Başkanlığımız tarafından yürütülen Kara Sınır Kapıları Master Planı Hazırlanması 

kapsamında ikinci altı aylık dönemde Uluslararası iyi örnekler incelenip, bu kapsamda literatür 

taraması yapılacaktır. Altı aylık süre sonunda yapılan inceleme ve tarama faaliyeti çerçevesinde 

projenin tamamlanmasına yönelik bir yol haritası çıkarılacaktır. 

Kurumsal Veri Sözlüğü Projesi kapsamında ise Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve 

Başkanlığımızca gerçekleştirilen istişare sonucunda 2. Faz çalışma kapsamının Bakanlığımız 

Tek Pencere Sistemi olarak belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur. 

CBDDO tarafından Tek Pencere Sistemine ait istenilen bilgiler 01.07.2020 tarihinde kadar 

Başkanlıklarına bildirilmiştir. Kasım 2020 sonuna kadar olan süreçte Başkanlığımız 

koordinasyonunda Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığınca yeni bir çalışma grubu oluşturularak Tek Pencere Sistemine ait veri seti 

ve veri elemanlarının Ulusal Veri Sözlüğü Sistemine aktarılması sağlanacaktır. 

Bakanlığımız 2021-2023 bütçesi ile yatırım programı hazırlama sürecine ilişkin 

çalışmalar üst politika belgeleri doğrultusunda Başkanlığımız koordinasyonunda 

başlatılacaktır. 

Ticaret Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (İKEP) 

kapsamında, Planda yer alan bazı eylemlere ilişkin eğitim yapılması, Bakanlığımızın kullandığı 

SGB.NET sisteminin yazılım geliştirme ve bakım-onarımını da kapsayan hizmet alımının 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı 2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlanacaktır. 

Ticaret Bakanlığı 2021 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 

Bütüncül Planlama Raporuna ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 

Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında Bakanlığımızın 3 

hizmetinin Dijital Türkiye platformuna entegre edilmesi planlanmaktadır. 
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BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Temmuz–Aralık döneminde yürütülecek bazı 

faaliyetler aşağıda yer almaktadır: 

 

Bakanlığımız merkez ve taşra idarelerinde bulunan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. 

donanım ve cihazların bakım onarım işi 2020 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımıza ait yazılımların bakımı ve onarımı ile lisans yenilemeleri yapılmıştır. 

Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) güncellemesi ve ek geliştirme 

destek hizmeti işi 2020 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu ALO 136 

ihbar hattı bakım onarım işi 2020 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu Araç Takip 

Sistemi (ATS) alım işi 2020 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu İnsan Kaynakları 

Yönetim Sistemi destek hizmeti 2020 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Yeni personel alımlarıyla Merkez ve Taşra teşkilatında çalışan personelin artması ve 

birçok bilgisayarın teknik ve ekonomik ömürlerinin son ermesi ile son kullanıcı donanımlarının 

alınması sağlanacaktır. 

Bakanlığımıza bağlı sınır kapılarında kullanılacak olan mobil uygulamalarının personel 

tarafından tablet ve notebook ile kullanılmasının Wİ-Fİ altyapısı kullanarak sağlanmasıdır. 

Gümrük sahasında bulunan TIR’ların ve diğer araçların yerinde sorgularının yapılması ve 

işlemin hızlandırılması sağlanacaktır. 

Bakanlığımızda bilişim altyapısında yer alan güvenlik ürünlerinin (Güvenlik Duvarı, 

Antivirüs, Ağ Erişim Cihazı, Yük Dengeleme vb.) lisanslarının güncellenmesi veya ihtiyaca 

göre yeni donanım/yazılım/lisans temin edilmesi sağlanacaktır. 

Başkanlığımızda kullanılan mevcut elektronik imzaların süre bitimlerinde yenilemesi, 

yeni personel için elektronik imza temini alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Bakanlık 

uygulamalarında ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılan e-imza sertifikaların 

temini ve yenilenmesi ile uygulamalarımızda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre 

kullanılan Zaman Damgasının temini veya yenilenmesi işi yapılacaktır. 

 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 
 

Yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan denetim ve danışmanlık 

faaliyetleri; 

1- İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri 

2- Haberleşme Sistemleri 

3- İthal Lisansı, İzin Belgesi, İthal Şahadetnamesi Düzenlenme İşlemleri 

4- Muayene İşlemleri Süreci 

5- Gümrük Laboratuvarları 

6- Serbest Bölge Gümrük İşlemleri Süreci 

7- Tüketici Haklarını Koruma Süreci 

8- Kurumsal Bilgi Mimarisi Yönetimi Modeli 

9- Sanallaştırma 

10- İşçi Özlük İşlemleri 

11- Merkez Mal ve Hizmet Alım Süreci 

12- Merkez Taşınır Mal Kayıt ve Takibi  
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IV. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 
EK-1: Ticaret Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Gelişimi 

 

Bütçe Yıl:

Kurum Kod:

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM I 5.118.334.238 5.752.364.000 309.036.373 528.197.459 266.153.183 300.787.644 327.733.442 494.471.520 393.510.232 277.901.444 300.158.668 386.683.044 236.647.105 405.748.480 1.833.239.001 2.393.789.591 30,58 35,82 41,61 6.535.582.437

01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.349.134.161 1.368.562.000 138.680.546 163.215.206 118.074.732 118.788.822 113.581.157 117.910.516 111.935.047 128.097.835 109.973.785 125.876.483 110.588.577 124.538.837 702.833.844 778.427.698 10,76 52,10 56,88 1.567.055.558

MEMURLAR 1.145.970.642 1.125.275.000 121.155.962 142.775.941 102.069.271 103.980.057 97.546.637 100.250.259 94.063.701 110.391.130 92.651.301 110.729.857 94.096.189 106.618.479 601.583.060 674.745.723 12,16 52,50 59,96 1.306.410.774

SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 137.033.473 152.115.000 14.640.000 16.898.889 11.418.777 11.155.566 10.544.237 12.028.712 12.196.243 12.354.982 10.469.564 10.715.892 12.149.317 13.457.349 71.418.138 76.611.390 7,27 52,12 50,36 177.902.095

İŞÇİLER 31.593.655 36.500.000 2.204.101 3.373.048 3.042.919 2.728.567 2.310.436 2.509.171 2.246.565 2.532.787 3.068.317 3.318.260 2.393.979 2.653.550 15.266.317 17.115.383 12,11 48,32 46,89 33.479.690

GEÇİCİ PERSONEL 363 5.000 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0,00 46,10 0,00 5.000

DİĞER PERSONEL 34.536.028 54.667.000 680.482 167.328 1.543.597 924.631 3.179.847 3.122.374 3.428.539 2.818.936 3.784.603 1.112.474 1.949.092 1.809.458 14.566.161 9.955.202 -31,66 42,18 18,21 49.258.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA  DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 187.877.158 209.556.000 19.816.659 24.574.348 16.522.473 17.199.011 15.854.017 17.066.027 15.232.668 17.353.426 15.517.204 17.139.725 15.116.156 17.009.328 98.059.176 110.341.865 12,53 52,19 52,66 215.118.044

MEMURLAR 161.844.423 179.653.000 17.393.085 21.293.783 14.117.787 14.531.801 13.802.376 14.452.352 13.211.071 14.714.502 13.375.651 14.355.947 12.947.011 14.255.382 84.846.982 93.603.767 10,32 52,43 52,10 181.958.987

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 19.304.133 21.559.000 1.956.293 2.556.894 1.752.479 2.095.444 1.561.618 2.071.719 1.544.526 2.100.345 1.526.384 2.063.252 1.653.368 2.178.067 9.994.668 13.065.720 30,73 51,77 60,60 25.667.149

İŞÇİLER 6.728.602 8.344.000 467.280 723.672 652.207 571.766 490.023 541.956 477.071 538.579 615.170 720.526 515.776 575.879 3.217.526 3.672.378 14,14 47,82 44,01 7.491.908

GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03 - MAL VE HİZMET ALIM  GİDERLERİ 282.949.176 259.017.000 4.285.543 9.590.187 12.280.790 19.814.636 12.379.305 16.743.866 25.482.394 15.284.919 20.558.463 14.894.145 8.001.867 15.876.350 82.988.361 92.204.105 11,10 29,33 35,60 319.618.804

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 46.760.789 51.973.000 1.104.828 2.186.034 3.406.391 4.499.081 1.710.063 5.573.495 5.204.375 4.360.232 3.748.030 2.693.060 1.613.793 4.428.920 16.787.481 23.740.821 41,42 35,90 45,68 54.471.770

YOLLUKLAR 43.643.417 29.533.000 1.288.088 1.651.247 1.543.637 4.486.557 1.531.571 1.734.382 4.075.754 2.504.441 3.101.138 793.252 2.815.394 1.180.039 14.355.581 12.349.917 -13,97 32,89 41,82 38.434.983

GÖREV GİDERLERİ 56.601.983 12.742.000 317.740 227.607 925.444 2.422.936 1.329.011 1.464.283 1.163.877 1.057.099 906.557 1.242.244 270.421 783.899 4.913.049 7.198.068 46,51 8,68 56,49 78.223.000

HİZMET ALIMLARI 110.044.771 138.459.000 1.396.835 5.320.653 3.898.648 7.946.314 7.455.457 7.264.010 14.181.986 6.761.036 9.072.713 9.703.230 2.865.238 8.659.902 38.870.878 45.655.145 17,45 35,32 32,97 134.132.534

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 16.663.635 17.450.000 7.326 53.456 2.026.368 93.602 109.056 134.472 329.432 33.457 3.132.233 4.550 179.731 206.456 5.784.146 525.993 -90,91 34,71 3,01 4.361.517

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.333.450 4.519.000 67.784 68.892 133.569 233.416 139.741 396.054 291.643 332.750 326.934 283.316 130.868 437.544 1.090.540 1.751.972 60,65 20,45 38,77 5.953.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.538.951 2.122.000 5.730 26.207 101.787 104.057 81.895 140.259 161.514 187.328 186.179 145.502 59.816 79.436 596.921 682.791 14,39 23,51 32,18 2.942.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.362.181 2.219.000 97.212 56.092 244.944 28.674 22.510 36.911 73.813 48.577 84.679 28.991 66.607 100.154 589.765 299.399 -49,23 43,30 13,49 1.100.000

04 - FA İZ  GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05 - CARİ TRANSFERLER 3.161.021.338 3.780.051.000 146.253.625 330.817.718 119.275.188 143.826.707 184.262.387 333.657.228 227.029.893 113.211.114 150.423.885 222.359.664 101.196.862 241.961.257 928.441.840 1.385.833.689 49,26 29,37 36,66 4.285.464.991

GÖREV ZARARLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

HAZİNE YARDIMLARI 3.148.136.652 3.757.468.000 146.253.625 330.812.773 117.020.138 141.359.707 184.176.598 333.565.437 223.182.030 110.674.449 149.725.623 222.359.664 99.750.400 241.093.964 920.108.414 1.379.865.995 49,97 29,23 36,72 4.269.387.000

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 8.409.490 10.276.000 0 0 2.140.490 2.467.000 0 0 1.839.000 0 0 0 0 0 3.979.490 2.467.000 -38,01 47,32 24,01 15.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 378 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.000.000

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 4.474.819 12.305.000 0 4.945 114.560 0 85.789 91.791 2.008.864 2.536.665 698.263 0 1.446.462 867.293 4.353.937 3.500.693 -19,60 97,30 28,45 14.062.991

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06 - SERMAYE GİDERLERİ 132.972.404 134.178.000 0 0 0 533.467 1.656.576 9.093.882 13.830.230 3.954.150 3.305.331 6.413.026 1.743.644 6.362.708 20.535.780 26.357.234 28,35 15,44 19,64 134.325.040

MAMUL MAL ALIMLARI 33.119.532 39.926.000 0 0 0 0 3.780 0 3.076.016 53.870 113.676 335.179 1.391.306 1.173.953 4.584.778 1.563.002 -65,91 13,84 3,91 39.152.936

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 740.907 1.970.000 0 0 0 0 0 0 24.638 0 253.210 0 0 0 277.848 0 0,00 37,50 0,00 1.470.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 22.701.914 15.675.000 0 0 0 138.904 67.905 442.409 384.297 116.412 219.593 643.666 157.719 3.052.468 829.514 4.393.858 429,69 3,65 28,03 17.260.486

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5.171.378 1.886.000 0 0 0 0 774.365 0 1.013 0 0 0 0 0 775.378 0 0,00 14,99 0,00 1.886.000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.816.337 32.252.000 0 0 0 0 0 3.384.321 3.312.368 40.700 22.420 1.075.081 0 4.720 3.334.788 4.504.822 35,09 14,00 13,97 32.251.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 31.211.181 28.717.000 0 0 0 394.564 809.986 5.205.371 4.440.237 3.583.319 1.844.322 3.416.702 57.596 1.623.194 7.152.141 14.223.149 98,87 22,92 49,53 28.312.619

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 10.659.695 11.500.000 0 0 0 0 540 61.782 291.559 159.850 852.109 942.399 137.023 508.373 1.281.231 1.672.403 30,53 12,02 14,54 12.350.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 5.551.460 2.252.000 0 0 0 0 0 0 2.300.102 0 0 0 0 0 2.300.102 0 0,00 41,43 0,00 1.642.000

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 4.380.000 1.000.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 380.000 0 0 0 380.000 625.000 64,47 8,68 62,50 14.000.000

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 4.380.000 1.000.000 0 0 0 625.000 0 0 0 0 380.000 0 0 0 380.000 625.000 64,47 8,68 62,50 14.000.000

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

MAYIS GERÇEKLEŞME

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2019 GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI

2020 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME
2020 YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

2020

31 - TİCARET BAKANLIĞI

OCAK-HAZİRAN                               

GERÇEK. ORANI ** 

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN                               

GERÇEKLEŞME TOPLAM I

ARTIŞ 

ORANI *           

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME


