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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 2021 yılının ilk altı aylık döneminde de çalışmalarımıza durmaksızın 

devam ettik. 

Daha etkin ve verimli hizmet üretme anlayışıyla Bakanlığımız teşkilat yapısında, 79 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişikliğe gidilmiş ve Genel Müdürlükler yeniden 

düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel 

Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırılarak 

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye 

Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ayrıca Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel 

Müdürlüğü Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım 

ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Ticaret Araştırmaları 

Genel Müdürlüğü ise Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü olarak 

değiştirilmiştir. 

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 kullanılması 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 2021 yılı ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, 

hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerini içeren, “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve 

Beklentiler Raporu” nu kamuoyunun bilgisine sunar, gerekli bilgi ve katkıyı sağlamasını 

dileriz. 
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I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 
 

021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımız bütçesine 6.585.834.000 TL 

ödenek tahsis edilmiş ve yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderleri, geçen yılın aynı 

dönemindeki 2.393.789.591 TL gerçekleşmeye göre yüzde 346,79 oranında artış 

göstererek 10.695.216.678 TL olmuştur. 2021 yılının ilk altı aylık dönemi itibarıyla bütçe 

giderleri gerçekleşme oranı yüzde 162,40 iken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran yüzde 

44,60’dır.  

Temmuz 2021 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan ekleme ve düşmelerle Bakanlığımızın 

toplam bütçesi 16.076.647.212 TL olmuştur. İlk altı aylık dönemdeki bütçe giderlerinin toplam 

bütçeye oranı yüzde 66,53 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ikinci altı aylık döneminde ise 

4.002.169.970 TL harcama olması beklenirken, toplam harcamanın 14.697.386.648 TL olarak 

gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.  

 

1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 
 

2020-2021 yıllarının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinin ekonomik 

sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri tablo-1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri 

 
2020 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2021 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

ARTIŞ 

ORANI 

(%)  
  2020 2021 2020 2021 

01 Personel 

Giderleri 
1.499.606.687 1.690.101.000 778.427.698 880.438.614 51,91 52,09  13,10 

02 SGK Devlet Primi 

Giderleri 
209.604.935 243.015.000 110.341.865 124.741.424 52,64 51,33  13,05 

03 Mal ve Hizmet 

Alım Giderleri 
338.810.556 284.764.000 92.204.105 84.716.768 27,21 29,75   -8,12 

05 Cari Transferler 3.166.048.222 4.161.239.000 1.385.833.689 9.572.016.128 43,77 230,03 590,70 

06 Sermaye 

Giderleri 
141.118.172 205.616.000 26.357.234 28.598.311 18,68 13,91    8,50 

07- Sermaye 

Transferleri 
11.908.550 1.099.000 625.000 4.705.433 5,25 428,16 652,87 

TOPLAM 5.367.097.122 6.585.834.000 2.393.789.591 10.695.216.678 44,60 162,40 346,79 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

2021 yılında Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneğin ekonomik sınıflandırmaya göre 

dağılımına bakıldığında en yüksek oran %63,18 ile Cari Transferlerdir. Bunu, %25,66 ile 

Personel Giderleri, %4,32 ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri, %3,69 ile SGK Devlet Primi 

Giderleri, %3,12 ile Sermaye Giderleri ve %0,02 ile Sermaye Transferleri takip etmektedir. 
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Grafik 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Dağılım Oranları 

 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

 

2020-2021 yılları ilk altı aylık döneminde ekonomik sınıflandırmaya göre 

gerçekleştirilen harcamaların toplam bütçe gerçekleşmeleri içerisinde dağılım oranları Grafik-

2’de gösterilmiştir. 
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Grafik 2: Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları 

 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

 

2021 yılının ilk altı ayında yapılan toplam harcamanın %89,50’sini cari transferler 

oluştururken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran %57,89’dur. 

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

Haziran 2021 dönemi itibarıyla bütçe gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

1.1. Personel Giderleri  

 

Tablo 2: Personel Giderleri 

 
2020 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2021 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 

ORANI 

(%) 
2020 2021 2020 2021 

01 - PERSONEL 

GİDERLERİ 
1.499.606.687 1.690.101.000 778.427.698 880.438.614 51,91 52,09 13,10 

MEMURLAR 1.289.188.854 1.338.047.000 674.745.723 759.746.042 52,34 56,78 12,60 

SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 
147.346.631 253.552.000 76.611.390 83.270.221 51,99 32,84   8,69 

İŞÇİLER 36.286.883 43.829.000 17.115.383 23.018.172 47,17 53,52 34,49 

GEÇİCİ PERSONEL 0 6.000 0 78.784 0,00 1.313,07   0,00 

DİĞER PERSONEL 26.784.318 54.667.000 9.955.202 14.325.395 37,17 26,20 43,90 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 
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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Personel Giderleri için 1.690.101.000 TL 

ödenek konulmuş, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bu ödeneğin %52,09’u olan 880.438.614 

TL’si harcanmıştır.  

2020 yılının aynı döneminde ise Personel Giderleri için 1.499.606.687 TL tutarındaki 

toplam harcamanın Ocak-Haziran dönemi itibariyle %51.91’i olan 778.427.698 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: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

 

Grafik 4: Personel Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

 Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 
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1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

 

Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

 
2020 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2021 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 

ORANI 

(%) 
2020 2021 2020 2021 

02 - SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

209.604.935 243.015.000 110.341.865 124.741.424 52,64 51,33 13,05 

MEMURLAR 176.454.722 191.191.000 93.603.767 104.766.572 53,05 54,80 11,93 

SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL 

25.348.831 42.202.000 13.065.720 14.953.863 51,54 35,43 14,45 

İŞÇİLER 7.801.382 9.622.000 3.672.378 5.020.988 47,07 52,18 36,72 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 

Primi Giderleri için 243.015.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla bu 

ödeneğin %51,33’ü harcanmıştır. 

2020 yılının Ocak-Haziran döneminde ise, 209.604.935 TL yıllık toplam harcamanın 

yüzde %52,64,ü olan 110.341.865’i harcanmış ve 2021 yılında, 2020 yılının aynı dönemine 

göre yüzde 13,05 oranında artış meydana gelmiştir.  

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 

Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 

 

Grafik 5: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 

 Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Personel Giderleriyle paralel bir 

seyir izlemiş olup Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık dönemde 124.741.424 TL 

harcama gerçekleşmiştir. 
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Grafik 6: SGK Devlet Primi Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

 

 

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

 

Tablo 4:Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

 
2020 

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2021 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
ARTIŞ 

ORANI 

(%) 
2020 2021 2020 2021 

03-MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 
338.810.556 284.764.000 92.204.105 84.716.768 27,21 29,75 -8,12 

TÜKETİME YÖNELİK MAL 
VE MALZEME ALIMLARI 

55.570.268 57.006.000 23.740.821 19.421.231 42,72 34,07 -18,19 

YOLLUKLAR 29.635.512 33.805.000 12.349.917 6.279.349 41,67 18,58 -49,15 

GÖREV GİDERLERİ 117.866.868 13.990.000 7.198.068 9.070.264 6,11 64,83   26,01 

HİZMET ALIMLARI 122.494.183 150.866.000 45.655.145 46.648.164 37,27 30,92   2,18 

TEMSİL VE TANITMA 
GİDERLERİ 

1.342.538 18.751.000 525.993 146.900 39,18 0,78 -72,07 

MENKUL MAL, 

GAYRİMADDİ HAK ALIM, 

BAKIM VE ONARIM GİD. 

7.157.080 5.602.000 1.751.972 1.833.358 24,48 32,73   4,65 

GAYRİMENKUL MAL 
BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

3.216.796 2.317.000 682.791 790.359 21,23 34,11 15,75 

TEDAVİ VE CENAZE 

GİDERLERİ 
1.527.311 2.427.000 299.399 527.143 19,60 21,72  76,07 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 92.204.105 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet 

alım giderleri, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 8,12 oranında azalarak 84.716.768 TL 

olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmelerinin gösterildiği Grafik 7 

incelendiğinde; 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde en yüksek harcamanın Nisan ayında, en 
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düşük harcamanın ise Ocak ayında gerçekleştiği görülmektedir. 2020 yılının aynı döneminde 

ise en yüksek harcama Şubat ayında gerçekleşmiştir. 

 

Grafik 7: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

2021 yılında mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan 284 milyon 764 bin TL ödeneğin 

yüzde 29,75’i ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. Aşağıdaki grafikte görüleceği üzere, 2021 

yılının ilk altı aylık döneminde en düşük gerçekleşme oranı yüzde 0,90 ile Ocak ayında, en 

yüksek gerçekleşme oranı ise yüzde 6,42 ile Nisan ayında meydana gelmiştir.  

Grafik 8: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

Kaynak T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

9.590.187

19.814.636

16.743.866
15.284.919

14.894.145

15.876.350

2.551.193

14.410.620

17.314.122 18.284.968

14.966.623

17.189.243

2020 2021

2,83%

5,85%

4,94%
4,51% 4,40%

4,69%

0,90%

5,06%

6,08% 6,42%

5,26%

6,04%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2020 2021



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 8 

 

1.4. Cari Transferler 

 

Tablo 5: Cari Transferler  

2020 

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI 

2021 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

ARTIŞ 

ORANI 

(%) 
2020 2021 2020 2021 

05-Cari Transferler 3.166.048.222 4.161.239.000 1.385.833.689 9.572.016.128 43,77 230,03 590,70 

Hazine Yardımları 3.150.469.081 4.132.811.000 1.379.865.995 539.256.866 43,80 13,05 -60,92 

Kar Amacı Gütmeyen 

Kuruluşlara Yapılan 

Transferler 

9.101.000 10.520.000 2.467.000 4.869.200 27,11 46,29  97,37 

Hane Halkı ve İşletmelere 

Yapılan Transferler 
795 2.002.000 0 9.014.813.731 0,00 

450.290

,40 
  0,00 

Yurtdışına Yapılan Transferler 6.477.346 15.906.000 3.500.693 13.076.331 54,05   82,21 273,54 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi  

Bakanlık bütçesinin %63,18’ini teşkil eden ve devlet desteklerinin ödendiği Cari 

Transferler tertibine 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.161.239.000 TL ödenek 

konulmuş, yıl içerisinde yapılan eklemeler ile Temmuz 2021 itibarıyla toplam ödenek 

13.598.436.651 TL’ye yükselmiştir. Ocak-Haziran dönemi itibarıyla yapılan 9.572.016.128 TL 

harcama 2020 yılının aynı dönemindeki harcamaya göre %590,70 artışa tekabül etmektedir. 

05.2-Hazine Yardımları;  

İhracata yönelik devlet yardımları ödeneği, İhracat Genel Müdürlüğü bütçesi içinde 

3.240.235.000 TL ve Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü 

bütçesi içinde 887.538.000 TL olmak üzere toplam 4.127.773.000 TL’dir. Ayrıca, Helal 

Akreditasyon Kurumuna aktarılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesinde yer alan 

5.038.000 TL ödenek ile toplam hazine yardımı ödeneği 4.132.811.000 TL olarak 

belirlenmiştir. 

 

05.3- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler;  

Memurların öğle yemeğine yardım için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bütçesine 

9.335.000 TL, Mesleki Yeterlilik Kurumuna yapılan ödemeler için Esnaf, Sanatkarlar ve 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Bütçesine 15.000 TL ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu için 

Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü bütçesine 1.170.000 TL olmak üzere 

toplamda 10.520.000 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,  

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bütçesine Kadın Girişimi 

Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin Desteklenmesi için 2.000.000 TL olmak üzere Hane 

Halkına Yapılan Transferler ekonomik koduna toplamda 2.002.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.   

Koronavirüs salgını nedeniyle; yıl içerisinde yapılan aktarmalarla, İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü bütçesine Ciro kaybı desteği ödemeleri için 225.000.000 TL, Esnaf, Sanatkarlar ve 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bütçesine esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 

verilecek hibe desteği ve kira desteği ödemeleri için 9.210.000.000 TL olmak üzere toplam 

9.435.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yedek ödenekten yapılan aktarma ile “05.4-Hane 
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Halkına Yapılan Transferler” ekonomik kodunun toplam ödeneği 9.437.002.000 TL’ye 

ulaşmıştır. 

 

5.6-Yurtdışına Yapılan Transferler;  

Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ve katkı payı ödemeleri için Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığına 1.088.000 TL, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğüne 9.766.000 TL, 

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne 3.538.000 TL ve İhracat Genel 

Müdürlüğüne 1.514.000 TL olmak üzere toplam 15.906.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 

Ayrıca; Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü bütçesine 1.953.200 TL, 

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bütçesine 100.000 TL, İhracat Genel 

Müdürlüğü bütçesine 140.000 TL olmak üzere toplam da 2.193.200 TL kurum içi aktarma 

yapılarak ve 4.451 TL TRT Payı devir karşılığı ekleme ile bu ekonomik kodun toplam ödeneği 

18.103.651 TL’ye ulaşmıştır. 

Cari Transferlerin aylar itibarıyla gerçekleşme tutarlarına ilişkin detaylı bilgiye Grafik-

9’da yer verilmiştir. 

 

Grafik 9: Cari Transferlerin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 
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Grafik 10: Cari Transferlerin Aylık Gerçekleşme Oranı 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

1.5. Sermaye Giderleri 

 

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 26.357.234 TL olan sermaye giderleri harcaması, 

bu yılın aynı döneminde yüzde 8,50 oranında artarak, 28.598.311 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 6: Sermaye Giderleri  

2020 

GERÇEKLEŞ

ME TOPLAMI 

2021 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

ARTIŞ 

ORANI 

(%) 
2020 2021 2020 2021 

06 - SERMAYE GİDERLERİ 141.118.172 205.616.000 26.357.234 28.598.311 18,68 13,91    8,50 

Mamul Mal Alımları 46.976.807 44.015.000 1.563.002 1.321.399 3,33 3,00 -15,46 

Menkul Sermaye Üretim 

Giderleri 
381.435 68.136.000 0 0 0,00 0,00     0,00 

Gayri Maddi Hak Alımları 23.046.473 21.580.000 4.393.858 4.140.518 19,07 19,19    -5,77 

Gayrimenkul Alımları ve 

Kamulaştırması 
2.244.000 2.073.000 0 0 0,00 0,00     0,00 

Gayrimenkul Sermaye 

Üretim Giderleri 
24.718.818 25.251.000 4.504.822 257.372 18,22 1,02   -94,29 

Menkul Malların Büyük 

Onarım Giderleri 
34.854.511 37.500.000 14.223.149 20.411.427 40,81 54,43    43,51 

Gayrimenkul Büyük Onarım 

Giderleri 
8.896.128 5.500.000 1.672.403 1.787.999 18,80 32,51     6,91 

Diğer Sermaye Giderleri 0 1.561.000 0 679.595 0,00 43,54     0,00 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

2021 yılında Sermaye Giderleri için 205.616.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran 

dönemi itibarıyla bu ödeneğin yüzde 13,91’i harcanmıştır. Bakanlığımız yatırım programı 

kapsamında; DKH-İktisadi Genel İdare Sektöründe 13 adet, Konut Sektöründe 4 adet ve İmalat-

KOBİ ve Girişimcilik sektöründe 3 adet olmak üzere toplam üç sektörde 20 adet yatırım projesi 

bulunmaktadır. Sektörler itibarıyla en büyük pay 185.427.000 TL ile DKH-İktisadi Genel İdare 

Sektörüne aittir.  
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Söz konusu dönemde en yüksek harcama 20.411.427 TL ile Menkul Malların Büyük 

Onarım Giderlerinde gerçekleşmiştir. Sermaye giderleri ekonomik kodundan aylar itibarıyla 

yapılan gerçekleşmeler Grafik-11’de gösterilmiştir. 

 

Grafik 11: Sermaye Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Tutarı 

 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi  

 

2021 yılının ilk altı aylık döneminde, Ocak ayında hiç harcama yapılmamışken, en 

yüksek harcama Mart ayında gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı dönemine bakıldığında aylar 

itibarıyla harcama oranlarının birbirine paralel olduğu görülmektedir. 

Grafik 12: Sermaye Giderlerinin Aylık Gerçekleşme Oranı 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 
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1.6. Sermaye Transferleri 

 

Tablo 7: Sermaye Transferleri 

 2020 GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

2021 

BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ 

OCAK-HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME TOPLAMI 

OCAK-

HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 

ARTIŞ 

ORANI 

(%) 

2020 2021 2020 2021 

07-SERMAYE 

TRANSFERLERİ 
11.908.550 1.099.000 625.000 4.705.433 5,25 428,16 652,87 

KURUM, İŞLETME VE 

HANEHALKINA YAPILAN 

SER. TR.  
11.233.550 0,00 0 3.606.433 0,00 0,00 0,00 

HAZİNE YARDIMLARI 675.000 1.099.000 625.000 1.099.000 92,59 100,00 75,84 

Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi 

 

2021 yılında Sermaye Transferleri için Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Helal 

Akreditasyon Kurumuna aktarılmak üzere 1.099.000 TL ödenek konulmuş, Ocak-Haziran 

dönemi itibarıyla bu ödeneğin tamamı adı geçen Kuruma gönderilmiştir. 

Ayrıca, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453’ üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (ı) bendinde “Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları 

projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak” 

hükmü ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 86’ncı maddesinin beşinci fıkrasında 

“Kooperatifler mevzuatının uygulanmasında ve kooperatiflerle üst kuruluşlara yapılacak 

desteklemelerle ilgili kamu ve sosyal güvenlik fonları konusunda düzenleyici tasarruflarda 

bulunmak.” hükmü çerçevesinde Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) 

çalışmalarını yürütmek amacıyla Bakanlığımız 07 Sermaye Transferleri kalemine 13.000.000 

TL ödenek tahsis edilmiş olup Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 3.643.970 TL’si harcanmıştır. 
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II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 
 

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Mevzuat Kapsamındaki Hususlar  

 

01 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen 3.215 adet Dâhilde İşleme İzin 

Belgesi (D1) kapsamında öngörülen 35,214 milyar dolar ihracatın 8,069 milyar doları, 18,865 

milyar dolar ithalatın ise 6,467 milyar doları gerçekleştirilmiştir.  

01 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenen 50 adet Yurt İçi Satış ve Teslim 

Belgesi (D3) kapsamında öngörülen 945,189 milyon dolar ihracatın (Yurt İçi Satış ve Teslim) 

97,500 milyon doları; 402,229 milyon dolar ithalatın 78,212 milyon doları gerçekleştirilmiştir.   

01 Ocak-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 554 adet Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

belgesinde 7.765 milyar dolar hizmet geliri öngörülmüştür. 

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

olmalarını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan uygulama kapsamında, 2021 yılında 4074 

ihracatçımızın hususi damgalı (yeşil) pasaport formu onaylanmıştır. 

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve İhracatçılarımıza Yönelik Destekler 

 

2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında, Ocak-Haziran 2021 

döneminde 12 Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi destek kapsamına alınmıştır.  

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2 marka TURQUALITY® Programı’na ve 11 marka ise 

Marka Programı’na dâhil olmuştur. 

Makina ve mekanik cihazların aksam ve parçaları, elektrikli makina ve cihazlar aksam ve 

parçaları, otomotiv yan sanayi ve yedek parçaları, mobilya, plastik, kauçuk ve kimyasal ürünler, 

mermer, çimento, tekstil ve hazır giyim, gıda ürünleri ve diğer hızlı tüketim malları, demir ve 

çelik ile demir ve çelikten eşyalar, hava taşıtları aksam ve parçaları, alüminyum ve 

alüminyumdan eşyalar olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye Ticaret 

Merkezi Şikago’da 8 Ocak 2021 tarihinde faaliyete geçmiştir. 

Destek Yönetim Sistemi Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Bakanlığımız web sitesinde 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, Bakanlığımızca düzenlenme izni verilen 22 adet yurt 

dışı fuar organizasyonu Bakanlığımız yetkili organizatörlerince gerçekleştirilmiştir. Yine aynı 

dönemde 103 adet fuar, bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar 

listesinde yer almıştır. Yurt dışı fuar organizasyonu düzenlenen 5 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 8 tanesi Ocak-Haziran 2021 

döneminde gerçekleştirilmiştir. 

Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında 6 adet sanal fuar organizasyonu ve 6 adet sanal fuar 

katılımı destek kapsamına alınmıştır.  

Ocak-Haziran 2021 döneminde 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin 

Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 10 proje başvurusu yapılmış 

olup; 2020 yılında incelemede olan projelerle birlikte (3+8) toplam 11 proje destek kapsamına 

alınmıştır. 
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Yürütülmekte olan 196 UR-GE projesi kapsamında 14 ihtiyaç analizi, 63 eğitim, 6 

danışmanlık, 4 tanıtım, (4’ü sanal olmak üzere) 5 yurt dışı pazarlama, faaliyeti gerçekleştirilmiş 

ve projeler kapsamında 17 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 625 adet başvuru; Rapor 

Desteği kapsamında 43 başvuru, e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği kapsamında 1 adet toplu 

üyelik başvurusu sonuçlandırılmıştır.   

Bakanlığımızca sağlanan Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği 

kapsamında 2021 yılının ilk yarısında 21 KTZ projesi başvurusu iletilmiş ve 7 projeye onay 

verilmiştir.  

Anılan dönemde 70 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. Bu Çerçevede, Bakanlığımızca onaylanan e-

ticaret siteleri listesi 23.06.2020 tarihinde Bakanlık web sitesinde ilan edilmiş olup, en son 

26.03.2021 tarihinde (9 adet e-ticaret sitesi olarak)  güncellenmiştir. 

 

Pazara Giriş Faaliyetleri  

 

 Üçüncü ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ihraç ürünlerine karşı 44 adet anti-damping, 

16 adet telafi edici vergi ile birlikte ülkemiz menşeli ihraç ürünlerini de etkileyecek 15 adet 

korunma önlemi uygulanmaktadır. Öte yandan, halihazırda 11 adet anti-damping ve 1 adet telafi 

edici vergi soruşturması ile birlikte ülkemiz menşeli ihraç ürünlerini de etkileyecek 4 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. 

 

İhracata İlişkin Mevzuat Uygulamaları 

 

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin katma değerli ihracat gerçekleştirmesi noktasında 

öneme haiz olan “organik pamuğa” ilişkin olarak ihracat süreçlerinin takibinin yapılabilmesini 

teminen “52.01 Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş), (hidrofil veya ağartılmış 

pamuklar hariç), 52.02 Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen 

döküntüler dâhil 52.03 Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)”, 25/05/2021 tarihli ve 31491 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ değişikliği ile “ihracı kayda bağlı mallar listesine” 

eklenmiştir. 

Son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları nedeniyle 2021-2022 hasat 

döneminde ülkemiz ve dünyada buğday arzındaki azalışa karşılık buğdayın tüketimine yönelik 

bir talep artışı olacağı hususu buğdaydan üretilen makarna, bulgur ve irmik ihracatında önlem 

alınmasını teminen  “makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp'nin alt açılımlarında yer alan 

şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)”, “bulgur 

(GTP: 1904.30)” ve “ buğday irmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük 

parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)” 01/06/2021 tarihli ve 31498 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Tebliğ değişikliği ile “ihracı kayda bağlı mallar listesine” eklenmiştir.  
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde ve Covid-19 pandemisi 

süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçlerinde yaşanan aksamalar da dikkate 

alınarak , “4410 GTP’li Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand 

board (OSB) ve benzeri levhalar”, “4411 GTP’li Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif 

levhalar” ve “4407 GTP’li uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya 

yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç 

uca eklenmiş olsun olmasın) (İhracat:96/31 sayılı tebliğ eki İhracı Yasak Mallar Listesinde yer 

alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere)”   04/06/2021 tarihli ve 31501 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile “ihracı kayda bağlı mallar listesine” 

eklenmiştir. 

2008/1 sayılı DİR Genelgesinde, 1/5/2016 tarihinden sonra düzenlenmiş serbest bölge 

işlem formlarının (SBİF) ibraz zorunluluğu kaldırılarak, Destek Yönetim Sistemi ve/veya 

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programında (SBUP) yer alan bilgiler dikkate alınmak 

suretiyle ihracat taahhüt hesabı kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilebilmesini teminen 

09/04/2021 tarihinde değişiklik yapılmıştır. 

 

Toplantılar ve Dış Ticaret Bilgilendirme Organizasyonları 

 

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 olup ertelenmiş olan İhracatçı 

Birlikleri 2019 yılı Olağan Genel Kurulları ile 2020 yılı Olağan Genel Kurulları, İçişleri 

Bakanlığının konu ile ilgili genelgeleri uyarınca Nisan, Haziran ve Temmuz aylarına yayılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

1-11 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Uygulama Yardımcı Organı (SBI) ve Bilimsel ve Teknolojik 

Danışma Yardımcı Organı (SBSTA) toplantılarına Genel Müdürlüğümüz tarafından iştirak 

edilmiştir.  

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaret ve Çevre Komitesi’nin 23 Haziran 2021 tarihinde 

çevrimiçi gerçekleştirilen toplantısına Genel Müdürlüğümüz tarafından iştirak edilmiştir.  

 “COVİD-19” salgını kapsamında ülkemizde alınan önlemler çerçevesinde Dış Ticaret 

Bilgilendirme Seminerleri organizasyonlarına online olarak devam edilmiştir. 2021 yılı Ocak-

Haziran döneminde 15 işbirliği kuruluşu ile 38 ilde gerçekleştirilen 33 online Dış Ticaret 

Bilgilendirme Seminerine 6.836 kişi aktif olarak katılım sağlamıştır. Organizasyonlar 

Bakanlığımızın Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri 2021 Yılı Uygulama Programı 

kapsamında Bakanlığımız, TOBB, TİM ve OSBÜK koordinasyonunda bu konuda 

Bakanlığımızdan talepte bulunan Odalar ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ev 

sahipliklerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmektedir.  

 

Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri 

 

Temel fonksiyonu, ihracatçı sayısının artırabilmesini ve mevcut ihracatçıların 

bilgilendirilmesini teminen Bakanlığımızın bünyesinde bulunan güncel uzmanlık bilgisinin 

hızlı ve etkin bir biçimde iş dünyasına transferini sağlamak olan ve Bakanlığımızın birer 

iletişim noktası olarak faaliyet göstermek üzere Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi Odaları ve 

Borsalar bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisleri’nin sayısı 58 ilde 69 ofise yükselmiş olup 

ofis personeline yönelik olarak 2021 yılında 8 adet eğitim gerçekleştirilmiştir. 

Uzmana Danışın Uygulaması üzerinden 80 adet firma talebi yazılı olarak 

cevaplandırılmış olup, 134 adet yurtdışı potansiyel ithalatçı adres dosyası iletilmiştir.  



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 16 

 

Ticaret Müşavirlik/Ataşeliklerimizin 129 adet yazılı bilgi talebi karşılanmış olup, 236 

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

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 

75.520 yurtdışı aboneye e-posta ile iletilmiştir. 

02 Şubat 2021 tarihinde "OECD Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektöründe Yetkili 

Politika Yapıcıları için Yuvarlak Masa Toplantısı" ve "OECD Tekstil, Konfeksiyon ve 

Ayakkabı Sektörlerinde Sorumlu İş İdaresi 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. 

 

Sektörlere Yönelik Faaliyetler 

 

25 Şubat 2021 tarihinde Bakan Yardımcımızın katılımıyla Tekstil ve Hammaddeleri ile 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

30 Mart 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce pamuk ipliği toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantıları ile alt 

çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

22/01/2021 tarihli Gıda Komitesi Alt Komite Toplantısı’nda alınan Karar gereğince 

uluslararası piyasalardaki şartlar, ülkemiz tarım ürünlerinin üretim ve fiyat durumları dikkate 

alınarak İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi 

değişikliği ile ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 

önce ithalat uygulamasına geçilmiştir. (Açıklama: 2016/1 sayılı DİR Tarım Genelgesi'nde 

25/01/2021 tarihinde yapılan değişiklik ile önce ithalat uygulamasına geçilmiştir.) 

İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesi 

değişikliği ile yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı 

ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalat uygulamasına geçilmiştir. 
(Açıklama:2016/1 sayılı DİR Tarım Genelgesi'nde 22/03/2021 tarihinde yapılan değişiklik ile 

önce ithalat uygulamasına geçilmiştir.) 

 DİR kapsamında Afrika ülkeleri, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Güney Amerika 

ülkelerine yapılacak makarna ve/veya şehriye ihracatında azami %100 oranında adi buğday 

kullanımına imkân veren 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme Rejimi 

Genelgesinde değişiklik yapılmıştır. (Açıklama: 2016/1 sayılı DİR Tarım Genelgesi'nde 

31/05/2021 tarihinde yapılan değişiklik ile önce ithalat uygulamasına geçilmiştir.)  Böylelikle 

önceki uygulamada azami %30 olan adi buğday kullanımı %100’e çekilmiş, izin verilen ülke 

sayısı arttırılmıştır.  

 

Dijitalleşme Kapsamındaki Faaliyetler 

 

2020 yılında devreye alınan Kolay İhracat Platformu’nda 2. faz çalışmaları 

tamamlanarak, Mart 2021 de yeni modülleri kullanıma açılmıştır. 2020 yılında kullanıma 

sunulan akıllı ihracat robotu, pazara giriş haritaları, ülke sayfaları, sektör sayfaları, ihracat 

kokpiti ve mevzuat modülüne ek olarak alıcı firma bilgileri, alternatif ürün öneri robotu, eğitim 

programları, adım adım ihracat rehberi ve chatbot vatandaşın kullanımına açılmıştır. Haziran 

ayı sonu itibari ile 25.379 kayıtlı kullanıcıya ulaşılmıştır. 

Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması kapsamında başvurular Mart ayı sonu itibariyle 

toplanmış ve gelen 158 başvurunun, Mayıs ayı itibari ile 2 aşamalı değerlendirme süreci 

tamamlanmıştır. Kazananlar ödül töreni ile ilan edilecektir. 
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81 İlde İhracata İlk Adım programı uygulanmaya başlanmış ve ihracat potansiyeli olup 

ihracat yapmayan veya sadece 1 kez ihracat yapmış 50 firma seçilerek ihtiyaç analizleri 

yapılmıştır. Analizleri müteakip her firmaya mentor atamaları yapılmış ve firma- mentor 

eşleşmeleri programlanmıştır. Yapılan program çerçevesinde, her mentor görevlendirildiği 

firmada haftada 4 saat danışmanlık vermektedir. Program, Eylül 2021 itibari ile 

tamamlanacaktır. 

24 ders, 1000 ekran ve 3 sertifika programından oluşan e-öğrenme platformu Sanal 

Ticaret Akademisinde, Haziran ayı sonu itibari ile 35.866 kayıtlı kullanıcıya ulaşılmış ve İç 

Ticaret, Dış Ticaret ve Girişimcilik kategorilerinde 6.621 katılımcıya sertifika verilmiştir. 

Kolaydestek sitesinin güncellenmesine ilişkin yeni ekranlar hazırlanmış olup site güncel 

olarak hizmet vermektedir. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın “Turkey-EBRD Cooperation Fund” fonu için 

gerçekleştirdiğimiz başvuru kabul edilmiş olup, blokzincirin “dış ticaret süreçlerine 

entegrasyonu” başlığı altında bir proje gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 245 bin Avro’luk 

bütçe kapsamında söz konusu projenin detayları ortaya konulmuş ve EBRD tarafından ihaleye 

çıkılmıştır. Temmuz ayı içerisinde gelen başvuruların değerlendirilme süreci devam etmektedir. 

 

Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik Faaliyetler 

  

Bakanlığımızca ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, 

deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilerek ihracat süreçlerine entegre edilmesi amacıyla 

hayata geçirilmiş olan "Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı-Export 

Akademi" Programı kapsamında 2019 yılı Aralık ayından şu ana kadar gerçekleştirilen 19 

Export Akademi Programına 5000’in üzerinde girişimci katılım sağlamıştır. 2021 yılı Ocak-

Haziran döneminde ise 5 adet Export Akademi Programı düzenlenmiş olup, kadın ve genç 

girişimcilerimiz dijital pazarlamadan, gümrük iade süreçleri, ihracatta devlet destekleri ve 

dijital ödeme yöntemlerine kadar pek çok konuda bilgilendirilmiştir.  

Ulusal düzeyde tüm kadın girişimcilerimize ulaşılması ve gerekli bilgilendirmelerin 

yapılabilmesi ile kadın girişimcilerimizin ihracat süreçlerine dahil edilebilmesi için oluşturulan 

Kadın Girişimci Fiziki/Online Networkü kapsamında 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 16 ile 

yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

2021 yılı Ocak ayında hayata geçirilen Genç Girişimci Online/Fiziki Networkünün 

oluşturulması projesi ile ulusal düzeyde tüm genç girişimcilerimize ulaşılması, ihtiyaç 

duydukları networklerin oluşturulması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılarak genç 

girişimcilerimizin ihracat süreçlerine entegre edilmesi amaçlanmaktadır. Genç Girişimci 

Online/Fiziki Networkü kapsamında, genç girişimciler arasında network oluşturulmasının yanı 

sıra girişimcilere hedef pazar tespiti ve ihracata yönelik devlet destekleri konusunda 

bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Program kapsamında ayrıca Serbest Bölgeler, Yurtdışı 

Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü işbirliğinde hizmet sektöründe sağlanan devlet 

destekleri hakkında da bilgi verilmekte olup, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 11 ile 

yönelik toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

Bu çerçevede, 2019 yılından bu yana ulusal çapta oluşturulan Türkiye Kadın ve Genç 

Girişimci Ağına 3300’ün üzerinde kadın girişimci dahil edilmiş ve bu ağlar aracılığıyla yapılan 

toplantılarda bir araya getirilmiştir. 

Kadın ve genç girişimcilerimize yönelik oluşturulan söz konusu projelerden Export 

Akademi Projesi ile Türkiye Kadın Girişimci Fizki/Online Network Projesi, Birleşmiş Milletler 

ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) 

SheTrades Outlook platformu tarafından “mükemmel” olarak nitelendirilerek iyi uygulama 

örnekleri arasına alınmıştır. 
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Ayrıca, söz konusu Projeler ile Türkiye; 2021 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen DTÖ 

12 nci Bakanlar Konferansı’nda sunulacak olan raporda Buenos Aires Deklarasyonu’nu en iyi 

uygulayan ülkelerden biri olarak yer almış ve mezkur Deklarasyonun diğer imzacı ülkelerine 

örnek teşkil etmiştir. 

Ülkemizde ihracatın arttırılması vizyonuna ve kadın girişimcilerin ihracata yönelmelerine 

katkı sağlayacak şekilde, kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapmalarını ve ihtiyaç duydukları 

network ağını oluşturmalarını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Ulusal Kadın İhracatçı 

Network Platformu projesi ile online bir platform geliştirilecek olup, platform bir web sitesi ve 

bir mobil uygulamadan oluşacaktır. Çalışmalarına 2020 yılı içerisinde başlanmış olan 

Platformun yazılım çalışmaları tamamlanmış olup, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 

platformun test ve kurulum aşamasına geçilmiştir. 2021 yılı içerisinde söz konusu platformun 

kadın girişimcilerimizin kullanımına sunulması öngörülmektedir.  

Melek Yatırımcı Platformu Projesi kapsamında ise, 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 hedeflenmekte 

olup, 2021 yılı içinde platformun kurulması için gerekli hizmet alımına yönelik iş ve işlemler 

sürdürülmüştür. 
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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 132 adet dampinge karşı önlem ve 1 

adet sübvansiyona karşı telafi edici önlem yürürlüktedir.  

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde, 12 adet üründe 18 adet nihai gözden geçirme 

soruşturması ve 6 adet üründe 8 adet damping soruşturması açılmıştır. Devam eden damping, 

sübvansiyon ve nihai gözden geçirme soruşturmalarından, 11 adet üründeki 23 adet nihai 

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

ürüne yönelik nihai gözden geçirme soruşturması ise önlemsiz kapanmıştır.  

Toplam önlem sayısı itibariyle ülkemiz, 1995-2020 (30/6/2020 tarihiyle) kapsayan 

dönemde DTÖ üyeleri arasında 7. sırada yer almaktadır. Yürürlükte bulunan önlem sayısı 

itibariyle ise, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşın önlemler de dahil olmak üzere, DTÖ üyeleri 

arasında 3. 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 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 3 ürün grubunda 4 ülkeye karşı 

yürütülen 4 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma tamamlanmıştır. Diğer yandan 

1 ürün grubunda 2 ülkeye karşı 2 adet önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma 

başlatılmıştır. 

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) cips, 

duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları, naylon veya diğer poliamidlerden iplikler ve diş 

fırçaları olmak üzere toplam 4 ürün grubunda tüm ülkelere yönelik korunma önlemi 

uygulanmaktadır.  

Bu kapsamda, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda 

yer almaktadır. 

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. İlgili taraflar ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kamu 

dinleme toplantısını takiben başvuru sahibi yerli üreticiler ile aynı yöntem kullanılarak yerinde 

incelemeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde hazırlanan soruşturma raporu 

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’na sunulmuş olup Kurul’un uygun 

bulması üzerine diş fırçaları ithalatında uygulanan korunma önleminin süresi 3 yıl süreyle 

uzatılmıştır. Konuya ilişkin hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No: 2021/2) 02/02/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, gelişme yolundaki 

ülkelere anılan korunma önleminden muafiyet sağlamak üzere açılan tarife kontenjanına ilişkin 

usul ve esasların belirlendiği İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ 

No:2021/3) 27/02/2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında uygulanmakta olan korunma 

önleminin süresinin uzatılmasına yönelik yerli üreticilerden gelen başvuruya istinaden inceleme 
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raporu hazırlanmış olup anılan raporun İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme 

Kurulunca uygun bulması üzerine 16/01/2021 tarihinde yayımlanan 2021/1 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. İlgili taraflar ile video konferans 

yöntemiyle gerçekleştirilen kamu dinleme toplantısını takiben başvuru sahibi yerli üreticiler ile 

aynı yöntem kullanılarak yerinde incelemeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular çerçevesinde 

hazırlanan soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kuruluna 

sunulmuş olup Kurulun uygun bulması üzerine duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları 

ithalatında uygulanan korunma önleminin süresi 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. 

Konuya ilişkin hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de 

yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na sevk edilmiştir. 

Polyester elyaf ithalatına yönelik olarak yerli üreticilerden korunma önlemi 

uygulanmasına ilişkin alınan başvuruya istinaden 30/05/2020 tarihinde yayımlanan 2020/4 

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. İlgili taraflar ile video 

konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kamu dinleme toplantısını takiben başvuru sahibi yerli 

üreticiler ile aynı yöntem kullanılarak yerinde incelemeler yapılmıştır. Soruşturma edinilen 

bilgiler çerçevesinde sürdürülmektedir. 

İran menşeli düz cam ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin 

uzatılmasına yönelik 26/06/2021 tarihinde yayımlanan 2021/5 sayılı İthalatta Korunma 

Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile korunma önlemi uzatma soruşturması başlatılmış olup anılan 

soruşturmaya yönelik bildirim ve nota Ankara İran Büyükelçiliği’ne ve ilgili diğer taraflara 

gönderilmiştir. Soruşturma edinilen bilgiler çerçevesinde sürdürülmektedir. 

  Diğer taraftan 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile toplam 4655 ürünün ithalatında İlave 

Gümrük Vergisi (İGV) uygulaması devam etmektedir.  

Sanayicilerimizin girdi maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmak, tüketici 

fiyatlarını düşürmek ve yeni istihdam alanları sağlamak amacıyla, ülkemiz ve AB’ye üye 

ülkelerde yerli üretimi olmayan hammadde ve yarı mamullere ilişkin sanayicilerimiz için 

gümrük vergisi askıya alınmakta ve otonom tarife kontenjanı açılmaktadır. 

Bu çerçevede, AB Komisyonunda yapılan müzakereler sonucunda 2021 yılında 

kimyasal ve elektronik üründe açılan 22 adet ulusal tarife kontenjanı için toplam 142 firma 

müracaatı incelenerek kota dağıtımı tamamlanmıştır.  

Ayrıca, oyuncakların imalinde kullanılmaya mahsus baskı devre kartları ve ses 

mekanizmaları için AB Komisyonundan 01/07/2021 döneminden itibaren dağıtılmaya 

başlanacak kotanın dağıtım usul ve esaslarına yönelik Karar ve Tebliğ 14/07/2021 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanmış olup firma müracaatları değerlendirilerek kota dağıtımı yapılacaktır. 

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, 2021 yılı ikinci dönemi olarak 1 Temmuz 2021 tarihinden 

itibaren anılan listede yapılacak değişikliklere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak 

01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 hastalığı ile mücadelede kişisel maske kullanımı 

büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu ürünlerin 

ithalatında uygulanan İGV oranı %0 olarak belirlenmiştir. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 

Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:2021/17) kapsamında 

firmalara ilk 6 aylık dönemde 108 adet ithal izin belgesi düzenlenmiştir. 

1/98 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi Kararı ile 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 ithal 

lisansları düzenlenmiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanları 

açılmasına ilişkin Karar ile tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul 

ve esaslarına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.  

Ülkemiz ile Filistin Devleti arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde 

Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı 

Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.  

Kanola ve aspir tohumu ile ham ve rafine ayçiçeği, aspir ve kanola yağında gümrük 

vergilerinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar %0 olarak, bilahare 1 Temmuz 2021 tarihinden 

itibaren ise ayçiçeği tohumunda %0 ve ham ayçiçeği yağında %10 oranında uygulanmasına 

ilişkin İthalat Rejimi Kararında düzenlemeler yapılmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında 

Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca ihdas edilen, anılan ülke menşeli bazı tarım ürünlerinin 

ithalatında uygulanacak tarife kontenjanı Kararı ile tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile 

başvuru ve kullanım usul ve esaslarına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır.  

Moldova Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde arpa ve mısır tarife 

kontenjanlarına ilişkin ithal lisansları düzenlenmiştir.  

Makedonya Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde pirinç tarife 

kontenjanına ilişkin ithal lisansları düzenlenmiştir.  

Balıklar ve diğer su ürünleri; kesme çiçekler ile canlı bitkiler, çelikler ve fidanlar; yer 

fıstığı, ceviz, badem, kaju, çeşitli yağlı tohumlar, çay, biber, muz ve sarımsak ithalatında kayıt 

belgesi uygulamasında ek bilgi belge talebine yönelik düzenleme yapılmıştır.  

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına ilişkin Karar kapsamında bazı tarım 

ürünlerinde (sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, çerezlik ayçiçeği tohumu ve yer fıstığı) tamamı 

nispi olarak uygulanan gümrük vergileri, bir kısmı maktu bir kısmı nispi olacak şekilde 

düzenlenmiş ve bununla ilişkili olarak Avrupa Birliği, Arnavutluk Cumhuriyeti, Bolivarcı 

Venezuela Cumhuriyeti, Gürcistan, İran İslam Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, Mısır 

Arap Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti ve Şili Cumhuriyeti mevcut 

tarife kontenjanları Kararlarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Gürcistan 

menşeli tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarına 

ilişkin Tebliğlerde düzenleme yapılmıştır. 

Revize edilen ülkemiz ile Bosna ve Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 

çerçevesinde, Bosna Hersek menşeli canlı hayvanlar ile etleri, buğday unu, ayçiçeği yağı ve 

nişasta bazlı şekerlerde tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Karar ile tarife kontenjanlarının 

dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarına ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. 

2021 Ocak-Temmuz döneminde 10.381 adet (9.537 adedi liste kapsamı - 844 adedi liste 

dışı olarak) kullanılmış eşya ithal izni, 29 adet kati ithalat ithal izni, 638 adet kamu ithalatı ithal 

izni, 287 adet ithal şahadetnamesi ve 57 adet nihai kullanım sertifikası düzenlenmiştir.  
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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 18 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 2021 yılının ilk altı ayında; 

Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplik bilgisinin 

takip edilebilmesi amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikliklere 

istinaden Bakanlığımızca hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 06.04.2021 tarihli ve 31446 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, Kanunda hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin 

kayıtları tutmakla görevlendirilen Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile birlikte bu amaçla 

oluşturulacak elektronik sistemin kurulmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüş ve Hamiline Pay 

Kayıt Sistemi (HPKS) 6 Nisan 2021 tarihinde MKK tarafından uygulamaya alınmıştır. 

MERSİS’in geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. MERSİS ile veri paylaşımı 

sağlanan kurum sayısı 41’e 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 99’a ulaşmıştır. 

Yine, anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme 

taleplerinin elektronik ortama alınmasına, Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemlerinin 

elektronik ortamda yapılmasına ve genel kurul toplantılarına ilişkin belgelerin elektronik 

ortamda saklanmasına imkan tanıyan “Genel Kurul Modülü” 81 il müdürlüğümüzde 

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

elektronik ortamda gerçekleşmekte, genel kurul belgeleri elektronik ortamda saklanmaktadır. 

Ayrıca, ticaret siciline konu olup ticaret sicili müdürlüklerince verilen belgelerin (ticaret 

sicili tasdiknamesi, merkez nakli belgesi, iflas ve konkordato belgesi, durum belgesi), ödeme 

aşamaları dahil olmak üzere, tamamen elektronik ortamda talep edilmesini, oluşturulmasını ve 

ilgililere iletilmesini sağlayan “E-Belge Uygulaması” tüm ticaret sicili müdürlüklerimizde 

devreye alınmıştır. 

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 tamamlanmış olup, 

“E-İlan Uygulaması” tüm ticaret sicili müdürlüklerinde devreye alınmıştır. 

Bakanlığımız genelge ve görüşleri ile Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ gibi muhtelif 

mevzuat düzenlemelerini içeren “Mevzuat Modülü” devreye alınmıştır. Böylece, ticaret sicili 

mevzuatına dijital ortamda tek noktadan erişilmesi mümkün hale getirilmiştir. 

Ticaret sicili müdürlüklerince verilecek tescil başvurusu randevularının MERSİS 

üzerinden alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, MERSİS’te “Ticaret Sicili 

Müdürlükleri Randevu Modülü” devreye alınmış ve talep eden ticaret sicili müdürlüklerinin 

kullanımına sunulmuştur. Gelinen aşamada, beş tane ticaret sicili müdürlüğü tarafından söz 

konusu modül kullanılarak randevu işlemleri yapılmaktadır. 

MERSİS-UYAP entegrasyonu tamamlanmıştır. Böylece, yargı organlarınca verilen çek 

düzenleme ve çek hesabı açma kısıtlamaları elektronik ortamda MERSİS’e alınmaktadır. Diğer 
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taraftan, şirket ve işletmelere ilişkin bilgilerin UYAP’tan sorgulanabilmesine yönelik web 

servis çalışması tarafımızca tamamlanmış olup, söz konusu web servis UYAP’ın kullanımına 

sunulmuştur. 

Anonim şirketlerde sirküler tipi yönetim kurulu kararlarının MERSİS üzerinden e-imza 

ile elektronik ortamda oluşturulmasına yönelik çalışmalar da tamamlanarak uygulama devreye 

alınmıştır. 

Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ’de belirtilen asgari personel şartını 

taşımayan ticaret sicili müdürlüklerine ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı ve tescil yetkilisi 

atamalarının yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

Ticaret Sicili Müdürlüklerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine ve 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

 

Sebze ve Meyve Ticareti 

 

Sebze ve meyve ticareti 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği 

Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre 

yürütülmekte olup, bu kapsamda sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek 

diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest 

rekabet şartları içinde yapılması, malların etkin şekilde tedariki, dağıtımı ve satışı, üretici ve 

tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, meslek mensuplarının faaliyetlerinin 

düzenlenmesi, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulması ve 

işletilmesi amaçlarına yönelik olarak çalışmalarımız sürdürülmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs salgınıyla 

mücadele amacıyla yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik; market, 

manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce 

seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması; belediyelerce pazar yerleri ile toptancı 

hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılması ve gerekli ve yeterli hijyen önlemlerinin 

alınması; pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkesin 

uygun özellikte eldiven kullanması ve hijyen konusunda bilgilendirilmesi, pazar yerlerinde 

tezgâh aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutulması tedbirleri alınmıştır. 

Sebze ve meyve ticaretinde, üreticiler ile sektörde faaliyet gösteren komisyoncu, tüccar, 

market gibi meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında ortaya 

çıkan uyuşmazlıkları karara bağlamak üzere 5957 sayılı Kanun ile il merkezlerinde oluşturulan 

hal hakem heyetlerine e-devlet üzerinden başvuru yapılabilmesi imkânı getirilmiştir. 

Sebze ve meyvelerin ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende 

satışa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esaslar 29.06.2021 tarihli ve 

31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende 

Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir. 

 

Sektörel Ticaret 

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince 

Bakanlığımız ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol uyarınca 2021 yılı başı 

itibarıyla taşıt satış verilerinin paylaşımına başlanmıştır. 

Perakende kuyum ticaretine yönelik faaliyetlerin belirli nitelikleri haiz tacirler ile esnaf 

ve sanatkârlar tarafından güvenli bir ortamda yapılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması, 

kayıt dışılığın önlenmesi ve kuyum ticareti yapılan işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici 

memnuniyetinin arttırılması amaçlarıyla hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 14 

Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 24 

 

16 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile emlakçılık sektöründe, 

uygulamada karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak, ticaretin kolay, hızlı ve güvenli bir 

ortamda yapılmasını sağlamak, kayıt dışılığı önlemek ve hizmet kalitesini artırmak için 

mevzuat değişikliği yapılmıştır. 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) ile Taşınmaz Ticareti Bilgi 

Sistemi’nin (TTBS) iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

Perakende Ticaret 

 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair çalışmalar yürütülmüştür. 

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. 

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte sektör ihtiyaçları çerçevesinde değişiklik 

yapılması amacıyla Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik Taslağı hazırlanmıştır. 

 

Lisanslı Depoculuk  

 

Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, kuru kayısı ve zeytin gibi dayanıklı 

tarım ürünlerinin analiz edilerek modern depolarda depolandığı lisanslı depoculuk sisteminde 

2021 Haziran ayı sonu itibariyle 248 adet lisanslı depo işletmesine kuruluş izni verilmiş, 

bunlardan 137’si lisans alarak faaliyete geçmiştir. Ocak-Haziran 2021 döneminde ise 11 adet 

şirkete faaliyet izni verilmiştir.  Faaliyete geçen lisanslı depoların toplam kapasitesi 7,6 milyon 

tona ulaşmıştır. 

 

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. 

Kurul çalışmaları kapsamında Bakanlığımıza intikal eden fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa 

yönelik şikâyet başvurularına istinaden başta büyükşehirler olmak üzere, Ticaret İl 

Müdürlükleri koordinasyonunda 81 ilde denetimler gerçekleştirilmektedir.  

Kurul göreve başladığı günden bu yana toplamda 789 firma/şahıs hakkında fahiş fiyat 

artışı nedeniyle toplam 19.487.389.- TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Ocak-

Haziran 2021 döneminde Haksız Fiyat Kurulu tarafından gerçekleştirilen 5 toplantıdan 558 

firmaya fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle toplam 11.127.389 Türk Lirası para cezası 

uygulanmıştır. 
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Elektronik Ticaret 

 

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’nin (İYS) işleyişi ile ilgili İYS yetkilileri ve 

sektör temsilcileri ile birçok toplantı gerçekleştirilmiş; sektör temsilcilerine gerek mezkur 

mevzuat hakkında hukuki bilgilendirme gerekse İYS hakkında teknik bilgilendirmelerde 

bulunulmuştur. 

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi’nin (TİSS) şikayet başvurularının daha hızlı 

çözülmesine imkan verecek şekilde geliştirilmesine yönelik çalışmalara başlanmış olup bu 

konuda il müdürlüklerimizin de görüşleri alınarak ihtiyaçlar ortaya konmuş, Sistemin tasarımı 

aşamasına geçilmiştir.  

6 Nisan 2021 tarihinde 2020 yılına ait e-ticaret verileri açıklanmıştır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, işletmelerin ve vatandaşların e-ticaret alanında 

yapacakları araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında ihtiyacı olan verilere ulaşmalarını 

sağlayacak Elektronik Ticaret Veri Portalını hizmete açmak üzere çalışmalar yürütülmüş olup 

bu kapsamda 30 Haziran 2021 tarihinde portal tüm kullanıcıların hizmetine açılmıştır. 

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’de 25/02/2021 tarihinde 

değişiklik yapılmıştır.  

Güven damgasının yaygınlaştırılması konusunda Güven Damgası Sağlayıcı olan TOBB 

ile çalışmalar yürütülmüştür. 

Ekonomi Reform Eylem Planı’nda (EREP) elektronik ticarete ilişkin yer alan “Ulusal 

ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak Ülkemiz elektronik ticaret mevzuatının yol haritası 

çıkarılacak ve bu alanda düzenleme yapılacaktır.” başlıklı eylem kapsamında uluslararası 

mevzuatın incelenmesine ilişkin çalışmalara başlanmıştır. E-ticaret mevzuatının Avrupa Birliği 

mevzuatıyla uyumlaştırılması çerçevesinde Avrupa Parlamentosu tarafından yayınlanan 2019 

tarihli Platform to Business (P2B) Regülasyonu, Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Piyasalar 

Yasası Taslakları incelenmiş olup mevzuata aktarılabilecek hususları genel hatlarıyla 

belirlenmiştir. 

 

Taşınır Rehni-Kobi’ lerin Finansmana Erişimi 

 

 KOBİ’lerimizin finanmana 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 45.935 rehin sözleşmesi tescil edilmiştir. Yaklaşık 514 milyar TL, 80 milyar 

dolar, 59 milyar avro güvence tutarı karşılığında finansman imkânı sağlanmıştır. 

 

 

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. 
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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, 

- “Genel Kurul Modülü” ile genel kurullar için Bakanlık temsilcisi başvuru işlemlerinin 

elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, genel kurul toplantılarına ilişkin kayıtların elektronik 

ortamda tutulması 

- “E-Belge Modülü” ile ticaret sicili belgelerinin tamamen elektronik ortamda talep 

edilmesi, oluşturulması ve ilgililere iletilmesi, 

- “E-İlan Modülü” ile tescil sonrasında MERSİS’te oluşan ilan metinlerinin elektronik 

ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne iletilmesi, ilanın yayımlanması sonrasında ise gazete 

bilgisinin MERSİS’e alınması, 

- “Mevzuat Modülü” ile Bakanlığımız genelge ve görüşleri ile Kanun, Yönetmelik ve 

Tebliğ gibi muhtelif mevzuat düzenlemelerine dijital ortamda tek noktadan erişilmesi, 

- “Ticaret Sicili Müdürlükleri Randevu Modülü” ile ticaret sicili müdürlüklerince 

verilecek tescil başvurusu randevularının MERSİS üzerinden alınması, 

- Anonim şirketlerde sirküler tipi yönetim kurulu kararlarının MERSİS üzerinden e-imza 

ile elektronik ortamda oluşturulması. 

 MERSİS kapsamında halihazırda yürütülen çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında 

özetlenebilmektedir: 

- 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, hali 

hazırda 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. 
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- İş dünyasının e-devlet hizmetlerini kullanabilmelerine yönelik olarak hazırlanan e-

devlet hizmetleri yetkilendirme işlemi altyapısına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

- Ayrıca, tüm ödemelerin sisteme dahil edilerek şirket kuruluş işlemlerinin tamamen 

elektronik ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar gelecek dönemde yürütülecektir. 

30.06.2021 tarihi itibariyle MERSİS’e kayıtlı 1.439.198 kullanıcı tarafından yapılan 

başvuru üzerine bugüne kadar 4.007.047 tescil işlemi yapılmıştır. 

 

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) 

 

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

edilmektedir. PERBİS’in yazılım sürecine ilişkin çalışmalar sürdürülmekte olup bu kapsamda 

Bilgilendirme Portalı içerik oluşturma çalışmaları; perakende işletmelerin açılışındaki ana 

süreçler (Ticaret sicili, esnaf sicili, vergi, işyeri açma ve çalışma ruhsatı) ve yaygın olarak bu 

işletmelerce alınan izinler (İşletme kayıt belgesi, alkol ve tütün satışına ilişkin belgeler vb. ) 

itibarıyla tamamlanmıştır.  

Ticaret sicili ve esnaf sicili açılış süreçlerinin PERBİS’e entegre edilmesine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. 

 

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 hizmet vermektedir.   

ETBİS’e ilişkin olarak 2021 yılının ilk altı ayı içinde modelleme, istatistik analizler, ön 

raporlama süreçlerinin kontrolü ve 2020 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.  

2020 yılı itibarıyla e-ticaret hacmi 226 Milyar TL gerçekleşmiştir. Söz konusu hacmin 

138,4 Milyar TL’sini kartlı ödemeler, 7,4 Milyar TL’sini kapıda ödemeler, 80,4 Milyar TL’sini 

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

sektörü 30.6 Milyar TL ile ilk sırayı alırken bu sektörümüzü 19.3 Milyar TL ile giyim, ayakkabı 

ve aksesuar sektörü, 13.4 Milyar TL ile elektronik sektörü takip etmektedir. ETBİS’te 22.661 

adet kayıtlı işletme ve 27.208 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 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. 

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) 

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ikinci el 

motorlu kara taşıtı ticaretinin takip ve kontrol edilebilmesi ve bu işle iştigal eden işletmelere 

yetki belgesi verilmesine ilişkin sürecin kolay ve hızlı şekilde yürütülerek bürokrasinin 

http://www.eticaret.gov.tr/
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azaltılması amacıyla 13 Mayıs 2018 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi 

Sistemi (İETTS) uygulamaya alınmıştır. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi başvuruları ticaret il müdürlüklerine 

gidilmesine gerek olmadan İETTS üzerinden yapılmakta olup başvurular yine il 

müdürlüklerimizce İETTS üzerinden sonuçlandırılmaktadır. Aynı şekilde yetki belgesi 

yenileme ve iptal işlemlerine ilişkin süreçler de İETTS üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Bununla beraber, Sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, yetki belgesi 

yenileme modülü ile danışman bildirim modülü devreye alınmıştır. Bugüne kadar, 

yetkilendirilen ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal işletme sayısı 22.153’e ulaşmıştır. 

 

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) 

 

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, 5 Eylül 2018 tarihinde 

uygulamaya alınan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) ile taşınmaz ticaretinin takip ve 

kontrol edilebilmesi ve bu işle iştigal eden işletmelere yetki belgesi verilmesine ilişkin sürecin 

kolay ve hızlı şekilde yürütülerek bürokrasinin azaltılması amaçlamaktadır. 

Taşınmaz ticareti yetki belgesi başvuruları ticaret il müdürlüklerine gidilmesine gerek 

olmadan TTBS üzerinden yapılmakta olup başvurular yine il müdürlüklerimizce TTBS 

üzerinden sonuçlandırılmaktadır. Aynı şekilde yetki belgesi yenileme ve iptal işlemlerine 

ilişkin süreçler de TTBS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber, Sistemin 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, sözleşmeli işletme bildirimi, alım satım 

sorumlusu/danışmanı bildirimi ile yetkisiz işletme ihbar kaydı bildirimlerine imkân sağlayan 

modüller devreye alınmıştır. Bugüne kadar, yetkilendirilen emlakçılık işletmesi sayısı 35.569’a 

ulaşmıştır. 

 

Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi (KTBS) 

 

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca, perakende kuyum ticaretinin takip ve 

kontrolünün sağlanmasını teminen oluşturulacak Kuyum Ticareti Bilgi Sisteminin (KTBS) 

uygulamaya alınması amacıyla Sistemin oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. 
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GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

E-Ata/Tr Programı  

e-Ata/Tr Programı; geçici ithalat ile geçici ihracat eşyalarının gümrük beyannamesine 

ihtiyaç olmaksızın işlem görmesine imkan sağlamakla birlikte uluslararası geçerliliği olan ATA 

karneleri kapsamındaki işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesine yönelik olarak 

hazırlanmıştır. Bakanlığımız ile TOBB arasında işbirliği içerisinde yürütülen çalışmalar 

neticesinde ülkemizde düzenlenen ATA karneleri bilgilerinin, elektronik olarak TOBB 

Sisteminden Bakanlığımız Sistemlerine aktarılarak işlemlerin kolay, hızlı ve şeffaf bir şekilde 

yapılması sağlanmıştır.  

 

Kağıtsız Gümrük Projesi 

Kağıtsız Gümrük Projesi kapsamında ilk aşamada ihracatta olmak üzere Bakanlığımızca 

ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluş tarafından aranan belgelerin elektronik olarak beyan edilmesi 

ve gümrük işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir.  

"İhracatta Kağıtsız Gümrük Uygulaması" ile gümrük beyannamesine ekli belgeler ile 

gümrük işlemleri ve bu işlemlerin tesisi esnasında kullanılan belgelerin tamamen elektronik 

ortamda işlem görmesi sağlanmıştır. 

Dış ticarete konu olan eşya için kullanılan elektronik ortamdaki toplam belge sayısı 

196’ya çıkarılmıştır.  

 

Tek Pencere Sistemi 

Tek Pencere Sistemi; gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek noktadan 

temin edilmesini ve gümrük işlemlerinin tek noktaya yapılacak başvuru ile yürütülerek 

tamamlanmasını sağlayan sistemdir. 

Tek Pencere Sistemi çalışmalarının koordinasyonu 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” 

konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımıza verilmiştir.  

Tek Pencere Sistemi’nin kurulması ile ilgili olarak; gümrük beyannamesi ekinde aranan 

belgeler, gümrük beyannameleri incelenerek araştırılmış, tespit edilen belgeler tek tek 

incelenmiş ve bu belgelere ilişkin mevzuat ile düzenleyen kurum ve kuruluşların belirlenmesi 

suretiyle paydaş kurumlar ortaya konmuştur.  

Sisteme giriş e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru esnasında eklenmesi gereken 

ilave belgeler de sisteme yüklenebilmektedir. 

Yapılan çalışmalar sonucu halihazırda 21 adet kurum tarafından düzenlenen ve gümrük 

beyannamelerinin ekinde aranan 168 belge Tek Pencere Sistemine geçmiş olup kâğıt ortamında 

olduğu tespit edilen ve çıkarılan mevzuat uyarınca yeni eklenen belgelerin Sisteme alınma 

çalışmaları devam etmektedir. 

 

Havayolu İhracat Eşyasının Elektronik Ortamda Takibi 

İhracatta Kağıtsız Gümrük Uygulaması ile birlikte daha önce beyannamenin kağıt 

nüshası üzerinde yapılan ve kağıt ortamında yürütülen tüm işlemlerin BİLGE Sisteminde yer 

almasının sağlanması amacı doğrultusunda havayolu ile taşınan ihracat eşyasının elektronik 

ortamda takibine yönelik olarak Havayolu İhracat Eşyasının Elektronik Ortamda Takibi 

Çalışmalarının Başlatılması Eylemi Cumhurbaşkanlığı II. 180 Günlük İcraat Programı 

kapsamına alınmış ve Cumhurbaşkanlığı II. 180 Günlük İcraat Programı İş Planına uygun 
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olarak çalışmalara başlanarak proje tamamlanmıştır. Halihazırda sistem tüm havayolu 

gümrüklerinde devreye alınmıştır. 

 

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 

23.04.2019 tarihi itibarıyla uygulamaya geçilmiştir. Mezkûr projenin havayolu taşımacılığı ile 

gelen eşyaya da uygulanması için çalışma başlatılmıştır. 

Bununla birlikte 15/04/2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Genel 

Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) yayımlanmış olup söz konusu Tebliğ değişikliği 

ile varış öncesi gümrük işlemlerinin havayolu taşımacılığında da uygulanmasına imkan 

sağlamıştır. 

 

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi  
 

 Fikri ve sınai mülkiyet hakların gümrüklerde korunmasına yönelik etkinliği ve 

farkındalığı artırmak amacıyla 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul, Ege ve Trakya Gümrük 

ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli yaklaşık 200 gümrük personeline yönelik 

çevrimiçi eğitim programı düzenlenmiştir. 

 

Transit Rejiminde Havayolu, Denizyolu Ve Demiryolu Taşımaları İçin 

Basitleştirme Uygulamaları 

 

Transit rejiminde denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımaları için basitleştirme 

uygulamalarının faaliyete geçirilmesini sağlamak üzere 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.  

Bunun yanında, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ile MNG Havayolları ve Taşımacılık 

A.Ş’ye de basitleştirme izni verilmiş olup, söz konusu izin Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. 

tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş.’nin altyapı 

çalışmalarını tamamlaması beklenmektedir. 

 

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

olarak kullanılmaya başlanmıştır.  

 

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 9 firmaya basitleştirme izni verilmiştir. 

 

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: 

1. Kara hudut kapıları saha girişlerinde manuel kayıt yerine plaka tanıma sistemi 

kurulması (Tamamlanmıştır.) 

2.Hazine ve Maliye Bakanlığından sayman-mutemet yetkisinin alınması 

(Tamamlanmıştır.) 

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

4. Kantar bilgilerinin gümrük sistemleri ile anlık paylaşılması (Tamamlanmıştır.) 

5. 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. Konuyla ilgili Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca yürütülen çalışmalar devam etmektedir.    

6. 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 

Kapısı 01.03.2019 tarihinde, Hamzabeyli Gümrük Kapısı ise 2020 Mart ayında, Habur Gümrük 

Kapısı 2021 Mart ayında yeni hizmet yerlerinde hizmete başlamıştır.  

7. 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.  

 

 



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 32 

 

Tablet PC Projesi  

Tablet PC Projesi kapsamında, Kara ve Deniz Gümrük Kapılarında işlem sürelerini 

kısaltmak amacıyla; gümrüklü sahaya giriş kayıt işlemleri, muafiyet fazlası akaryakıt işlemleri, 

mühür-halat kontrolü, kabin kontrolü, x-ray’e sevk etme gibi birçok işlem tablet bilgisayarlar 

üzerinden sisteme anlık olarak bağlanılarak gerçekleştirilebilmektedir.  

Bu itibarla Tablet PC Projesi yaygınlaştırma faaliyetleri çerçevesinde 2021 yılı Mart 

ayında İzmir Gümrük Müdürlüğünde, Haziran ayında Yalova, Taşucu ve Sakarya Gümrük 

Müdürlüklerinde Tablet PC sistemi devreye alınmıştır. 

 

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, 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. 

 

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. 

Fazla mesai başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi ve tahsilatların da yine 

elektronik ortamda bankalar üzerinden veya global olarak gerçekleştirilebilmesine yönelik 

Ankara Gümrük Müdürlüğünde başlatılan pilot uygulama, Erenköy Gümrük Müdürlüğünü de 

kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen "Bütünleşik 

Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemi" nedeniyle pilot uygulama ülke geneline 

yaygınlaştırılamamıştır. Anılan Bakanlıkça yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup 

Bakanlığımızca da çalışmalara yeniden başlanmıştır. Hesaplanan fazla mesai tutarlarının, 

yükümlünün global hesabından düşüm yapılabilecek şekilde, sistemin iyileştirilmesine yönelik 

test çalışmaları yapılmıştır. 
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Teminat Mektuplarının Elektronik Olarak Teyidinin ve Takibinin Yapılması 

 

Dış ticaret işlemlerinde kullanılan teminat mektuplarının gümrük idarelerince elektronik 

ortamda sorgulanarak doğruluğunun teyit edilmesi ve sahte teminat mektubu kullanımının 

önüne geçilmesi amacıyla Teminat Mektubu Durum Sorgulama Sistemi oluşturulmuş ve söz 

konusu elektronik sistem 08.08.2015 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Teminat 

Mektubu Durum Sorgulama Sisteminin kullanımına ilişkin uygulama usul ve esasları 2015/19 

sayılı Genelgemiz ile belirlenmiştir. Proje kapsamında Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren 

boyutuyla çalışmalar tamamlanmıştır.  

Bununla birlikte, "Gümrük idarelerince alınan teminatların kabulü, değiştirilmesi, 

yenilenmesi, takibi ve geri verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, teminat işlemleri ile 

ilgili mevzuata ilişkin sorunları çözmek, teminatla ilgili programları (diğer dairelerin görev 

alanına giren özel nitelikli programlar hariç) yürütmek.” Genel Müdürlüğümüz görevleri 

arasına eklenmiştir.  

Diğer taraftan, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunun 5’inci maddesinde yapılan 

değişiklik, kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarının elektronik ortamda 

düzenlenmesine imkan getirmiştir. Bu kapsamda, Bakanlığımız ve T.C. Hazine ve Maliye 

Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga Maliye Bakanlığı Muhasebat 

Genel Müdürlüğü) ile birlikte “Teminat Mektuplarının Elektronik Ortama Aktarılması Projesi” 

başlatılmıştır. Proje kapsamında Bankalar (Türkiye Bankalar ve Türkiye Katılım Bankaları 

Birliğine bağlı bankalar), Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Kurumumuz Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmüştür. Teminat mektuplarının işleyişinin 

tümüyle elektronik ortama aktarılması ve uygulamada yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm 

yollarının bulunması hedeflenmiştir. Projenin tamamlanması ile teminatlara ilişkin işlemler 

daha hızlı bir şekilde işlemekte ve teminat mektuplarının usulsüz bir şekilde kullanımının önüne 

geçilmesi sağlanmış olup; Saymanlık ve ilgili bankalar ile teminat mektuplarına ilişkin 

teyitleşmeye, ek yazışmalara gerek kalmamıştır. 

           Gümrük idarelerince kabul edilen teminat mektuplarının kabulünden iade 

sürecine kadar işleyişinin tümüyle elektronik ortama aktarılmasını ve uygulamada yaşanılan 

sorunlara ilişkin çözüm yollarının bulunmasını hedefleyen “Teminat Mektuplarının Elektronik 

Teyidi ve Takibi” projesi bankalar (Türkiye Bankalar ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğine 

bağlı bankalar), Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Kurumumuz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile 

koordineli olarak yürütülerek “E-Teminat Mektubu” uygulaması, 21.02.2019 tarihinde BİLGE 

sisteminde Elektronik Teminat Modülü gerçek ortamda devreye alınmıştır. 9 Temmuz 2019 

tarihi itibarıyla bankalar tarafından muhtelif gümrük idarelerimize hitaben düzenlenen e-

teminat mektupları ilgili gümrük idarelerinde işleme alınmaya başlanmıştır. 28 Ekim 2019 

tarihi itibarıyla gümrük idarelerine muhatap düzenlenen teminat mektuplarının elektronik 

ortamda işleme alınması uygun bulunmuştur. 

 

E-Haciz Projesi 

Onuncu Kalkınma Planı kapsamında; planın uygulanabilirliği ve kalkınma çabalarının 

etkinliğini artırmak amacıyla 25 Öncelikli Dönüşüm Programına yer verilmiştir. Bu 

programların hayata geçirilmesine yönelik hazırlanan eylem planları ise 16 Şubat 2015 tarihli 

ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir. 

Bu kapsamda Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı Eylem Planında yer 

alan ''Yükümlülerin takip edilen alacaklarının tahsilinin sağlanması amacıyla tüm mal varlığına 

ilişkin bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesine imkân sağlamak üzere ilgili kurumlarla 

işbirliği yapılacaktır.'' eylemi çerçevesinde Bakanlığımız birimlerince kesinleşmiş gümrük 

alacaklarının takip ve tahsili için amme borçlusu adına kayıtlı mal, hak ve alacakların tespiti ve 

haciz tatbikine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi hedeflenmiştir. Bu itibarla, 
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amme borçlusuna yönelik yürütülen mal varlığı araştırmaları ve haciz tatbiki işlemleri kâğıt 

ortamından elektronik ortama taşınarak, amme alacağının süresi içinde ve etkin bir şekilde 

tahsili sağlanmış olacaktır. 

Konuyla ilgili olarak, 30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 

Tahsilat Genel Tebliği’n (Seri: A Sıra No:1) Mal Varlığı Araştırması başlıklı 2’nci maddesinde 

ifade edilmekte olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri 

Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bankalar ile veri paylaşımı protokolü yapılması 

planlanmıştır. 

Bu çerçevede, Bakanlığımız ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü arasında Tapu ve Kadastro verilerinin “TAKPAS” üzerinden paylaşılmasına ilişkin 

olarak 22.01.2016 tarihinde protokol imzalanmıştır. Mezkûr protokol kapsamında, tapu sicil 

kayıtlarına elektronik ortamda erişilebilmesi amacıyla TAKPAS Web Servisi uygulamaya 

alınmıştır. Söz konusu uygulamanın kullanımına ilişkin olarak 2016/7 sayılı 'TAKPAS Veri 

Paylaşım Protokolü' konulu Genelge hazırlanarak yayımlanmıştır. TAKPAS Web Servisi ile 

gümrük müdürlükleri tarafından amme borçlusu adına kayıtlı gayrimenkuller online olarak 

sorgulanabilmekte, mal varlığının tespitine yönelik kağıt ortamında yapılan yazışmalar 

sonlandırılmıştır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü ile Bakanlığımız arasında 14.12.2018 tarihinde amme borçlusunun 

gayrimenkullerinin tespitinin sağlanarak haciz tatbik edilebilmesine yönelik ‘’ Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Mülga Risk 

Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Arasında Elektronik Ortamda Haciz Tesisi ve Terkini 

İşlemlerine İlişkin Protokol’’ imzalanmıştır. Bu doğrultuda, anılan Kurum ile Bakanlığımız 

arasında gümrük borçluları adına kayıtlı gayrimenkullere elektronik ortamda haciz tatbik 

edilebilmesi amacıyla web servis kurulmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır. 

Diğer taraftan, Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 

amme borçlusu adına kayıtlı taşıtların tespiti ve haciz işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi 

amacıyla hazırlanan Elektronik Ortamda Bilgi Paylaşımı ve Elektronik Haciz Protokolü 

10.10.2016 tarihinde imzalanmış olup söz konusu protokol kapsamında web servis uygulama 

ekranının hazırlanması gerekmektedir. 06 Ocak 2017 tarihli ve 29940 (Mükerrer) Resmi 

Gazete’de yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile araç tescil hizmetlerine 

ilişkin iş ve işlemler 2018 yılı itibarıyla Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülmesi 

düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile Bakanlığımız arasında web 

servis kurulmasına yönelik teknik çalışmalar tamamlanarak söz konusu sistem 2 Kasım 2020 

tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Çalışmaların tamamlanması sonucunda, gümrük borçlusuna 

ait araç tescil kayıtlarına elektronik ortamda takyidat şerhi sorgulanıp eklenip 

kaldırılabilecektir. 

Ayrıca, amme borçlusunun bankalar nezdindeki hak ve alacaklarının tespiti ve haciz 

tatbiki işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla satın alınan yazılımın 

Bakanlığımız alt yapısına kurulumu tamamlanarak 5 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Tüm Gümrük 

ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinde devreye alınmıştır. Bu doğrultuda, güncel tarih itibarıyla 

program kapsamında 36 banka bulunmaktadır. 

 

Tahsilat Takip Programı Projesi 

Tahsilat Takip Programı kapsamında, ek tahakkuk ve/veya para cezası ile geri 

verme/kaldırma kararlarının düzenlenmesinden, ödeme veya yargı mercii kararına kadar olan 

tüm tahsilat aşamalarının elektronik olarak ve ilgili sistem/programlarla entegre şekilde 

çalışması, alacakların daha sağlıklı izlenebilmesi, tam otomasyona geçilmesi ile iş 

verimliliğinin artması ve maliyetlerin minimize edilmesi, tahakkuk, tahsilat ve takip 

süreçlerinin optimizasyonu ve etkinleştirilmesi, hizmet kalitesi ve hızının arttırılması ile daha 

etkili bir kamu alacağı takibi ve tahsilatı hedeflenmektedir.  
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Söz konusu Proje; Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları, İtiraz, Uzlaşma, Geri Verme ve 

Kaldırma, Yapılandırma, Tecil ve Taksitlendirme ile Sorgulama olmak üzere toplam 8 

modülden oluşmaktadır. Söz konusu Proje 30.05.2018 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup 

Programı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

Bu kapsamda, kesinleşen kamu alacağına ilişkin yapılan tebligatların, gönderilen 

bildirilerin, cebri icra yoluyla yapılacak işlemlerin ve kısacası alacağın tahsil durumunun 

elektronik ortamda izlenmesine imkân verecek şekilde Tahsilat Takip Programına “Kesinleşmiş 

Alacaklar” modülünün eklenmesine yönelik iş akışları gönderilmiş olup yazılım çalışmaları 

devam etmektedir. 

 

Geri Verme Veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi 

Bakanlığımızın gümrük işlemlerinin dijitalleşmesi hedefi doğrultusunda, 4458 sayılı 

Gümrük Kanununun 211 ila 214 üncü madde hükümlerine göre yapılacak geri verme veya 

kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi uyarınca ibrazı 

gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu 

Formunun elektronik ortamda ibraz edilebilmesini teminen, Geri Verme veya Kaldırma Talep 

Yönetimi Sistemi 01.07.2020 tarihi itibariyle devreye alınmış ve böylelikle geri verme ve 

kaldırma işlemlerine ilişkin başvuru, karar alma ve tebligat süreçlerinin elektronik ortamda 

yürütülebilmesi sağlanmıştır. 

 

  Kolay İhracat Noktaları Projesi 

İzinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak taşımalarda, ihracat beyannamesinin 

ihracatçının seçtiği gümrük müdürlüğünde tescil edilmesi ve beyannameye ilişkin belge 

kontrolü veya fiziki muayene işlemlerinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük 

müdürlüğünce gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 2021/8 sayılı Genelge ile başlatılan uygulama 

ile ihracat yüklerinin hedef pazarlara daha kolay ve güvenli şekilde ulaştırılması, ihracat yükü 

taşıyanların daha düşük maliyet ve operasyonel kolaylıkla yük konsolidasyonu yapabilmesi 

amaçlanmıştır. 
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ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İKİLİ İLİŞKİLER 

Avrupa Ülkeleri 

Türkiye-Belçika II. Dönem JETCO Toplantısı ve Türkiye-İsveç I. Dönem JETCO Toplantısı 

Sayın Bakanımızın eşbaşkanlığında video-konferans şeklinde gerçekleştirilmiştir.  

Sayın Bakanımız Belçika, Almanya, Malta, İsveç ve Çekya’nın Büyükelçilerini, Bakan 

Yardımcımız ise Danimarka ve Fransa’nın Büyükelçilerini kabul etmiştir. 

Ayrıca, Sayın Bakanımız  AB ülkelerinde muhatapları ile yoğun bir temas trafiği içinde 

olmuştur. Yakın zamanda Almanya, Polonya, Macaristan ve Çekya’yı ziyaret etmiş, Fransa ve 

İspanya’da muhatapları ile sanal görüşmelerde bulunmuştur.  

Türkiye-Çekya JETCO Kurucu Metni Sayın Bakanımızın Çekya ziyaretleri kapsamında Prag’da 

imzalanmıştır. 

Makedonya Ekonomi Bakanı ülkemizi ziyaret etmiştir. 

Türkiye’nin Güney Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci Dönem Başkanlığı kapsamında Ticaret 

Bakanları Toplantısı düzenlenmiştir.  

EFTA, Arnavutluk, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsviçre ile mevcut STA’ların güncellenmesine 

ilişkin anlaşmaların onay süreçleri 2021 yılı başında tamamlanmıştır.  Makedonya ile STA’nın revize 

edilmesi için danışmalar başlatılmıştır. 

 

BDT Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri 

 
Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakan Yardımcısı Ruslan Baimishev ile VC görüşmesi 

yapılmıştır. 

Ankara’da Azerbaycan ile Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem 

Toplantısı, ayrıca İş Forumu düzenlenmiştir. 

Azerbaycan Ekonomi Bakanı, Nahçıvan Başbakanı ile Ankara’da KEK kapsamında görüşmeler 

yapılmıştır. 

Özbekistan Dış ticaret ve Yatırımlar Bakan Yardımcısı ile Tercihli Ticaret Anlaşmasına dair 

çevrimiçi görüşme yapılmıştır. 

Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Teknik Heyet 

Toplantıları (iki ülkeden uzmanların katılımıyla,  3 kez VC olarak) gerçekleştirilmiştir. 

Türk Konseyi 2025 Strateji ve 2040 Vizyon Belgesi üzerinde, üye ülkelerden uzmanların 

katılımıyla İstanbul’da toplantı yapılmıştır. 

Türkiye-Kazakistan Ticaret Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı (VC) gerçekleştirilmiştir. 

Belarus’un Ankara Büyükelçisi ile Bakan Yardımcımız görüşme gerçekleştirmiştir. 

Sayın Bakanımız Azerbaycan’a, Özbekistan’a, KKTC’ye resmi ziyaretlerde bulunmuştur. 

Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakan Yardımcısı ile çevrimiçi toplantı 

yapılmıştır. 

Bakan Yardımcımız Iğdır ve Nahçıvan ziyareti gerçekleştirmiştir. 

Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Bakanımızı ziyaret etmiştir. 

Türk-Türkmen Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Teknik Heyet 

Toplantısı VC yoluyla düzenlenmiştir. 

Sayın Bakan Yardımcımız, Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakan Yardımcısı ile VC 

görüşmesi gerçekleştirmiştir. 

Türkiye-Gürcistan YDSK 3. Toplantısı kapsamında Sayın Bakanımız ile Gürcistan Ekonomi ve 

Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmiştir 

Türkiye-Gürcistan STA 12. Ortak Komite Toplantısı yapılmıştır. 
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KKTC ile Ortak Komite 11. Toplantısı Lefkoşe’de gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı 

Özbekistan’da gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu 17. Dönem Toplantısı 18-21 Temmuz 2021 

tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

 

Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri  

Türkiye-İran KEK Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 
Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 

Toplantısına Sayın Bakanımız tarafından katılım sağlanmıştır. 

İçişleri Bakanımız ile Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanı eşbaşkanlığında Türkiye-Etiyopya 

KEK Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımız Etiyopya Ticaret ve Sanayi Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirmiştir. 

Türkiye-GAC İş Konseyi Sanal Etkinlik Planlaması gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye – Botsvana KEK Toplantısı video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Morityus STA 2. Ortak Komite toplantısı video-konferans yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye – Kongo Cumhuriyeti KEK Toplantısı video-konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyet ülkemizi ziyaret 

etmiştir. Bahsekonu ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Sudan Egemenlik Konseyi 

Başkan Yardımcısı'nın başkanlıklarında bir heyetlerarası görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Togo Dışişleri Bakanının ülkemizi ziyareti kapsamında Türkiye-Togo Ticari ve Ekonomik 

İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 

Türkiye-Angola Cumhuriyeti KEK Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı yapılmıştır.  

Asya Ülkeleri  

 

Sayın Bakanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımızın katılımlarıyla Asya coğrafyasındaki DEİK İş 

Konseyi Başkanları ile “Yeniden Asya; Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni 

Perspektifler” temalı video-konferansa gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımızın katılımları ile TOBB koordinasyonunda Asya İşbirliği Platformu Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanları Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi ve karşı kanat kuruluşu Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları 

Federasyonu (FPCCI) iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Pakistan Interconnected Business Series" 

webinarına katılım sağlanmıştır. 

Türkiye-Pakistan Stratejik Çerçeve Belgesi (SEÇ) Eylem Planı Gözden Geçirme Toplantıları 

video-konferans yoluyla yapılmıştır. 

Türkiye-Pakistan STA/TTA müzakereleri marjında potansiyel Ürünler “Tarama Çalışması” 

Toplantıları video-konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkan ve Üyeleri ile Haftalık Değerlendirme Toplantıları video-

konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye-Sri Lanka II. Dönem KEK Toplantısı video-konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Malezya Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Bakanımızı Ankara’da ziyaret etmiş ve STA 

genişletme çalışmalarına ilişkin sürecin canlandırılmasına yönelik bir deklarasyon yayınlanmıştır. 

Yeniden Asya Girişimi Uygulama Komitesi Toplantısına video-konferans yoluyla katılım 

sağlanmıştır.  

TOBB Züccaciye ve Elektrikli Ev Aletleri Sektör Meclisi Toplantısında video-konferans 

yoluyla bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte  

“Uluslararası Ticaret ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları” konulu bir seminer verilmiştir. 

“Yeniden Asya” açılımı kapsamında Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 

çalışma toplantılarına iştirak edilmiştir. 
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Sayın Bakan Yardımcımız Sri Lanka, Yeni Delhi, Singapur Büyükelçileriyle bir görüşme 

gerçekleştirmiştir. 

Sayın Bakanımız Tayland, Moğolistan, Japonya ve Kore Büyükelçileri ile görüşmeler 

gerçekleştirmiştir. 

İzmir Ticaret Odası ve Bursa Ticaret Odası'na çevrimiçi olarak RCEP Bilgilendirme Semineri 

düzenlenmiştir. 

Sayın Bakanımız İstanbul’da gerçekleşen DEİK Yönetim Kurulu Toplantısına Katılım 

sağlamıştır. 

Sayın Bakan Yardımcımız, Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya ve Kore Büyükelçilerini kabul 

etmiştir. 

Türkiye-Tayland STA Pazara Giriş 4. Tur Müzakereleri çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımız İstanbul’da gerçekleşen DEİK Olağan Mali Kurulu ve Ticari Diplomasi Ödül 

Töreni’ne katılım sağlamıştır. 

Tayland STA 7. Tur Müzakereleri Video-konferans Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye-Japonya STA Başmüzakerecileri arası Telekonferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakan Yardımcımız başkanlığında, Avustralya-Türkiye İkili Ticari ve Ekonomik İstişare 

Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

Kuzey ve Güney Amerika  

Ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından birisi olan ABD ile ticaret hacmimizin 100 milyar 

dolar seviyesine çıkartılması hedefi kapsamında yoğun temas ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Temaslarda iki ülkenin öncelikleri ve hedefleri ortaya çıkarılmış ve öncelikli sektörler belirlenmiştir.  

Kanada ile 2019 yılı Kasım ayında İstanbul’da yapılan ilk JETCO toplantısının ardından II. 

Dönem Toplantısının 2021 yılı içerisinde çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır. 

Öte yandan, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi 

geliştirilmesine önem arz etmektedir. Türkiye ve bölge ülkeleri arasında pek çok alanda işbirliği 

olanakları bulunmakta olup, bu hedefe yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda, Paraguay 

Sanayi ve Ticaret Bakanı ülkemizi ziyaret edecek ve ayrıca, Uruguay ile I. Dönem Karma Ekonomik 

Komisyon Toplantısının 2021 yılı içinde yapılması planlanmaktadır. 

 

AB İLE İLİŞKİLER 

AB Komisyonu ile Temaslar 

AB Delegasyon Başkanı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 

37. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımız ev sahipliğinde AB üyesi ülke Büyükelçileri ile çalışma kahvaltısı 

gerçekleştirilmiştir. 

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında Dünya Bankası Yetkilileri ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile video-konferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir.  

AKÇT Ortak Komite toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Kimya Sektör Şurası'na katılım sağlanmıştır.  

CB Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunun 6. Çankaya Çalıştayları oturumuna katılım 

sağlanmıştır. 

Ekonomi Komiseri ile video-konferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir.  

AKAMİB tarafından düzenlenen etkinliğe katılım sağlanmıştır. 

DEİK temsilcileri ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile tarım ürünleri kapsamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa Komisyonu ile Gümrük Birliği’ni ilgilendiren konularda teknik toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Komisyon Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Komiseri ile Brüksel’de görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 
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AB Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Uyum Çalışmaları  

 

AB'nin Tıbbi Cihaz mevzuatına uyum süreci kapsamında TİTCK ile Avrupa Komisyonu 

arasında imzalanacak olan taraflar arasında veri paylaşımına ilişkin anlaşma kapsamında bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir.  

YOİKK “AR-GE ve Sanayi Çalışma Grubu”nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı başkanlığında 

önümüzdeki eylem döneminde YOİKK Eylem Planı’nda yer alması önerilen eylemlerin ele alınması 

amacıyla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantısına katılım sağlanmıştır.  

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması çalışmaları kapsamında başlattığı kamu 

danışma süreci bağlamında AB'ye iletilecek ülke görüşümüze ilişkin Sayın Bakan Yardımcımız ile bir 

toplantı yapılmıştır.  

DEİK tarafından önümüzdeki dönem YOİKK Eylem Planu'nda yer alması önerilen AYM ile 

ilişkili eylem kapsamında bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Sayın Bakanımızın AB'nin çelik ürünlerindeki ticaret politikası önlemlerine ilişkin Komisyoner 

Dombrivkis’i muhatap mektubu Avrupa Komisyonuna iletilmiştir. 

YOİKK kapsamında Bakan Yardımcımız başkanlığında gerçekleştirilen Yönlendirme Komitesi 

Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

ARTED temsilcileri ile ülkemizin AB tıbbi cihaz mevzuatına uyum süreci ve Brexit sonrası 

tıbbi cihaz düzenlemelerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Alabalık soruşturması kapsamında ara gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik 

Komisyonun istişare talebi üzerine danışmalar gerçekleştirilmiştir. 

AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması çalışmaları kapsamında başlattığı kamu 

danışma süreci bağlamında AB'ye iletilecek ülke görüşümüze ilişkin Sayın Bakanımıza sunum 

yapılmıştır.  

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 8 No'lu Alt Komite hazırlık toplantısında 

katılım sağlanmıştır. 

Bakan Yardımcımızın Danimarka Büyükelçisi'ni Kabulü kapsamında AB çelik korunma 

önlemlerine ilişkin çelik dosyası hazırlanmıştır. 

AYM Eylem Planı'nda STB koordinasyonunda gerçekleştirilecek eylemlere ilişkin olarak STB 

Bakan Yardımcıları ile Bakan Yardımcımız başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

AB'nin tıbbi cihaz mevzuatına uyum süreci kapsamında Komisyon ile TİTCK arasında veri 

korumasına ilişkin akdedilecek idari anlaşmaya ilişkin Komisyon yetkilileri ile gerçekleştirilecek 

toplantı öncesinde bir iç istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

AB'nin tıbbi cihaz mevzuatına uyum süreci kapsamında Komisyon ile TİTCK arasında veri 

korumasına ilişkin akdedilecek idari anlaşmaya ilişkin Komisyon yetkilileri bir teknik toplantı 

gerçekleştirilmiştir.  

Sayın Bakanımızın Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı ile Gerçekleştirdiği İkili Görüşme 

kapsamında AB çelik korunma önlemlerine ilişkin çelik dosyası hazırlanmıştır.  

AB'nin tıbbi cihaz mevzuatına uyum süreci kapsamında Komisyon ile TİTCK arasında veri 

korumasına ilişkin akdedilecek idari anlaşmaya ilişkin bir iç istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile AYM Eylem Planı kapsamında bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Dünya Bankası (DB) tarafından "Turkey 

Green Growth and Sustainable Recovery" başlıklı ve üç yıllık bir program temelinde yürütülecek 

analitik bir çalışma kapsamında yer verilebilecek AYM ile bağlantılı hususlara ilişkin olarak DB 

yetkilileri ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

Avrupa Komisyonu ile kimyasallara yönelik REACH Tüzüğü’ne ilişkin teknik toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. 

AYM eylem planı kapsamında sürdürülebilir finansmana ilişkin yer verilebilecek faaliyetlere 

ilişkin olarak HMB Bakan Yardımcısı ile Bakan Yardımcımız başkanlığında bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir.  

DEİK tarafından düzenlenen AYM Fırsatlar & Riskler konulu webinara açılış konuşmacısı 

olarak katılım sağlayacak Bakan Yardımcımız ile hazırlık toplantısı yapılmıştır.  
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İngiltere STA TBT Faslı Revizyon Müzakereleri kapsamında ÜGD ile bir hazırlık toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.  

DEİK tarafından düzenlenen AYM Fırsatlar & Riskler konulu webinara  Bakan Yrd. tarafından 

açılış konuşmacısı olarak katılım sağlanmıştır.  

Bakan Yrd. tarafından YASED YK üyeleri ile AYM kapsamında bir toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

AB’in ülkemize yönelik uyguladığı çelik korunma önleminin ele alındığı AKÇT Ortak Komite 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

AB’nin kimyasallara ilişkin REACH Tüzüğü ile sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin CLP 

Tüzüğü kapsamında gerçekleştirilecek Yetkili Otoriteler Toplantısı’na katılım sağlanmıştır. 

AB’nin Dijital Avrupa ve LIFE Birlik Programlarına ülkemizin dahil olması hususundaki 

toplantılara katılım sağlanmıştır. 

AB Yeşil Mutabakatına ilişkin Online TAIEX Çalıştayına katılım sağlanmıştır.  

İKV tarafından gerçekleştirilen “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Türkiye” başlıklı online toplantıya 

katılım sağlanmıştır.  

Bakan Yardımcımız tarafından Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında bir konuşma 

yapılmıştır.   

Bakan Yardımcımız başkanlığında AYM’ye ilişkin olarak STK’larla çevrimiçi durum 

değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Bakan Yardımcımız tarafından EU-Turkey High Level Business Dialogue / AB-Türkiye 

Yüksek Düzeyli İş Diyaloğu kapsamında konuşma gerçekleştirilmiştir.  

Ülkemiz ile Belarus arasında yürütülen Hizmet Ticareti Anlaşması Müzakereleri kapsamında 

kamu alımları, rekabet ve fikri mülkiyet hakları başlıkları müzakereleri yürütülmüştür.  

“AB Yeşil Mutabakatı - Taksonomi: Türk İnşaat Sektörüne Etkileri” başlıklı toplantıya katılım 

sağlanmıştır. 

Avustralya tarafı ile AYM SKDM konusunda görüş alışverişi toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

TALSAD’a AYM kapsamında öngörülen politika değişiklikleri ve ticaretimize etkileri başlıklı bir 

sunum gerçekleştirilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Dünya Bankası (DB) 

tarafından yürütülen "Turkey Green Growth and Sustainable Recovery" başlıklı projeye ilişkin ilgili 

Kurumların katılımı ile istişare toplatışı gerçekleştirilmiştir.  

 

AB Gümrük Mevzuatına Uyum ve Mali İşbirliği Çalışmaları 

İngiltere ile imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) eki Menşe Protokolünün AB-İngiltere 

Anlaşması kapsamında revize edilmesi amacıyla İngiltere ile bir dizi görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Avrupa Komisyonu bünyesinde gerçekleştirilen beş ayrı Gümrük Uzman Grubu Toplantılarına 

katılım sağlanmıştır. 

Avrupa Komisyonu bünyesinde Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonuna (PAAMK) taraf 

ülkelerin de katılımlarıyla tercihli menşe ispat belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin 

üç ayrı ePoC toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

PAAMK geçiş kurallarına dair ticaret erbabının bilgilendirilmesi amacıyla rehber ilkeler 

çalışması başlatılmış olup, gerçekleştirilen üç ayrı toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Avrupa Komisyonu bünyesinde 11. Pan Avrupa Akdeniz Ortak Komite Toplantısı, üç oturum 

ile AB üyesi ülkeler ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonuna (PAAMK) taraf ülkelerin 

katılımıyla çevirim içi gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) tarafından düzenlenen “Menşe Düzenlemeleri 

ve Uygulamaları” konulu seminere katılım sağlanmıştır. 

TÜSİAD tarafından düzenlenen menşe kuralları ve uygulamaları konusunda gerçekleştirilen 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ev sahipliğinde ve Avrupa 

Konfeksiyon ve Tekstil Konfederasyonu (EURATEX) işbirliğinde Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe 

Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon’un revizyonu sonrasında uygulamaya konulacak olan yeni 
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menşe kurallarının tekstil ürünlerine etkilerine ilişkin Avrupa Komisyonu temsilcilerinin katılımıyla bir 

çevrimiçi çalıştay düzenlenmiş, anılan toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Muhtelif Serbest Ticaret Anlaşmalarımız kapsamındaki PAAMK’a Dair Bölgesel Konvansiyon 

çerçevesinde tarım ürünleri ile tekstil ve konfeksiyon alanlarında uygulanacak yeni menşe kurallarıyla 

ilgili sektör temsilcileriyle iki ayrı toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) uygulanması kapsamında, 

ülkemiz ev sahipliğinde çevrimiçi olarak Gümrük Yetkilileri 2. Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, anılan 

toplantıya katılım sağlanmıştır. 

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması Gözetim Komitesi 6'ncı toplantısına katılım sağlanmıştır. 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)’nin 

uygulamaya konulmasına hazırlık amacıyla çevrimiçi olarak, Anlaşmaya ilişkin tüm yükümlülüklerini 

tamamlamış 13 ülkenin katıldığı bir teknik toplantı gerçekleşmiş olup, anılan toplantıya ve öte yandan, 

TPS-OIC’in uygulamaya konulacağı tarihin belirlenmesi amacıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 

Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

PAAMK sistemine dahil ülkeler arasında yer alan ülkemizin, Revize Konvansiyon yürürlüğe 

girene kadar, revize metindeki kuralların başta AB olmak üzere STA ortağımız ülkelerle ikili olarak, 

mevcut Konvansiyondaki kuralların yerine değil ancak bu kurallara alternatif olarak uygulanmasına 

ilişkin teknik süreç son aşamaya getirilmiştir. 

İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması ve Azerbaycan STA’ları kapsamındaki ticarette geçerli 

olacak menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesine yönelik olarak, 

tercihli ticaret anlaşması çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında 

yönetmelikler hazırlanmış ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır.   

Arnavutluk, Filistin, Karadağ ve Gürcistan STA eklerinde yer alan menşe kurallarının 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel 

Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" kapsamına 

alınarak, anılan Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Sonradan kontrol tebliğ taslağına son hali verilerek Makama sunulmuştur. 

Türkiye-AB Mali İşbirliğinin tüm Bakanlıklar ve ilgili kamu kurumlarının katılımıyla ele 

alındığı Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu (MİKK) toplantısı gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya 

Bakan Yardımcımız başkanlığında bir heyetle katılım sağlanmıştır. 

Türkiye’nin katılım sağladığı AB Birlik Programlarının ele alındığı AB Programları Kurulu 

(ABPK) toplantısı gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya Bakan Yardımcımız başkanlığında bir 

heyetle katılım sağlanmıştır. 

2021-2027 döneminde uygulanacak Customs (Gümrükler) Programı’na hazırlık amacıyla 

düzenlenen muhtelif toplantılara katılım sağlanmıştır. 

IPA-II kapsamında devam eden Bakanlığımız projelerinin izleme komitesi toplantılarına katılım 

sağlanmıştır. 

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ  

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması Gözetim Komitesi 6'ncı Toplantısı, ayrıca, D-8 Tercihli Ticaret 

Anlaşması Gümrük Toplantısı düzenlenmiştir. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Gümrük İşleri - Ticaret ve Kalkınma Çalışma Grupları 

Ortak Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

TPS-OIC Teknik Destek Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 16. Toplantısına, İSEDAK İzleme Komitesi’nin 37. 

Toplantısına çevrimiçi katılım sağlanmıştır. 

Covid-19 pandemisi sonrası ticaretin kolaylaştırılması önlemlerinin sürdürülmesi temasıyla 

çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

İİT TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi Toplantısı çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. 
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İKİLİ GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ  

Arnavutluk Gümrük İdaresi Genel Müdürü ile Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca,  Arnavutluk Gümrük İdaresi ile Bakanlığımız arasında Arnavutluk Gümrük İdaresi’nin 

modernizasyon projesine ilişkin video konferans gerçekleştirilmiştir.  

Bakan Yardımcımız ile İran Ekonomi ve Maliye Bakan Yardımcısı arasında bir video konferans 

düzenlenmiştir.  

Türkiye Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon hazırlık toplantısında Kazakistan Gümrük 

İdaresi ile müzakereleri devam eden “ basitleştirilmiş gümrük hattı ve elektronik veri değişimi 

mutabakat zaptı protokolü” üzerine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Azerbaycan ve Gürcistan Gümrük İdaresi Yetkililerinin Katılımıyla BTK Projesi Veri Değişimi 

Toplantısı gerçekleşmiştir. 

Kazakistan ile Bakanlığımız arasında müzakereleri devam eden “ Basitleştirilmiş Gümrük Hattı 

ve Elektronik Veri Değişimi Mutabakat Zaptı Protokolü” üzerine çeşitli tarihlerde görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  

Bakan Yardımcımız ve Gürcistan Gümrük İdaresi Başkanı arasında bir video konferans 

görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

AB ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Alanında Karşılıklı Tanıma Alanında İşbirliği Konusunda 

Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Toplantı 

çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

İran-Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Karşılaşılan Sorunlar kapsamında İran yetkili 

makamları ile Bakanlığımız arasında bir video konferans toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Bakan Yardımcımız Nahcivan’a resmi ziyaret gerçekleştirmiştir.  

Türkiye-Azerbaycan 4. Dönem Ortak Gümrük Komitesi Toplantısı gerçekleşmiştir.   

AB ile YY Karşılıklı Tanıma Alanında İşbirliği çerçevesinde Bilgi İşlem Alanında Avrupa 

Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Toplantı çevrimiçi 

olarak gerçekleştirilmiştir. 

Arnavutluk Gümrük İdaresi Genel Müdürünün Bakanlığımızı ziyareti ile Arnavutluk Gümrük 

İdaresi’nin modernizasyonuna ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Kazakistan Ulusal Güvenlik Heyeti Temsilcileri Bakanlığımızı ziyaret ederek, soruşturması 

Kazakistan’da devam eden bir konu dahilinde toplantı gerçekleşmiştir.  

Azerbaycan ve Gürcistan Gümrük İdaresi Yetkililerinin Katılımıyla BTK Projesi Veri Değişim 

Konusunda Teknik Toplantı gerçekleşmiştir. 

Bakanlığımız heyetince Arnavutluk Tiran’a gerçekleştirilen ziyaret ile Arnavutluk Gümrük 

İdaresi modernizasyon konusu dahilinde çalışmalarda bulunulmuştur.  

Bakan Yardımcımız ve Gürcistan Gümrük İdaresi Başkanı başkanlığında Ortak Gümrük 

Komitesinin (OGK) 3. Toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 

HİZMET TİCARETİ, YATIRIM VE E-TİCARET 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında devam eden “Kalkınma için Yatırımların 

Kolaylaştırılması”, “Ulusal Düzenlemeler” ve “E-Ticaret” müzakerelerine ülkemizi temsilen katılım 

sağlanmıştır.  

DTÖ kapsamında Hizmet Ticareti Konseyi toplantısına ülkemizi temsilen katılım sağlanmıştır. 

Ukrayna ile hizmet ticareti alanında STA görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.  

Gürcistan ile STA’nın hizmet ticaretine de genişletilmesine yönelik müzakereler 

gerçekleştirilmiştir.  

Belarus ile Hizmet Ticaret Anlaşması müzakereleri gerçekleştirilmiştir.  

Makedonya STA’nın hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine yönelik olarak 

muhataplarımız ile istikşafi bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Fas ile Yatırımların Kolaylaştırılması müzakerelerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Azerbaycan ile Dijital Ticaret alanında bir İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmasına yönelik 

müzakereler gerçekleştirilmiştir.  

Kazakistan ile Hizmet Ticareti müzakereleri kapsamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir.  
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Ülkemiz tarafından yürürlükte bulunan Dijital Hizmet Vergisine ilişkin olarak ABD’nin 

ülkemize karşı başlattığı Section 301 soruşturmasına yönelik olarak ABD’li muhataplarımız ile bir 

danışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Ticaret Çalışma Grubu, YOİKK 

Bilişim Çalışma Grubu ve YOİKK Yönlendirme Komitesi Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Bakan Yardımcımız başkanlığında “Sınır-Ötesi Veri Transferi” ve “Veri Lokalizasyonu” 

konularında çeşitli kurum temsilcilerinin katılımları ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

Bakan Yardımcımız başkanlığında E-ticaret Kurulu Toplantısına katılım sağlanmış olup, 

ABD’nin ülkemize karşı yürüttüğü Section 301 soruşturması hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

DTÖ kapsamında devam eden E-Ticaret müzakereleri kapsamındaki “Açık Devlet Verisi”, 

“Gümrük Vergileri”, “Açık İnternet Erişimi”,  “E-İmza ve E-kimlik doğrulama”, “Kağıtsız Ticaret”, 

“Elektronik İşlemlerin Çerçevesi” ve “E-Sözleşme”  küçük grup toplantılarına sürekli olarak katılım 

sağlanmıştır.  

DTÖ’de devam eden E-Ticaret müzakereleri kapsamında Rusya, Endonezya ve Çin ile “veri” 

konusuna ilişkin olarak ikili bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Kalkınma için Yatırımların 

Kolaylaştırılması müzakereleri kapsamındaki “kapsam” ve “Gerçek Kişilerin Geçici Dolaşımı” küçük 

grup müzakerelerine katılım sağlanmıştır. Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması müzakereleri 

kapsamındaki ülkemiz ve Çin tarafından ortak tarafından sunulan “Gerçek Kişilerin Geçici Dolaşımı” 

kağıdına ilişkin olarak Çin ve Yeni Zelanda ile ikili bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

OECD STRI Yönlendirme Grubu toplantısına ayrıca,  OECD Ticaret Komitesi Çalışma Grubu 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Otomotiv Sanayicileri Derneği ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.  

DTÖ’de devam eden Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması müzakereleri kapsamındaki 

ülkemiz ve Çin tarafından ortak sunulan “Gerçek Kişilerin Geçici Dolaşımı” kağıdına ilişkin olarak Çin 

ile ikili bir toplantı gerçekleştirilmiştir 

KVKK ile veri transferi ve bunun ticarete etkilerine ilişkin özel sektöre yönelik bir bilgilendirme 

toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Azerbaycan ile Dijital Ticarete hakkında İşbirliğine yönelik bir Mutabakat Zaptı Bakü’de 

imzalanmıştır.  

DTÖ’de devam eden Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması ve E-Ticaret müzakereleri 

kapsamında Nijerya, St. Lucia, Tayland, Malezya, Katar, AB ve Çin ile ikili birer görüşme 

gerçekleştirilmiştir.  

ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)’nde devam eden ABD Section 232 Çelik-Alüminyum Davasında 

ikinci Panel toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

DTÖ’de devam eden AB – Çelik Ürünlerine Uygulanan korunma Önlemi Davasında birinci ve 

ikinci Panel toplantıları gerçekleştirilmiştir.  

DTÖ’de devam eden AB Palm Yağı ve Palm Yağı Bazlı Bio Yakıtlara Getirilen Kısıtlamalar 

Panelinin 3. Taraf Oturumuna katılım sağlanmıştır. 

Ankara Endonezya Büyükelçiliği ile DS592 Endonezya Hammadde İhracat Kısıtlaması Paneli 

kapsamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

TRIPS Konsey Toplantıları öncesinde fikri mülkiyet haklarından muafiyet talep edilen öneri 

hakkında ilgili Kurumlarımızla bir istişare toplantısı yapılmıştır. 

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında DTÖ TRIPS Konsey Toplantılarına katılım 

sağlanmıştır.  

  DTÖ TRIPS Konseyi Gayriresmi toplantıları gerçekleştirilmiş olup, ülkemiz tarafından katılım 

sağlanmıştır. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi çalışmaları çerçevesinde, 8 Gümrük ve Dış 

Ticaret Bölge Müdürlüğü nezdinde “Ticaretin Kolaylaştırılması Taşra İstişare Toplantıları” 

gerçekleştirilmiştir. 

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi 2021 yılı 1., 2., 3. ve 4. Dönem 

toplantılarına katılım sağlanmıştır. 



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 44 

 

Dünya Gümrük Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması Çalışma Grubu 13. Toplantısına, 

Dünya Gümrük Örgütü SAFE 26. Çalışma Grubu toplantısı ve Alt Çalışma Grubu toplantılarına ayrıca, 

Dünya Gümrük Örgütü nezdinde düzenlenen 5. Yetkilendirilmiş Yükümlü Konferansına katılım 

sağlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ticaretin Kolaylaştırılması ve Elektronik 

İşlemler Merkezi 36. Forumu’na katılım sağlanmıştır.  

Birleşmiş Milletler Asya-Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Sınırötesi Kağıtsız Ticaretin 

Kolaylaştırılması Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine katılım sağlanmıştır. 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi açılmıştır. 

DTÖ Gayrıresmi Bakanlar Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Orta Doğu Kuzey Afrika (MENA)-OECD Girişimi Bakanlar Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu 1. ve 2. Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

DTÖ’nün, Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ), OECD’nin ve Birleşmiş Milletler ilgili 

kuruluşlarının ilgili komite ve çalışma gruplarının toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
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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, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 

3 adet Genel Alım Heyeti programı, 1 adet Sanal Genel Alım Heyeti programı, 8 adet Sanal 

Özel Nitelikli Alım heyeti programı ve 9 Sanal Genel Ticaret Heyeti programı 

gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen sanal genel ticaret heyeti 

programlarında 154 ihracatçı firmamız 581 yabancı iş insanı ile buluşmuş ve 1176 iş görüşmesi 

gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemde düzenlenen sanal genel alım heyeti ve genel alım heyeti 

programların da ise 54 ihracatçı firmamız ve 58 yabancı iş insanı katılım sağlamıştır.  Ayrıca 

Portekiz, Kuveyt, Fas, Filistin, Rusya, Moğolistan, Güney Kore’den İnşaat Malzemeleri, 

Kimyasal Ürünler, Mobilya, Banyo Ürünleri, Aydınlatma Ürünleri, Gıda ve Kozmetik 

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. 

90. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Bakanlığımız himayelerinde, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi ev sahipliğinde 3-12 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek olup, fuarın resmi heyet 

katılımı ve kapsamındaki İzmir İş Günleri programı Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.   

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı nezdinde kamu diplomasisiyle ilgili kurum ve 

kuruluşların katılımıyla teşekkül ettirilen Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu; 20 alanda 

kamu diplomasisi komiteleri, 7 alanda özel komitelerle çalışmalarına devam etmekte olup 

Genel Müdürlük olarak görev ve faaliyetlerimiz çerçevesinde “Ekonomik ve Ticari Diplomasi”, 

“Ülke Markalaşması” ve “Gastrodiplomasi” komitelerine katkı sunulmaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyeti e-ticaret pazar araştırması raporu Şubat 2021’de tamamlanmış 

olup, raporun çıktıları 19 Mart 2021 tarihinde DEİK’in organizasyonu ile İstanbul’da 

düzenlenen hibrit sunum etkinliği, 7 Nisan 2021 tarihinde Ege İhracatçı Birlikleri 

organizasyonu ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen program ve 29 Nisan 2021 tarihinde 

TÜSİAD organizasyonu ile çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde iş insanları 

ile paylaşılmıştır. 

ABD mücevher sektörü ile Ukrayna medikal cihaz ve aletler sektörüne yönelik pazar 

araştırması raporları ve Rusya e-ticaret pazarına girişe yönelik pazar araştırması çalışmaları 

tamamlanmıştır. 

Dış temsilciliklerimizin etkin ve verimli çalışmalarını desteklemek ve Bakanlığımız ile 

bilgi akışını güçlendirmek üzere oluşturulan “Dış Temsilcilikler Yönetim Bilgi Sistemi” 

(DTYBS) sistemi üzerinden Bakanlığımıza bildirilen iş insanlarımızın pazara giriş 

çalışmalarında istifade edebileceği bilgi, gelişme ve değerlendirmelerin Türk iş dünyası ile 

paylaşılmasına yönelik olarak Bakanlığımızca “Ticaret Müşavirliklerimizden-Dış 

Temsilcilikler Blogu” oluşturulmuştur.  Söz konusu Blog suretiyle hedef pazarlarda kaydedilen 
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güncel gelişmeler, mevzuat değişiklikleri ile sorun, öneri ve fırsatlar iş dünyamızla günlük 

olarak paylaşılmakta, ayrıca sivil toplum kuruluşlarımıza e-posta yoluyla bilgilendirilmektedir.   

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 Dönemsel Dış Temsilcilik 

Raporları hazırlanmaktadır. Ocak-Şubat aylarında 15 günlük, Mart-Haziran döneminde ise 

aylık bazda olmak üzere toplam 8 Dönemsel Dış Temsilcilik Raporu oluşturulmuştur. 

İhracatçılarımızın Ticaret Müşavirlerimizle sanal ortamda bir araya getirildiği “Ticaret 

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

katılımla gerçekleştirilmiştir. 2021 Ocak-Haziran aylarında, Tanzanya, Senegal, Mozambik, 

Sudan, Afganistan, ÇHC (TMALL-Gıda), Pakistan, İngiltere, Hindistan (Ev Tekstili), Peru, 

Ekvator, Litvanya, Slovenya, Belarus, Slovakya, İsviçre, Bosna Hersek, Sırbistan, Avusturya, 

Yunanistan, Finlandiya, Filipinler, Vietnam, Hollanda (E-Ticaret), Kuveyt (Finansal 

Teknolojiler), Umman, Danimarka, Hindistan (Amazon Hindistan), Kamerun, Moğolistan, 

Bangladeş, Kosova, Portekiz, Hırvatistan, Norveç, Küba, ABD, Venezuela, Rusya 

Federasyonu, BAE (Gıda), Kuzey Makedonya, Moldova, Angola, ÇHC (TMALL-Moda ve 

Anne&Çocuk), Japonya (Gıda) ve Almanya olmak üzere 46 adet elektronik sohbet toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

“Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 

dış temsilciliklerimizce 3 aylık faaliyet raporunun hazırlanarak Bakanlığımıza ve bağlı 

bulunulan misyon şefi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına gönderilmektedir. Bu çerçevede, 2021 

Ocak-Mart ve Nisan-Haziran dönemleri için 3 aylık raporların takibi yapılmıştır.  

İhracatçı firmalarımızın yararlanması amacıyla hazırlanmış olan 197 ülke profili 

Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmış ve güncellemesi yapılmıştır. 

Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanmakta olan 146 ülkenin sanayi ve tarım/gıda 

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

hazırlanan 292 adet “Potansiyel Ürün Matrisi” güncellenmiştir. 

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 2021 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. 

Bakanlığımız yurt dışı teşkilatına daimi görevle atanan personele yönelik olarak 

15.02.2021–24.03.2021 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz ve Personel Genel Müdürlüğü 

koordinasyonunda “Yurt Dışı Yönlendirme Kursu” düzenlenmiştir. Bu çerçevede Ticaret 

Müşavirlerimize/Ataşelerimize Bakanlığımız Birimlerince 66 saat, diğer Kurumlar tarafından 

ise 29 saat olmak üzere toplam 95 saatlik eğitim verilmiştir. 

Yurt Dışı Teşkilatına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz organizasyonunda, 2021 yılı 

Mayıs/Haziran aylarında sektörel bilgilendirme toplantıları yapılmış ve devlet yardımları 

kapsamında belge onaylarına ilişkin eğitimler verilmiştir.  
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SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Döviz kazandırıcı hizmetlere ilişkin devlet yardımları kapsamında 2021 yılının ilk altı 

ayında; 1.734 destek müracaatı için toplam 186,6 milyon TL ödeme yapılmıştır.  “Hizmet 

Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi-HİSER” kapsamında 1 adet işbirliği kuruluşunun 

projesi uygun görülmüş, böylece söz konusu projelerin sayısı 33’e ulaşmıştır. TURQUALITY® 

Programı kapsamında 10 adet marka kapsama alınmış böylece marka sayısı toplam 53’e 

ulaşmıştır. (30 Marka Programı, 23 TURQUALITY ® Programı) 

Ayrıca, sektörel sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen toplam 7 seminere 

iştirak edilerek, bilgilendirmeler yapılmıştır. 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. 

2021 yılı içerisinde, Dönemin Ticaret Bakanı tarafından Türkiye Müteahhitler Birliği 

(TMB)’de, TMB ve Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) Başkanlarının 

da katılımıyla “Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2020 Yılı 

Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantı basına açık şekilde, basın toplantısı 

formatında düzenlenmiştir. TMB ve TMMMB Başkanlarının değerlendirmelerinin ardından, 

dönemin Ticaret Bakanı, 2020 yılı yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik performansına 

ilişkin kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirmiştir. Bakanlığımız koordinasyonluğunda ve 

TMMMB organizasyonunda, yurtdışı teşkilatımızda görev yapan Ticaret 

Müşavirliklerimiz/Ataşelerimiz, TMMMB ve DEİK Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi 

(UTM) üyesi teknik müşavirlik, mimarlık ve mühendislik firmalarının katılımı ile bölgesel 

bazda teknik müşavirlik sektörü özelinde ülke/bölge bilgilendirme seminerleri 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 5 ayrı bölge özelinde Ticaret 

Müşavirliklerimiz/Ataşelerimizin tarafından bilgilendirme sunumları yapılmış, interaktif soru-

cevap ve tartışmalar yapılmıştır. Ülkemiz ile Ukrayna arasında Kamu-Özel İşbirliği-PPP 

kapsamında sağlık sektörü özelinde ilgili Bakanlıkların katılımıyla video konferans toplantısı 

düzenlenmiştir. 

Firmalarımızın, yurtdışında açılan ihalelerde desteklenmesine yönelik temaslarda 

bulunulmuş ve kazanılan ihalelerin istatistik veri-tabanı üzerinden takibi sağlanmış, yurtdışında 

yürüttükleri projeleri kapsamında inşaat makine ve ekipmanlarının kesin/geçici ihraç ve kesin 

ithal izni işlemleri yürütülmüştür. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte, “Lojistik Merkezler Hakkında Yönetmelik” 

hazırlanması için çalışmalara devam edilmiştir. Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi 

Hakkında Karar ve Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi yayımlanmış olup bu kapsamda ilk 

proje ön onay başvurusu Bakanlığımıza yapılmış ve değerlendirmeye alınmıştır. Covid-19 

salgınına bağlı olarak ortaya çıkan konteyner sorunu, geçiş belgesi sorunu, lojistik maliyetlerin 

artması gibi uluslararası taşımacılığa ilişkin sorunlarının çözümü için ilgili ülkeler ve kurumlar 

nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Navlun maliyetlerimizi düşürmeye yönelik çalışmalar 

kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcilerinin katılımı ile bir çalışma grubu 

kurulmuş ve çalışmalara başlanılmıştır. İhracatımızda demiryolu taşımacılığının payının 

artırılması ile demiryolu taşımalarının etkin ve düşük maliyetli hale getirilmesine yönelik olarak 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile bir çalışma grubu kurulmuştur. 

Orta Koridor’un Türkiye önderliğinde etkin ve cazip hale getirilmesi amacıyla güzergâh 

ülkeleri ile işbirliklerinin artırılması, başta Hazar Geçişi olmak üzere bölgedeki darboğazların 

giderilmesine yönelik olarak Hazar Koridoru Çalışma Grubu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 

Dışişleri Bakanlığı ve STK’lar) oluşturulmuş ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu hususlara 
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ilaveten, Hazar Koridorundaki geçiş ücretlerinin düşürülmesi ve bu hatta karayolu geçiş 

belgelerinde yaşanan kota sorunları ile sınır kapılarından yaşanan karayolları ve demiryollarına 

ilişkin sorunların çözümünü teminen girişimlerde bulunulmaktadır. İhraç taşımalarımıza 

alternatif güzergâhların oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz ihraç 

ürünlerinin daha düşük maliyet ve daha etkin bir şekilde Ro-Ro ile taşınmasına yönelik olarak, 

Akdeniz, Karadeniz ve Avrupa yönünde mevcut Ro-Ro hatlarına ilaveten kurulabilecek yeni 

Ro-Ro hatları ile ilgili çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile koordinasyon halinde 

gerçekleştirilmiştir. 

1.441’i yerli, 509’u yabancı olmak üzere toplam 1.950 firmanın faaliyette bulunduğu 

Serbest bölgelerde 2021 yılının ilk altı ayında ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%28,75 artarak, 11,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 1.035’i alım-satım, 1.077’si 

üretim ve 666’sı diğer faaliyetler olmak üzere toplam 2.778 faaliyet ruhsatı düzenlenen 

firmalarca yürütülen faaliyetler kapsamında 62.514’ü işçi, 12.181’i büro personeli ve 7.268’i 

diğer olmak üzere toplam 81.963 personel istihdam edilmektedir. 

 Serbest bölgeler alanında işbirliğinin arttırılması amacıyla Moğolistan ile “Türkiye 

Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat 

Zaptı” 21/01/2021 tarihinde imzalanmıştır. 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 çalışmalarda imza aşamasına gelinmiştir. 

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesindeki teşvik ve avantajların tanıtılması amacıyla, 1 

çevrimiçi ve 1’i DEİK ile birlikte, diğeri Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) üyesi 

firmalara yönelik olmak üzere toplam 3 tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Anılan Bölgenin 

tanıtımı amacıyla, 5.000 adet (2.500 adedi Türkçe, 2.500 adedi İngilizce olmak üzere) broşürün 

tasarım ve basılmasına ilişkin hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.  

Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ağırlanan 18 kişilik Özbekistan 

heyetine serbest bölge avantajlarının tanıtımına ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir.  

Bakanlığımızın bünyesinde kurulmuş olan Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi 

(VAMM) tarafından yapılan “Serbest Bölgeler için Etki Analizi” projesinin İzleme ve 

Değerlendirme Modüllerinin ilk aşamaları tamamlanarak, muayene ve kabul işlemlerine 

başlanmıştır. 

06/02/2021 tarihli ve 31387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3516 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin 

ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az %85’i olarak belirlenmiş olan yurt 

dışına ihraç oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak 

yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışının İçişleri 

Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığınca uygulanan ulusal ve uluslararası mevzuata uygun 

olarak yapılabilmesine yönelik Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 17/02/2021 tarihli ve 31398 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Trabzon Serbest Bölgesi arazisinin Bakanlığımızca Türkiye Denizcilik 

İşletmeleri A.Ş.’den kiralanmasına yönelik 15/03/1991 tarihli protokolün süresi, 11/03/2020 

tarihinde akdedilen ek protokol ile 15/03/2040 tarihinde kadar uzatılmıştır.  

2635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında 

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 1/7/2021 tarihi itibariyle 48 firmaya faaliyet ruhsatı 

düzenlenmiş ve 6 firma destek kapsamına alınmıştır. 

2021 yılının ilk altı ayında Serbest Bölgeler özel hesabından 162.641.132 TL, bütçeye 

gelir kaydedilmiştir.  
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Serbest Bölgelerin Mekansal Yönetimi Otomasyonunun (SEB-ATLAS) Lisans 

Bağımsız Altyapıya Geçişi Projesi kapsamındaki danışmanlık hizmet alımının teknik şartname 

çalışmaları tamamlanmış ve TÜRKSAT A.Ş.’ye ihalesi yapılmıştır.  

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, 26 Nisan – 4 Haziran 2021 tarihleri arasında Yurtdışı Yatırım Anketi 

gerçekleştirilmiştir.  
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GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ocak-Haziran 2021 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları: 

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüz bütçesinin aşağıda 

belirtilen tertiplerine toplam 69.238.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 34.713.000 

TL’si cari, 34.525.000 TL’si yatırım giderleri için ayrılmıştır. 

 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile (Mülga) Bakanlığımız arasında 19.12.2019 

tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen ve denetim esnasında ihtiyaç duyulan ve 

denetimin gereği olan her türlü taşıt, mal ve hizmet alımı ile bakım onarım ve kalibrasyon 

giderleri ile görevli personelin katılacağı denetim amaçlı kurs, seminer, toplantı vb. hizmetler 

için yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ve harcama giderleri için 2021 yılında 5.000.000 

TL ödeneğin Bakanlığımız bütçesine aktarılması uygun görülmüş olup; 2021 yılının ilk altı 

ayında 1.335.000 TL ödeneğin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerince 

kullanımının sağlanması amacıyla ödenek kaydı işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının başlatmış olduğu “Kamuda 

Staj Seferberliği” projesi kapsamında, Genel Müdürlüğümüzde staj yapan öğrencilerin 

ücretlerinin karşılanabilmesini teminen “01.04-Geçici Personel” ekonomik koduna 12.000 TL 

ödenek eklenmiştir. 

Söz konusu ekleme sonrası toplam 69.250.000 TL olan Genel Müdürlüğümüz 

bütçesinden, aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, haziran sonu itibariyle 16.908.029 TL cari, 

918.323 TL yatırım olmak üzere toplam 17.826.352 TL harcama gerçekleşmiştir. 

 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET ALT FAALİYET TERTİP KBÖ

32- KAYIT DIŞI EKONOMİYLE 

MÜCADELE

194- GÜMRÜK MUHAFAZA 

HİZMETLERİ

581- Gümrük Kaçakçılığıyla 

Mücadele
583- Gümrük Kaçakçılığıyla Mücadele 32.194.581.583-0021-01-01.01 15.495.000,00

32.194.581.583-0021-01-01.04 0,00

32.194.581.583-0021-01-02.01 2.573.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.02 3.591.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.03.10 375.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.03.20 35.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.04.20 11.388.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.04.50 1.087.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.05 101.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.06 40.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.07 28.000,00

16686- Gemi Takip Sisteminin 

Entegrasyon Modülü(YYatırım)
32.194.581.16686-0021-01-06.02 80.000,00

32.194.581.16686-0021-01-06.03 0,00

16654- İstihbarat Bilgi Sisteminin 

Geliştirilmesi (Yatırım )
32.194.581.16654-0021-01-06.03 480.000,00

16609- Kaçakçılıkla Mücadelede 

Cihaz ve Malzeme Alımı(Yatırım )
32.194.581.16609-0021-01-06.01 30.715.000,00

32.194.581.16609-0021-01-06.06 0,00

16627- Komuta Kontrol Merkezinde 

Kullanılan Sistemlerin Bakım ve 

Onarımı (YAtırım  )

32.194.581.16627-0021-01-06.02 250.000,00

32.194.581.16627-0021-01-06.06 0,00

16607- Motorbot Teknik Ci. Malz. 

Alımı, Bakım ve Onarımı(Yatırım )
32.194.581.16607-0021-01-06.01 0,00

32.194.581.16607-0021-01-06.02 3.000.000,00

32.194.581.16607-0021-01-06.07 0,00
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Ocak-Haziran 2021 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: 

 

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; 2021 yılının ilk altı ayında, 6 adet Bagaj X-Ray sistemi, 8 adet 

videoskop cihazı, 7 adet yoğunluk ölçüm cihazının ihaleleri gerçekleştirilmiştir. 

Habur Gümrük Sahasında kullanılmakta olan 2 adet ZBV Backscatter Mobil Araç ve 

Konteyner Tarama Sisteminin (1) tanesinin Kapıkule Gümrük Sahasına nakledilmesi uygun 

görülmüş olup, buna ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğü talimatlandırılmıştır. 

Tekirdağ Akport Limanı işletici kuruluşu tarafından 1 adet Hızlı Tarama Sistemi temin 

edilerek limanda kurulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. Bu limanda bulunan Bakanlığımıza ait 1 

adet Mobil Araç ve Konteyner Tarama Sisteminin Cilvegözü Gümrük Sahasına nakli uygun 

görülmüş ve sistem adı geçen sahaya nakledilerek faaliyete geçirilmiştir. 

İstihbarat ve analiz kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında Bakanlığımız veri 

tabanlarında yer alan ham verinin sistematik olarak analize tabi tutulması amacıyla 2016 yılında 

başlayan, 2018 yılında kurulumu tamamlanarak yaygın kullanıma alınan İstihbarat Bilgi 

Sisteminin (İBS) 2019-2020 yıllarında da sahanın gereksinimlerine göre yürütülen geliştirme 

süreci 2021 yılında da devam ettirilmektedir.  2021 yılının ilk yarısında özellikle İçişleri 

Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri(NVİ) Genel Müdürlüğü’nce haiz olunan “Geçerli 

Pasaport Sorgulama Servisi”nde mevcut bilgilerden “Pasaport Fotoğrafı”nın İBS’ye aktarılarak 

PROGRAM ALTPROGRAM FAALİYET ALT FAALİYET TERTİP KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN
TOPLAM 

ÖDENEK

HARCAMA 

(AVANS 

DAHİL)

32- KAYIT DIŞI EKONOMİYLE 

MÜCADELE

194- GÜMRÜK MUHAFAZA 

HİZMETLERİ

581- Gümrük Kaçakçılığıyla 

Mücadele
583- Gümrük Kaçakçılığıyla Mücadele 32.194.581.583-0021-01-01.01 15.495.000,00 0,00 0,00 15.495.000,00 7.809.062,53

32.194.581.583-0021-01-01.04 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 1.262,38

32.194.581.583-0021-01-02.01 2.573.000,00 0,00 0,00 2.573.000,00 1.320.786,62

32.194.581.583-0021-01-03.02 3.591.000,00 0,00 0,00 3.591.000,00 334.494,40

32.194.581.583-0021-01-03.03.10 375.000,00 0,00 0,00 375.000,00 122.535,97

32.194.581.583-0021-01-03.03.20 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 13.596,25

32.194.581.583-0021-01-03.04.20 11.388.000,00 0,00 0,00 11.388.000,00 6.800.300,74

32.194.581.583-0021-01-03.04.50 1.087.000,00 0,00 0,00 1.087.000,00 490.000,00

32.194.581.583-0021-01-03.05 101.000,00 0,00 0,00 101.000,00 5.150,44

32.194.581.583-0021-01-03.06 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 7.400,00

32.194.581.583-0021-01-03.07 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 3.439,70

CARİ TOPLAM 34.713.000,00 16.908.029,03

16686- Gemi Takip Sisteminin 

Entegrasyon Modülü(YYatırım)
32.194.581.16686-0021-01-06.02 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

32.194.581.16686-0021-01-06.03 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

16654- İstihbarat Bilgi Sisteminin 

Geliştirilmesi (Yatırım )
32.194.581.16654-0021-01-06.03 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00

16609- Kaçakçılıkla Mücadelede 

Cihaz ve Malzeme Alımı(Yatırım )
32.194.581.16609-0021-01-06.01 30.715.000,00 0,00 74.000,00 30.641.000,00 0,00

32.194.581.16609-0021-01-06.06 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00

16627- Komuta Kontrol Merkezinde 

Kullanılan Sistemlerin Bakım ve 

Onarımı (YAtırım  )

32.194.581.16627-0021-01-06.02 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

32.194.581.16627-0021-01-06.06 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 118.218,69

16607- Motorbot Teknik Ci. Malz. 

Alımı, Bakım ve Onarımı(Yatırım )
32.194.581.16607-0021-01-06.01 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00

32.194.581.16607-0021-01-06.02 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

32.194.581.16607-0021-01-06.07 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 800.104,34

YATIRIM TOPLAM 34.525.000,00 918.323,03
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mevcut veri kalemleri ile eşleştirilmesine başlanmıştır. Bu süreçte veri kalitesini arttırmak 

amacıyla MERNİS veri tabanında İBS için kullanıcı oluşturularak vatandaşlık numaraları teyit 

edilmektedir. İBS üzerinde yapılan sorgulamaların performansının daha da arttırılması için 

Özet Beyan, Detaylı Beyanname ve NCTS veri setlerinin ayrı sanal sunuculara taşınması süreci 

tamamlanmıştır.  Ayrıca NCTS veri tabanından çekilen veri setinin içeriği genişletilerek yeni 

view tablosunun oluşturulması sağlanmıştır. Yine anılan dönem içerisinde 3 kişiye Batı 

Marmara Bölge Müdürlüğü’nde yerinde eğitim İBS analiz eğitimi verilmiştir. 

Dedektör köpekler ile idarecilerinin eğitilmesi amacıyla kurulmuş olan Bakanlığımız 

Köpek Eğitim Merkezinde dedektör köpekler ile idarecilerinin eğitim faaliyetleri devam 

etmektedir. 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle taşra ve merkez dahil toplam 216 adet 

köpeğimiz mevcuttur. 2021 yılı ilk 6 aylık süreçte söz konusu dedektör köpeklerle yapılan 

aramalarda 2.954 kg uyuşturucu madde; 31.570 paket sigara, 580 adet elektronik sigara kartuşu, 

30.092 paket elektronik sigara tütünü, 83,5 kg nargile tütünü, 69.000 adet makaron; C4 patlayıcı 

madde (1 adet pil ve 1 adet alıcı düzeneği ile birlikte), 8 adet silah ve 17 adet şarjör 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 263 dosya için 8.625.044 TL ödenek gönderilmiş olup, 

bunun 6.800.301 TL’si harcamaya dönüşmüştür. 

Bakanlığımızın ülkemiz karasuları ve deniz limanlarında kaçakçılığın men ve takibine 

ilişkin hedefleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzün etkinliğinin artırılması amacıyla, deniz 

bağlantılı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri emrinde hizmet veren; 

Deniz Devriye Ekiplerince, 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 961 saat devriye faaliyeti 

gerçekleştirilmiş, 301 deniz taşıtı ile temas kurulmuş ve tespit edilen usulsüzlükler sonucu 15 

deniz taşıtı ile ilgili adli ve/veya idari işlem gerçekleştirilmiş, 

Gemi Arama Ekiplerince, 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla riskli kabul edilen 501 gemi 

aramaya tabi tutulmuş, arama faaliyetleri sonucu 13 olayda, toplam 2.748.110 TL değerinde 

yakalama gerçekleştirilmiştir. 

Konteyner Kontrol Ekiplerince, 31 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 1062 arama faaliyetinde, 

9 olayda, toplam 724.677.277 TL değerinde yakalama gerçekleştirilmiştir. 
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TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

9 Eylül 1993 tarihinde kurulan ve yaklaşık 28 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. 

 Ocak-Haziran 2021 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 

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. 

01.01.2021-30.06.2021 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 258.528 adet 

başvuru yapılmıştır. Aynı dönemde, tüketici hakem heyetlerince alınan 322.112 adet kararın; 

yaklaşık % 51’i tüketici lehine, % 48’i tüketici aleyhine karara bağlanmıştır. 

Covid-19 salgın hastalığına karşı mücadelede alınan tedbirler kapsamında, 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nın “Tam 

kapanma tedbirleri” konulu 27.04.2021 tarihli Genelgesi’nde yer alan tedbirlere istinaden 

bilirkişi incelemelerine ilişkin süreler ile tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılması 

29.04-17.05.2021 tarihleri arası dönem için durdurulmuştur. 
 

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 
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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 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, Kanada 

Tüketici İdaresi yönetiminde, 22-24 Haziran 2021 tarihleri arasında telekonferans yöntemiyle 

yapılmış olup toplantıda, yanıltıcı çevresel beyanlara karşı tüketicinin korunması, dijital 

ekonomide tüketicileri koruyucu önlemler ve COVID-19 salgını sonrası tüketicilerin maruz 

kaldığı riskler ve bu risklere karşı kamu otoritelerince alınması gereken önlemler tartışılmıştır. 

ICPEN Dönem Başkanlığı 1 Temmuz 2021 itibariyle Portekiz’e geçmiş olup Türkiye halen 

ICPEN Danışma Kurulu ile “Çevrenin Korunmasına İlişkin Reklam Beyanları” ve “Tüketicinin 

Korunmasında Davranışsal Yaklaşım” gruplarında aktif olarak görev almaktadır. 

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) tarafından 8-14 Nisan tarihleri arasında 

düzenlenen Tüketici Politikaları Komitesi ve Ürün Güvenliği Çalışma Grubu toplantılarına 

katılım 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. 
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“Strengthening Consumer Protection” isimli IPA II Dönemi (2014-2020) Teknik Destek 

Projesi yürütülmüş ve 6 Mart 2021 itibariyle sonuçlandırılmıştır. 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 2020 Tüketici Hakem Heyetleri Yıllık Değerlendirme Raporu da yayınlanmıştır.  

Proje kapsamında, tüketicilere yönelik yeni bir iletişim stratejisi de geliştirilmiştir. Bu 

kapsamda, “tüketici hakem heyetleri”, “mesafeli sözleşmeler”, “çocuklarda tüketici bilincinin 

artırılması”, “paket turlar”, “yanıltıcı reklamlar”, “ayıplı mal ve hizmetler” ve “abonelik 

sözleşmeleri” yedi bölümlük TV Spotu serisi hazırlanarak yayımlanması için ilgili mercilere 

gönderilmiştir.  

Ayrıca, ulusal kanalda ve Bakanlığın internet kanallarında yayınlanmak üzere en az on 

beşer dakikadan oluşan on bölümlük bir TV programı hazırlanarak yayımlatılmıştır.  

Ayrıca, tüketiciler ve satıcılar için bilgilendirme broşürleri, kitapçıklar ve diğer bilgi 

materyalleri hazırlanmış, projenin tüm paydaşlarının davet edildiği 50’den fazla toplantı, 

seminer ya da çalıştay düzenlenmiştir.  

Ayrıca, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın koordinasyonunda “Tek Pazar” Programı 

içerisindeki “2021-2027 Tüketici Programı”na (Consumer Programme 2021-2027) katılım 

konulu çalışmalar yapılmış, bu kapsamda AB Birlik Programları Kurulu tarafından Programa 

katılım kararı verilmiştir. Konuyla ilgili AB makamlarıyla istişareler sürmektedir. 

Yeni başlamakta olan IPA III Dönemi (2021-2027) için ve “Sürdürülebilir Tüketimin 

Geliştirilmesi” konusunda proje teklifi hazırlanarak Avrupa Birliği Başkanlığı’na 

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  

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, tüketicinin 

korunmasına ilişkin mevzuatta da ihtiyaç halinde yeni çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu bağlamda, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksi kapsamında yapılan 

çalışmaların bir ayağı olarak 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17 ve 22’nci maddelerine uygun olarak 

ikincil mevzuatta “imza sirküleri” ibaresi geçen hükümlerin düzenlenmesi çalışmaları 

kapsamında İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliğinin “Yetki Belgesi” başvuru 

koşullarına ilişkin 20 inci maddesinin “Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların 

noter onaylı imza sirküleri.” şeklindeki birinci fıkrasının (c) bendi “Satıcı veya sağlayıcıyı 

temsile yetkili olduğunu gösterir belge.” şeklinde değiştirilerek satıcı veya sağlayıcı adına 

başvuruda bulunacakların imza sirküleri dışında sicil tasdiknamesi sunabilmelerine de imkan 

sağlanmıştır. 
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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. 

2021 yılının ilk altı ayında, TBMM Dilekçe Komisyonu Ön Ödemeli Gayrimenkul 

Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi 

Konulu Alt Komisyonunun toplantılarına Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanmış; toplantı 

gündemlerine ilişkin gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “6361 

sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”nda 

değişiklik yapılması ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından 

“Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”in 

yayınlanması çalışmalarına ilişkin olarak Genel Müdürlüğümüz görüşleri hazırlanmış ve 

iletilmiştir. 

Nisan 2021’de Avrupa Birliği Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği Taslağı Hakkında 

çalışma yapılmıştır. 2021 yılının Haziran ayında, çalışmaları devam etmekte olan “Sermaye 

Piyasası Kanunu’nda Kripto Varlıkların ve Kripto Varlık Platformlarının Düzenlenmesine Dair 

Değişiklik Taslağı” hakkında ve Sermaye Piyasası Kurumuna görüş verilmiştir. 

BDDK tarafından Ocak 2021 tarihinde iletilen “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan 

Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin 

Yönetmelik Taslağına” ilişkin olarak görüş verilmiştir. 

Ayrıca Bakanlığımız internet sitesi yayınlar/söyleyişi makale bölümünde 24.05.2021 

tarihinde sosyal mühendislik ile ilgili tüketicileri bilgilendirme yazısı yayımlanmıştır. 

Yukarıda belirtilen mevzuat çalışmalarının yanı sıra, 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri 

arasında, ön ödemeli konut satışı sözleşmeleri, finansal hizmet sözleşmeleri, mesafeli 

sözleşmeler, taksitle satış sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, devre tatil 

sözleşmeleri, piramit satış sistemleri konularında yapılan denetimler sonucunda, 30 şirkete 

toplam 33.087.417,32 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. 

Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, “Uzlaşma” başlıklı 

77/A maddesi ile “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında 

Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği”nde yer alan görev ve yetki 

uyarınca 2021 yılı ilk altı ayında 66 başvuruya ilişkin uzlaşma görüşmeleri sonuçlandırılmıştır. 

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’nin tüm hükümleri 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Ayrıca, 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 ile Tüketici Hakem 

Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri gereği Bakanlığımızca hazırlanması gereken 

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Ücret Tarifesi yürürlüğe konulmuştur. 
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Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 

Tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile yasal haklarını kullanması konusunda 

özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların ve tüketici hukuku veya 

tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi amacıyla, 6502 sayılı 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 60’ıncı maddesi ve 27.06.2014 tarih ve 29043 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “Tüketici Ödülleri Yönetmeliği” çerçevesinde altı ayrı dalda her 

yıl düzenlenen “Tüketici Ödülleri”nin COVİD nedeniyle düzenlenemeyen 23’üncüsü ile 

24’üncüsü bu yıl tek tören halinde 17 Mart 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. 2019 

yılında orta okul ve lise öğretimi gören öğrencilere yönelik “Tüketici Hakları Konulu Resim ve 

Karikatür Yarışması” olarak düzenlenen ancak COVİD salgını nedeniyle töreni 

gerçekleştirilemeyen Resim ve Karikatür yarışmasında dereceye giren öğrencilerin 

ödüllerinin  takdimi de 17 Mart 2021 tarihinde düzenlenen aynı ödül töreni programı içerisinde 

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 2020 yılı sonuçları 

kamuoyu ile paylaşılmak üzere rapor haline getirilmiştir. 

Belgelendirme Faaliyetleri 

 

SERBİS Projesi 

Yetkili olmadığı halde yetkili servis gibi tanıtım yapan ve hizmet sağlayan korsan 

servislerin, hem tüketici mağduriyetlerine yol açtığı hem de firmaların ticari itibarlarına ve 

marka değerlerine zarar verdiği dikkate alındığında, yetkili servis bilgilerine güvenilir bir 

platformdan doğru bir şekilde erişim sağlanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda; üretici ve 

ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin 

bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanmasını temin etmek amacıyla hazırlanan 

“Servis Bilgi Sistemi” firmalar ve tüketiciler tarafından kullanılmaktadır.  

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik, Satış Sonrası Hizmetler 

Yönetmeliği Garanti Belgesi Yönetmeliği ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği 

ile ilgili Faaliyetler 

Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte buna bağlı olarak tüketicilerin kullanımına 

sunulan ürünlerde de hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimle birlikte 

tüketicilerin bütçelerine uygun kullanılmış ürünlere talep günden güne artış göstermektedir.  

İkinci el malların tekrar satışa konu olmasının başlıca faydaları; kullanım ömrü dolmayan 

malların ekonomiye tekrar kazandırılarak ekonomik bir değer oluşturulması, çevreye 

verecekleri zararların azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine uygun olmayan ve satın 

alamadıkları kullanılmamış malları ikinci el olarak almalarının sağlanmasıdır.  Mevcut 

durumda kullanılmış mallar piyasada satışa konu olmakla birlikte, bu duruma ilişkin herhangi 

bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Son zamanlarda özellikle cep telefonlarının tüketiciler 

tarafından çok sık değiştirildiği ve ikinci el cep telefonlarının herhangi bir işlem yapılmadan 

yoğun şekilde tüketicilere tekrar satıldığı gözlenmektedir. Ancak bu tür ikinci el satışlarında 

herhangi bir standart ve düzenleme bulunmadığı ve kayıt tutulmadığı için zaman zaman tüketici 

mağduriyetlerinin yaşandığı görülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; 6502 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci, 57 nci ve 84 üncü maddelerine 

dayanılarak, kullanılmış bazı malların yenilenmesi ve tekrar satışa sunulması faaliyetlerini 
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düzenlemek amacıyla “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” hazırlanıp 

yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle, ekli listede yer alan ikinci el malların 

yenilenmesi, sertifikalandırılması ve satışa sunulması ile yetkili yenileme merkezlerinin 

kuruluşu, yetkilendirilmesi, garanti, yetkili satıcının sorumluluğu, tüketicinin hakları gibi 

hususlar düzenlenmiş olup kullanılmış malların satışına ilişkin yasal boşluğun ortadan 

kaldırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, 

kullanım ömrü dolmayan bu malların ekonomiye tekrar kazandırılmasına ve israfın 

önlenmesine katkı sağlanacaktır.  

6502 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Garanti 

Belgesi Yönetmeliğine göre; üreticiler ve ithalatçılar tüketiciye yönelik üretilen ve ithal edilen 

mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin 

tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu da satıcıya aittir. Garanti belgesinin 

tekemmül ettirilerek verilme zorunluluğu nedeniyle garanti belgeleri yazılı olarak düzenlenerek 

tüketiciye verilmektedir. Mevcut yasal düzenlemeler ve uygulamalar firmalar açısından 

bürokrasiye, maliyete, kaynak israfına neden olmakta; tüketiciler açısından ise garanti 

belgesinin uzun süreler saklanmasını zorlaştırarak kaybolmasına neden olabilmektedir. Ayrıca; 

günümüz dünyasında teknoloji hızla gelişmekte ve her geçen gün yeni ürünler tüketicilerin 

kullanımına sunulmaktadır. Bu durum, yeni ortaya çıkan ürünlerle ilgili tüketicinin korunma 

alanını düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; 

“Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle yapılan değişikliklerle; garanti belgesinin kalıcı veri 

saklayıcısı ile tüketiciye verilmesinin sağlanması firmaların bu alandaki maliyetlerini önemli 

ölçüde düşürecek, kaynak tasarrufu sağlayacak ve bürokrasiyi azaltacaktır. Diğer yandan, 

tüketiciler garanti belgesine kalıcı veri saklayıcısı ile kolay bir şekilde erişebilecek, belgeler 

kolay bir şekilde muhafaza edilebilecek ve belgelerin kaybolma riski azalacaktır. Ayrıca; son 

yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi sonucu tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılmaya 

başlanan insansız hava araçları (drone), ebeveyn monitörleri, usb fanlar, tabletler, ekran kartları, 

araç içi kameralar, akıllı ev sistemleri, akıllı TV kutuları, akıllı saatler ve bileklikler, elektrikli 

kaykaylar gibi yeni teknolojik ürünler için de garanti belgesi düzenleme zorunluluğu 

getirilmiştir. 

6502 sayılı Kanunun 58 inci maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Satış 

Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine göre; servis istasyonları, kendilerine kargo ile gönderilen 

arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim 

alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemek 

zorundadırlar. Ayrıca, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak da servis fişi tekemmül 

ettirmeleri ve tüketicilere vermeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeler gereği söz konusu 

belgeler tüketicilere sadece yazılı olarak ve fiziksel ortamda verilebilmektedir. Mevcut yasal 

düzenlemeler ve uygulamalar firmalar açısından bürokrasiye, maliyete, kaynak israfına neden 

olmakta; tüketiciler açısından ise bu belgelerin saklanmasını zorlaştırarak kaybolmasına neden 

olabilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; “Satış Sonrası Hizmetler 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Söz 

konusu Yönetmelikle yapılan değişikliklerle; malın teslim alındığına daire belge ile servis 

fişinin kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesinin sağlanması firmaların bu alandaki 

maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek, kaynak tasarrufu sağlayacak ve bürokrasiyi azaltacaktır. 

Diğer yandan, tüketiciler bu belgelere kalıcı veri saklayıcısı ile kolay bir şekilde erişebilecek, 

belgeler kolay bir şekilde muhafaza edilebilecek ve belgelerin kaybolma riski azalacaktır. 

6502 sayılı Kanunun 55 ncı maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Tanıtma 

ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğine göre; üreticiler ve ithalatçılar tüketiciye yönelik üretilen 

ve ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu 

düzenlemek zorundadır. Tanıtma ve kullanma kılavuzu kalıcı veri saklayıcısı ile de tüketiciye 
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verilebilmekte fakat bu durumda kılavuza erişim, yetkili servis bilgileri gibi önemli bilgileri 

erişim açısından sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; 

“Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle yapılan değişikliklerle; tanıtma ve 

kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi durumunda malın üzerinde ve 

ambalajında söz konusu kılavuzu nasıl erişileceğine ilişkin bilgilendirme yapma yükümlülüğü 

ile üretici ve ithalatçının internet sitesi bulunması durumunda tüm yetkili servis istasyonlarının 

ve yedek parçaların temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin internet 

sitelerinde bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Buna ek olarak tüm yetkili servis bilgilerinin 

Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde (SERBİS) yer aldığına ilişkin 

bilgilendirmenin de tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almasına ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile tüketicilerin tanıtma ve kullanma kılavuzu ile yetkili 

servis bilgilerine elektronik ortamda doğru bir şekilde ulaşmaları amaçlanmaktadır. 

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. 

01.01.2021-01.07.2021 tarihleri arasında belgelendirme faaliyetlerine yönelik olarak 

gerçekleşen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesine ilişkin onay başvuru sayısı 1159 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 2021 yılının ilk 6 ayında 

gerçekleştirilen denetimlerde, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla tekstil, 

ayakkabı, kırtasiye, deterjan, çocuk bakım gereçleri ve oyuncak gibi tüketici ürünlerine yönelik 

olarak 1.330 parti (3.071.649 adet) ürün denetlenmiştir. Deterjan, hava aromatize edici ürün, 

tekstil, oyuncak, ayakkabı ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren 748 üretici ve ithalatçıya 

rehberlik faaliyeti düzenlenmiştir. Çocuk bakım gereçleri ve ayakkabı sektör temsilcileriyle 

Bakanlığımız piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantıları 

gerçekleştirilmiştir.  

Ülkemizde dokuz farklı Bakanlık/kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen piyasa 

gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere 

daha etkin bir şekilde, tek bir platformdan aktarılması amacıyla hazırlanan ve www.gubis.gov.tr 
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ile www.guvensizurun.gov.tr adresleri üzerinden erişim sağlanan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi 

(GÜBİS) 2018 yılında devreye alınmıştır. Sistemi bugüne kadar iki milyonu aşkın tüketicimiz 

ziyaret etmiştir.  

Ürün güvenliğinin idari, hukuki ve teknik düzeyde sürekli güncellenen ve gelişen 

dinamik bir yapıya sahip olmasından dolayı bilgi ve tecrübe paylaşımları, uygulamaların takip 

edilmesi amacıyla gerek Avrupa Birliği gerekse küresel çapta üyesi olunan çalışma gruplarının 

çevirim içi toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

 

 Reklam Kurulu Faaliyetleri 

 

Reklam Kurulu Ocak-Haziran 2021 Döneminde 675 dosyaya durdurma cezası, 178 

dosyaya toplamda 17.511.801 TL idari para cezası uygulamıştır. Uygulanan idari para 

cezalarında ilk sırayı 6.610.456 TL ile gıda sektörü almaktadır. Bu sektörü sırasıyla 6.283.040 

TL ile sağlık sektörü ve 2.087.448 TL ile diğer sektörü takip etmektedir.  
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ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Meslek Kuruluşları 

 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının kuruluş, işleyiş ve sicil işlemlerine yönelik 

olarak yürütülen faaliyetlerimiz devam etmiştir. 

İstanbul İlinde “İstanbul Spor Tesisi İşletmeciliği Esnaf Odası’nın kuruluş işlemleri 

başlatılmış ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı (ESBİS) üzerinde sanal oda 02.03.2021 

tarihinde kurulmuş olup üye ekleme işlemleri devam etmektedir. Şanlıurfa ilinde "Şanlıurfa 

Minibüsçüler Esnaf Odası"nın kuruluş işlemleri başlatılmış ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 

veri tabanı (ESBİS) üzerinde 30.04.2021 tarihinde kurulmuş olup üye ekleme işlemleri devam 

etmektedir.  

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.  

Dairemiz tarafından sanal ortamda 81 esnaf ve sanatkâr sicil müdürlerine mevzuat 

eğitimi verilmiştir.  

Sicil Müdürlüğü personelinin yararlanmasına yönelik sicil mevzuatı hakkında soru-

cevap kitapçığı hazırlanmış ve Genel Müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanması sağlanarak 

sicil müdürlerinin istifadesine sunulmuştur. 

 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.  

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. 

 

Kooperatifler 

 

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. 

Ülkemizin yeniden üye olduğu Uluslararası Zeytin Konseyi çalışmaları kapsamında, 

sekretarya ve koordinasyon hizmetlerinin yürütülmüş ve toplantılara katılım sağlanmıştır. 

1163 sayılı KooperatiflerKanununda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. 
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Adana ilinde çoğunluğu kadın kooperatifi olmak üzere 100’ün üzerinde kooperatifin 

katılımıyla Bölgesel Kooperatifler Zirvesi gerçekleştirilmiştir.  

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında, kadın 

kooperatiflerinin hibe başvuruları alınmış, değerlendirilmiş ve hibeye hak kazananlara 

ödemeleri yapılmıştır.  

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 

zincir marketler ile birlikte eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.  

 

Eğitim ve Dış İlişkiler 

 

Tuzla Belediyesi’nin Evden Hayata Katıl Projesi kapsamında Tuzla ilçesindeki 100 

kadına uzaktan eğitimle kadın kooperatifleri ve e-ticaret alanlarında iki bölümden oluşan 

eğitimler verildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencilerine 

kooperatifçilik hakkında uzaktan eğitim verildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Kalkınma 

’da Kooperatiflerin Rolü” adlı çevrim içi söyleşi gerçekleştirildi. Gaziantep’te merkezi bulunan 

İpekyolu Kalkına Ajansı işbirliğinde çevrimiçi dünyada kooperatifçilik uygulamaları üzerine 

eğitim gerçekleştirildi. Ardahan Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen eğitim talebi üzerine 

Ardahan’da kooperatif ortak ve yöneticileri ile kooperatif kurmak isteyen kadın girişimcilere 

kooperatifçilik eğitimi verildi.  

Kars Ticaret il Müdürlüğü personeline Esnaf ve Sanatkârlar Genel Kurulu’nda 

görevlendirilmek üzere Bakanlık Temsilciliği eğitimleri yapılmıştır. 

Yurtdışındaki kooperatifçilik faaliyetlerine ilişkin incelemeler yapılmış, makama bilgi 

notları düzenlenmiştir.  

Kooperatifçilik Sektör Analizi Projesi’nde (yapı kooperatifleri alanında) çalışmalar 

yapılmıştır.  

Aralık ve Mayıs aylarında esnaf ve sanatkârlara yönelik verilen hibe desteği kapsamında 

EBYS ve CİMER üzerinden gelen başvurular değerlendirilmiş, dilekçeler cevaplanmıştır.   

Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız görev ve yetki alanlarını ilgilendiren faaliyetlere 

yönelik yazılı basında çıkan haber metinleri günlük olarak e-posta yoluyla duyurulmuştur. 

Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz web sayfalarında yer alan bilgilerin güncellenmesine 

yönelik çalışmalar yapılmış, duyuru ve haberler yayınlanmıştır.  

 

Ahilik Faaliyetleri 

 

2021 Ahi Evran Yılı münasebetiyle yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek proje, 

program ve etkinliklerin belirlenmesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak etkinlikler 

ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde koordinasyonun sağlanması ve diğer 

amaçlar doğrultusunda Bakan oluru ile Ahi Evran Yılı Yürütme Komitesi kurulmuştur. 

Ahi Evran Yılı Yürütme Komitesi 31 Mart 2021 tarihinde ilk toplantısını, 14 ve 29 

Nisan 2021 tarihlerinde ise ikinci ve üçüncü toplantılarını son olarak 25 Mayıs 2021 tarihinde 

dördüncü toplantısı yapmıştır. Toplantılarda yıl etkinliklerine ilişkin değerlendirmeler 

yapılarak 22 etkinlik belirlenmiş, bu etkinliklere ilişkin hazırlanan planlama, program ve 

şartnameler onaylanmıştır. 

Belirlenen etkinliklere ilişkin hazırlık çalışmaları tamamlanmış olup, bu minvalde ön 

araştırmalar yapılmış, teknik şartname ve sözleşmeler hazırlanmış, resmi yazışma, toplantı ve 

görüşmeler gerçekleştirilmiş, komiteye ve makamlara arz edilmek üzere bilgi notları ve 

sunumlar düzenlenmiştir. 

Lokantacılık ve Kıraathanecilik Meslek Kılavuzuna ilişkin çalışmalar tamamlanmış, 

kitapların dijital sürümleri yayımlanmıştır. Kuaförlük ve Berberlik Meslek Kılavuzuna dair 

çalışmalara başlanmıştır. 
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Geleneksel Meslek Rehberine ilişkin Genel Müdürlük personelince gerçekleştirilen 

değerlendirmeler rehber yazarlarına iletilmiş, yazarlardan dönüşler derlenmiş, ayrıca Rehbere 

eklenecek son 30 makaleye yönelik inceleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. 

Ayrıca Rehberin dijital kitap olarak yayımına ilişkin şartname hazırlanmıştır. 

4. ve 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şuraları kararları takip edilmiş, 6. Esnaf ve Sanatkârlar 

Şurası ve hazırlıklarına ilişkin çalışmalar yapılmış, bunlara ilişkin dokümanlar hazırlanmıştır. 

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 

edilmektedir. 

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) Şubat ve Mayıs ayı toplantısı 

gerçekleştirilmiştir.  

Ahilik Haftasına ilişkin tanıtım faaliyetleri için illerden talepler toplanarak gerekli 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Kırşehir’de yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile ilgili olarak Makama bilgi 

sunulmuştur. 

Ahiname Dergisi’nin 13 ve 14’üncücu sayılarının hazırlık, tasarım, basım ve dağıtım 

işleri için teknik şartname hazırlanmış, yüklenici belirlenerek sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca 

12’inci sayının içeriği ve tasarımı tamamlanarak derginin basım ve dağıtımı tamamlanmıştır. 

Öte yandan derginin 13 sayısının içeriği ve tasarımı tamamlanarak basım ve dağıtımı hazır hale 

getirilmiş ancak Tasarruf Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında derginin 

sadece dijital ortamda paylaşımı gerçekleştirilmiştir. 

 

 Strateji Geliştirme ve Finansman 
 

3323 ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında esnaf ve sanatkârlar ile 

gerçek kişi tacirlere sağlanan Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği ve Hibe desteklerine ilişkin iş 

ve işlemler yerine getirilmiş ve takip edilmiştir. 

2020 Yılı Bakanlığımız Performans Programı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 

değerlendirmeleri yapılmış ve 2021 Yılı Bakanlığımız Performans Programı ile 

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan faaliyetlerin gerçekleşme sonuçları takip 

edilmiştir.  

Kooperatifçilik Sektör Analizi Projesi çalışmalarına devam edilmiştir. 

            Esnaf ve sanatkârların ürün temin maliyetlerini düşürmek ve bu sayede rekabet 

edebilirliklerini korumak amacıyla Tedarik ve Dağıtım Kooperatifçiliği modeline yönelik rapor 

tamamlanmış ve bu bilgiler ışığında Karar Destek Aracı hazırlanmıştır. Buna müteakiben, söz 

konusu yazılımın arayüz geliştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Kooperatif İletişim Platformu oluşturulması çalışmaları kapsamında etüd bölüm 

tamamlanmış ve raporlanmıştır. 

 

Bilgi Sistemleri 

 

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.   
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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.  

 

Hukuk ve Denetim Hizmetleri 

 

Hukuk ve Denetim Hizmetleri Dairesi olarak, Bakanlığımıza intikal eden esnaf 

sanatkârlar meslek kuruluşları ile kooperatifler hakkındaki şikâyetler ele alınıp şikayetin 

konusuna göre en uygun denetim mekanizması seçilerek ve en hızlı ve etkin bir şekilde sürecin 

tamamlanması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmekte ve Bakanlığımıza karşı açılan 

davalara ilişkin süreçlerin takibi gerçekleştirilmektedir. 

Yıllık planımızda yer alan ve Nisan-Mayıs-Haziran aylarında yapılması öngörülen 

"Kooperatifler ve Esnaf Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Nezdinde Gerçekleştirilen Denetimler" 

konulu Ön İnceleme Eğitimi, Bakanlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonu ile EYS 

üzerinden 15.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya 

ve Bursa illerinden katılım olmuştur. 15.04.2021-30.06.2021 tarihleri arasında ise Türkiye’nin 

diğer tüm Ticaret İl Müdürlüklerine EYS üzerinden eğitim atamaları yapılmıştır. 

Ayrıca Esnaf Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Denetim Kurulu Raporlarının yazı ile 

talep edilmiş ve gelen raporlar tablolara işlenmiştir. 
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TİCARET ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Aylık, çeyreklik ve yıllık bazda makro tahmin ihracat, ithalat çalışmaları yürütülmüştür.  

Düzenli olarak Ticaret Müşavirlerimize gönderilen ve Bakanlığımız web sitesine 

yüklenen Ekonomik Görünüm sunumunun aylık olarak güncellenmektedir. 

Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeler sürekli izlenerek 

değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

“Küresel Ekonomi ve Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Gelişmeler” başlıklı sunum aylık 

olarak hazırlanarak Bakanlık Makamına arz edilmektedir. 

İmzalanması muhtemel Tercihli Ticaret ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının ülkemiz dış 

ticareti üzerine olası etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla analiz çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. Çalışmalarda, kısmi denge ve genel denge modelleri kullanılarak 

gümrük vergi oranlarındaki değişimlerin etkileri sayısal olarak analiz edilmektedir. (TPS-

OIC_Türkiye, Türkiye-Özbekistan TTA, Türkiye-Azerbaycan TTA vb.) 

Türkiye’nin Avrasya Ekonomik Birliği’nin (AEB) Tek Taraflı Tarife Tercihleri (GTS) 

sisteminden çıkarılmasının ülkemizin ihracatına yönelik etki analizi çalışması hazırlanmıştır. 

Türkiye-Özbekistan TTA’sının Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından taviz 

verilmesinin sakınca görülmediği bazı tekstil ve hazır giyim ürünlerinde Türkiye’nin 

Özbekistan’dan ithalatı üzerine muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kısmi denge 

analizi gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye- Gürcistan 12. Ortak Komite Toplantısı çerçevesinde Türkiye ve Gürcistan’ın 

taviz talep listesinde yer alan tavizlerin sağlanmasının ikili ticaret üzerine muhtemel etkilerinin 

değerlendirilmesi amacıyla kısmi denge analizi gerçekleştirilmiştir. 

Yerel paralarla ticarete ilişkin aylık bazda bilgi notları hazırlanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliği ile devam eden 

“Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme 

Projesi” kapsamında gerçekleştirilen LEAP eğitimine katılım sağlanmıştır. 

Romanya vergi kanundaki anılan değişikliğin Romanya’nın Türkiye’den ithalatı üzerine 

muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla kısmi denge analizi gerçekleştirilmiştir. 

ITC İhracat Potansiyel Haritası kullanılarak ülke bilgi notları hazırlanmıştır.  

Djitalleşme ve e-ticaret ile ilgili konularda uluslararası kuruluşların (OECD, UNCTAD 

vb.), yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşların toplantı ve çalışma gruplarına katılım 

sağlanmıştır. 

E-ticaret ve dijitalleşme konuları başta olmak üzere, ülkemiz uluslararası anlaşma 

metinlerine, uluslararası kuruluşların rapor ve çalışmalarına görüş oluşturularak, ülkemiz 

pozisyonunun belirlenmesine katkı sağlanmıştır. 

E-ticaret ve e-ihracat başta olmak üzere dijital ekonomide dünya genelinde gerçekleşen 

gelişmeler yazılı-görsel medya, webinarlar ve video konferanslardan takip edilmiş, Covid-

19’un bu sektörlere etkisine ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.  

Resmi İstatistik Programı kapsamında, “Dış Ticaret Beklenti Anketi” (DTBA) Dış 

Ticaretimizin gelişimini, sorunlarını ve ileriye yönelik beklentilerini değerlendirmek amacıyla 

2021 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla düzenlenmiştir.  

Firmaların DTBA aracılığıyla ilettikleri sorunların çözümüne yönelik Birimlerin 

görüşleri alınarak bilgi notları hazırlanmıştır. 

Ülkemizin dış ticaretinin istatistiki olarak farklı açılardan incelendiği analiz çalışmaları 

yapılmıştır. 

  “Dış Ticaret ve Başlıca Ekonomik Göstergeler” adlı bülten 2020 yıllık veriler ile 

hazırlanmış ve Bakanlığımız web sayfasına konulmuştur. 

Ülkelere göre Dünya Ticareti (2005-2020) verileri ile güncellenerek Bakanlığımız web 

sayfasına konulmuştur. 
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Her ay sonunda TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri derlenerek ilgili 

tablolar Bakanlığımız web sayfasına konulmuştur.  

Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında yapılan STA, KEK, Teknik İzleme 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 devam edilmiştir. 

Küresel salgının dünya ve ülkemiz ekonomisine sektörel etkilerini takip etmek için 

hazırlanan makine, elektronik, enerji, iklim, tekstil ve tarım sektörleri günlük takip notları ile 

bu haberlerden derlenen haftalık sunumlar hazırlanmıştır. 

AB, DTÖ, OECD gibi uluslararası kuruluşlar ile uluslararası meslek örgütlerinin 

makine, elektronik ve otomotiv konularındaki gündemleri takip edilerek, bu konulara ilişkin 

raporlar hazırlanmaktadır. 

Dijital dönüşüme ilişkin ülkemiz ve dünya genelinde gerçekleşen gelişmeler yazılı-

görsel medya, webinarlar ve video konferanslardan takip edilmiş, Covid-19’un imalat 

sanayisine etkisine yönelik gelişmeler raporlanmıştır. 

Covid-19 sonrası küresel değer zincirlerine daha fazla entegre olabilmemiz için 

başlatılan çalışma çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve 

Maliye Bakanlığından yetkililerin ve özel sektör temsilcilerinin katılım sağladığı toplantılara 

devam edilmektedir. 

AB, DTÖ, OECD,  gibi uluslararası kuruluşların hammadde,  temel girdiler, kimya ve 

demir çelik konularındaki gündemleri takip edilerek, bu konulara ilişkin raporlar 

hazırlanmaktadır. 

Küresel salgının dünya ve ülkemiz ekonomisine sektörel etkilerini takip etmek için 

hazırlanan kimya sektörleri günlük takip notları ile bu haberlerden derlenen haftalık sunumlar 

hazırlanmıştır. 

Gemi İnşa Sanayi’nin Dünya ve Türkiye’deki Genel Görünümü Raporu hazırlanmıştır. 

Küresel salgının dünya ve ülkemiz ekonomisine sektörel etkilerini takip etmek için hazırlanan 

enerji, iklim, tekstil ve tarım sektörleri günlük takip notları ile bu haberlerden derlenen haftalık 

sunumlar hazırlanmıştır. 

Dünya Bankası’nın “Partnership for Market Readiness (PMR)” Programı kapsamında 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ve projelere katılım ve 

katkı sağlanmıştır. 

Dünya Bankası tarafından "Turkey Green Growth and Sustainable Recovery" başlığıyla 

üç yıllık bir program temelinde yürütülen analitik çalışmalara katılım ve katkı sağlanmıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve Avrupa Birliği ile 

Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İklim Değişikliğine Uyum Konusunda 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitim Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “İklim 

Değişikliğine Uyum Eğitimi”ne katılım sağlanmıştır. 

AB, DTÖ, FAO, UNCTAD ve OECD gibi uluslararası kuruluşların sektörel gündemi 

takip edilerek raporlar hazırlanmakta, bahse konu kuruluşların çatısı altında gerçekleştirilen 

toplantılara katılım sağlanmaktadır. 

Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen sektörel ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı 

Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi” bülteni haftalık hazırlanmıştır.  
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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 hazırlanan 7223 sayılı  “Ürün 

Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu”, 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, 7223 sayılı 

Kanunun tanıtım faaliyetleri yürütülmüş olup ilgili kamu kuruluşları ve STK’lar nezdinde 21 

adet bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tanıtım faaliyetlerine katkı sağlaması 

amacıyla hazırlanan afiş, poster ve tanıtım filmi ilgili paydaşlara iletilmiştir. 

7223 sayılı Kanun ve ilgili AB mevzuatı paralelinde, mevcut 4703 sayılı Kanun’un 

uygulama yönetmeliklerini güncelleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda,  

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, 11/03/2021 tarihli ve 31420 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olup 7223 sayılı Kanun ile eş zamanlı olarak 12/03/2021 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği, 12/03/2021 tarihli ve 31421 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir 

 CE İşareti Yönetmeliği, 27/05/2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, 

27/05/2021 tarih ve 31493 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği, 27/05/2021 tarih ve 31493 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dair Çerçeve Yönetmelik Taslağı 

Cumhurbaşkanlığı’na sevk edilmiştir. 

 Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile Avrupa Birliği 

Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı çalışmaları tamamlanarak Avrupa 

Komisyonu’na iletilmiştir. 

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 3 adet mevzuat Avrupa Komisyonu’na bildirilmiştir.  

Eko tasarım çerçeve mevzuatı ile bu mevzuatın alt mevzuatlarından olan havalandırma 

üniteleri ile ev ve büro tipi elektrikli aletlere ilişkin Komisyondan uygunluk teyidi alınmış olup 

diğer Enerji Etiketlemesi ve Eko Tasarım mevzuat paketi kapsamı mevzuat ile Tıbbi Cihazlar 

ve Kozmetiklere ilişkin Avrupa Komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Tıbbi 

Cihaz Mevzuatına 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 
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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 408 adet mevzuat, ticarette teknik engellerin 

önlenmesi kapsamında ön bildirim amacıyla yetkili kuruluşlarımızın görüşlerine sunulmuştur. 

Aynı Yönetmelik kapsamında, dış ticarete konu ürünlere ilişkin ülkemizce hazırlanan 13 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 8 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  (2021/1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi 

Tebliğleri), sektörden gelen talepler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri 

doğrultusunda yılsonunda güncellenerek 1.1.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bakanlığımızca ithalat denetimleri yürütülen kişisel koruyucu donanımlar, pil ve aküler, 

yapı malzemeleri, tıbbi cihazlar, telsiz ve telekomünikasyon ekipmanları, oyuncaklar, araç 

parçaları, tekstil konfeksiyon ve deri ürünleri ile 2020/1 ve 2020/9 sayılı Tebliğler kapsamı 

ürünlerin ithalat denetimleri, TAREKS kapsamında risk esaslı ve belge üretilmeksizin 

elektronik ortamda sonuçlandırılmıştır. 

2021 yılı ilk 6 aylık dönemde, yaklaşık 73 bin firma ile 12 bin kullanıcı tarafından 

TAREKS üzerinden yaklaşık 950 bin ithal partisi ürün için başvuru yapılmıştır. Söz konusu 

başvuruların yaklaşık yüzde 12’si fiili denetime yönlendirilmiş olup, fiili denetime 

yönlendirilen başvuruların yaklaşık yüzde 1,5’inin güvensiz olduğu tespit edilmiş ve ülkemize 

girişine izin verilmemiştir. 

Avrupa Birliği ve BM nezdinde yapılan çevrimiçi toplantılara katılım sağlanmıştır. Söz 

konusu toplantıların sonuçları hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar bilgilendirilmiştir. 

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. 

TAREKS’in mevcut altyapısının modern teknolojik imkân ve kabiliyetlerle donatılması 

amacıyla Y-DTS Yazılım Projesi geliştirilmiştir.  

 

Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Alanında Yürütülen Faaliyetler 

 

2021 yılı için hazırlanan Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Programı ve Sektörel 

Denetim Programı. Mart ayında Avrupa Komisyonu’na iletilmiştir. 

2020 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, 

30.06.2021 tarihi itibariyle  15 farklı mevzuat kapsamında faaliyette bulunan 51 onaylanmış 

kuruluşumuz bulunmaktadır. 
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“Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi 

Alanlarında Farkındalığın Artırılması” başlıklı Proje çerçevesinde faaliyetler yürütülmüş ve 

proje başarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında piyasa 

gözetimi ve denetimi ile uygunluk değerlendirme alanlarında eğitimler ve çalıştaylar 

düzenlenmiş, 8 üniversite semineri online olarak gerçekleştirilmiş, bir adet kamu spotu 

hazırlanarak yayımlanmış,  ürün güvenliği alanında 38 makale hazırlanarak yayımlanmış, 

hybrid düzende 2 gün süren ve 2171 kişinin katıldığı uluslararası ürün güvenliği sempozyumu 

düzenlenmiş, sanal çalışma ziyareti gerçekleştirilerek tüketici örgütleri ile PGD kuruluşları 

arasında daimi mekanizma kurulmasına ilişkin bir yol haritası hazırlanmış ve 2 Haziran 

tarihinde bir kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.   

12 Mart 2021 tarihinde açıklanan Ekonomik Reform Paketi kapsamında "Piyasa 

Gözetimi ve Denetimi Kurumu" kurulması hedefi çerçevesinde çalışmalar yürütülmüş, ilgili 

kuruluşların katılımıyla bir çalışma grubu oluşturularak toplantılar yapılmış çalışmalar takip 

edilmiştir.  

Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Tebliği taslağı hazırlanarak görüşleri alınmak üzere AB Komisyonuna iletilmiştir. 

“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.  

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu toplanmış ve çalışmalarına devam 

edilmiştir. 

 

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 1.1.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe 

girmiştir. 

3 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat 

Denetimi Tebliği”nin uygulamasından sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın (ÇŞB) talebi 

üzerine 39.15 tarife pozisyonu altında Diğerleri madde isminde yer alan plastik hurdalarının 

ithalatı, bu eşyaların karışık, kirli ve içeriğinin tam olarak bilinememesi nedeniyle 

yasaklanmıştır. 

3 sayılı Tebliğ kapsamında, ülkemizde geri kazanımı yapılamayan ve yalnızca değerli 

metallerin ayrıştırılması yapılarak bu eşyaların atıklarının ülkemizde bırakılması nedeniyle 

71.12 tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış baskı devre kartlarının ithalatı yasaklanmıştır. 

3 sayılı Tebliğ kapsamında 4004.00.00.00.13 ile 4004.00.00.00.19 GTİP’li eşyaların 

nihai ürün veya vulkanize edilmemiş olarak ithalatı, ithalatçının beyanıyla yapılmakta 

olduğundan denetim uygulamalarında yaşanan sorunlar nedeniyle yalnızca enerji geri kazanımı 

amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için ÇŞB tarafından belirlenecek tahsisat 

miktarı ve esaslar çerçevesinde ithalatına izin verilecektir. 

3 sayılı Tebliğ kapsamında yalnızca DİR ile ithalatı mümkün olan 63.10 tarife 

pozisyonu altında yer alan tekstil kırpıntılarının, DİR dışında ithalatının yapılmaması amacıyla 

söz konusu GTİP’lere ait eşya tanımı daha kapsayıcı olacak şekilde ilave düzenlenmeler 

yapılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı’nın talebi ile 4 sayılı “Sağlık Bakanlığı’nın Özel İznine Tabi 

Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği”ne “metil alfa-fenilasetoasetat (MAPA)” isimli prekürsör 

ile “1-(2,3-dichlorophenyl)-piperazine ile Piperazinin diğer tuz ve türevleri” isimli ilaç etken 

maddesi eklenmiş olup, anılan maddelerin ithalatı, Sağlık Bakanlığı’nın özel iznine 

bağlanmıştır. 
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7 sayılı “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat 

Denetimi Tebliği”nin uygulamasından sorumlu ÇŞB’nin talebi üzerine, 27.04 tarife pozisyonu 

altında yer alan taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok ile karni kömürü ilgili 

Tebliğin Ek-1 sayılı Kontrole Tabi Katı Yakıtlar listesine ilave edilmiştir. 

 20 sayılı "Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğin 

uygulamasından sorumlu Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, “diğer mikroorganizma kültürleri” 

isimli maddenin yalnızca insan vücuduna uygulanan aşılar kullanım amacına mahsus olmak 

üzere ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu ilgili Tebliğ kapsamında 

sağlanacaktır. 

ÇŞB’nin talebi üzerine, 25 Mart 2021 tarihinde 3 sayılı Tebliğ’de yapılan değişikliklerle 

“Kauçuk atıklarının” ithalatın vulkanize edilmediğine dair analiz belgesi ve hava emisyonu 

konulu çevre izin belgesi ile ithalatı mümkün kılınmıştır. Terzihaneler ve hazır giyim 

atölyelerinde oluşan tekstil kırpıntılarının DİR dışında da ithalatına 31/12/2021 tarihine kadar 

izin verilmiştir. Ayrıca, yeni ürün beyanı kapsamında istisnai durum hükmü açıklığa 

kavuşturulmuştur. 

2021 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinden (TGTC) bahisle Avrupa Birliği tarafından 

Kombine Nomanklatürde Koronavirüs aşıları ve koruyucu maskelerle ilgili değişiklik 

yapılması nedeniyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Karar’ında değişikliğe gidilmesi gerekmiş olup bu 

kapsamda TGTC'de yapılan değişiklikle paralel olarak ve eş zamanlı yürürlüğe girmek üzere 

ilgili eşyaların GTİP açılımları güncellenmesi 25 Mart 2021 tarihinde Resmi Gazetede 

yayımlanan değişiklik tebliği ile 20 sayılı “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin 

İthalat Denetimi Tebliği'ne yansıtılmıştır. 

18 Mayıs 2021 tarihinde ÇŞB’nin talebi üzerine 3 sayılı Tebliğ’de yapılan 

değişikliklerle “etilen hurdasının” ithalatı yasaklanmıştır. 

Başvuruları uygun görülen şirketlere “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü verilmiş; 

bu dönem itibariyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen 5 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) yılsonunda sektörden gelen talepler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 

görüşleri doğrultusunda güncellenerek 1.1.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2021/21 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. 

2021/22 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 
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kaynaklarının verimli kullanılması hedeflenmektedir. Firma sınıflandırma sisteminin sağlıklı 

yürütülmesi için rutin kontroller yapılmaktadır.  

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 9-11 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen “Taze 

Meyve Sebze Ürünleri Uzmanlar Grubu Toplantısı” ile 16-18 Haziran 2021 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 1989 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 4 Mart 2021 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri, 9 Mart 2021 tarihinde İstanbul 

Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 24 Mart 2021 tarihinde İstanbul İhracatçılar 

Birliği (İİB), 25 Mart 2021 tarihinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi,  6 Nisan ve 7 Mayıs 

2021 tarihinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri,  18 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul Sanayi 

Odası, 3 Haziran 2021 tarihinde Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) üyelerine çevrimiçi 

seminer düzenlenmiştir. 

Türkiye –Rusya Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve 

Metroloji Alt Çalışma Grubunun 2’nci Toplantısı 10 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 

Rusya ev sahipliğinde  düzenlenmiştir. Mezkur toplantıda; iki ülke arasındaki ticarette teknik 

engellerle ilgili sorunların çözümünü kolaylaştırmak ve kalite altyapısı (standardizasyon, 

akreditasyon, metroloji ve uygunluk değerlendirmesi) alanında daha ileri işbirliklerine zemin 

hazırlamak üzere görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

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” 28 Haziran 2021 tarihinde Taşkent’te 

gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan 6. Dönem KEK Toplantısı vesilesiyle imzalanmıştır. 

Suudi Arabistan tarafından ülkemiz ürünlerine uygulanmakta olan ayrımcı ve sıkı 

uygunluk değerlendirmesi prosedürleri 24-26 Şubat 2021 tarihleri ile 2-4 Haziran 2021 

tarihlerinde gerçekleştirilen DTÖ TTE Komitesi Toplantılarında Özel Ticari Kaygı olarak 

gündeme getirilerek, söz konusu uygulamaların Suudi Arabistan’ın DTÖ Anlaşmaları 

çerçevesindeki taahhütleri ile bağdaşmadığı ve kaldırılması gerektiği vurgulanmıştır 

http://www.teknikengel.gov.tr/
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Ülkemiz ticareti açısından önem arz eden ülkelere yönelik DTÖ TTE Komitesi 

Toplantısında diğer üye ülkelerce gündeme getirilen ve takip edilmesinde fayda görülen diğer 

“Özel Ticari Kaygılar” ilgili taraflar ve ihracatçılarımızın dikkatine sunulmuştur. 

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan Birleşik Krallık (BK) ile ülkemiz arasında 29/12/2020 

tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) AB-BK Ticarette İşbirliği 

Anlaşmasının yürürlüğe girmesini takiben 3 (üç) ay içerisinde güncelleme çalışmalarının 

başlatılması taahhüt altına alınmıştır.  Bu kapsamda, Ülkemiz ile BK arasında tesis edilen 

STA’nın yürürlüğe girişinin hemen akabinde, Genel Müdürlüğümüz içerisinde bu Fasıl 

özelinde bir Çalışma Grubu oluşturularak, Temmuz – Aralık 2021 döneminde başlanacak 

müzakerelere hazırlık mahiyetinde bir ön çalışma yürütülerek;  Bakanlığımız ilgili birimlerinin 

yanı sıra, kamu kurum ve özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla Mayıs ayı boyunca BK ile 

halihazırda yoğun ticaretimizin ve/veya ticaret potansiyelimizin bulunduğu motorlu araçlar ve 

araç aksam parçaları, kimyasallar, beşeri tıbbi ilaçlar, tıbbi cihazlar, elektrik-elektronik, 

makine, kablo ve beyaz eşya”  sektörler özelinde de toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, sektörel toplantıları tamamlayıcı mahiyette ise ticarette teknik düzenlemelerin 

asli unsurlarından birini oluşturan kalite altyapısı dahilinde uygunluk değerlendirme alanında 

faaliyet gösteren temel aktörler olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Türk 

Standardları Enstitüsü (TSE), Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDER), TÜBİTAK bağlı 

kuruluşu Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile TÜRKLAB Kalibrasyon ve Deney 

Laboratuvarları Derneği ve tüm onaylanmış kuruluşlarımızın katılımıyla, BK’nın akreditasyon, 

standardizasyon, metroloji/kalibrasyon ve uygunluk değerlendirme kuruluşları ile ülkemizin 

muadil kuruluşları arasında tesis edilebilecek ikili işbirliği alanları hakkında istişarelerde 

bulunduğumuz toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemiz ile Tayland arasında tesis edilecek Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) 

Ticarette Teknik Engeller (TTE) faslı müzakereleri kapsamında Tayland tarafı ile TBT Çalışma 

Grubu 3üncü tur toplantısı 13-14 Ağustos 2020 tarihlerinde video konferans yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, Tayland tarafı ile müzakere edilen TBT faslı her iki Tarafın 

görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak güncellenmiştir. Bu kapsamda, elektronik ortamda 

güncellenen 2021 yılı iş planı çerçevesinde Tayland tarafı ile 29-31 Mart 2021 tarihlerinde TTE 

Faslının 4üncü Çalışma Grubu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki dönemde yeniden 

başlatılacak olan  TTE Faslı görüşmeleri kapsamında çalışmalar devam ettirilmektedir. 
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RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

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 geliştirilen Ticaret 

Bakanlığı Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi (TBVAMM) projesi kapsamında, projenin 1. 

fazı olan kurulum ve lisans işlemlerinin tamamlanması ve analitik platform ürününün 

kullanılabilir hale getirilmesiyle birlikte Bakanlığımızın tüm Birimlerinin iştigal alanı dikkate 

alınarak hazırlanan 23 adet iş senaryosundan, projenin ikinci fazında başlatılan 6 adet 

senaryoların çalışmaları 2020 yılı ilk yarısında tamamlanmış olup mevcut durumda, projenin 3. 

Fazına ilişkin ikinci altı senaryoya ait çalışmalar başlatılmıştır ve senaryoların geliştirilmesine 

ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

Tüm ticaret analitiğini merkezileştiren stratejik bir girişim olarak öne çıkan VAMM 

Projesi sürecinde başlatılan ve hâlihazırda sürdürülen eğitimler yoluyla Bakanlığımız 

personelinin veri bilimci olarak yetiştirilmesi neticesinde TBVAMM’ın faaliyetleri tamamen 

Bakanlığımız insan kaynakları ile yürütülebilir hale gelecektir. 

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. Bakanlığımız ile özel sektörün iş birliğinin 

güçlendirilmesinin hedeflendiği proje ile tüm dış ticaret erbabımıza gümrük işlemlerinin 

öngörülebilirliği alanında fayda sağlanacağı öngörülmektedir. Mevcut uygulamaların 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız sürdürülmektedir. 

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 2021 döneminde söz konusu protokollere 6 adet daha eklenmiştir. 

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.  

E-ihale sistemi, kullanıcılardan gelen talepler ve kullanım kolaylığı dikkate alınarak 

yenilenmiş ve 2021 Mart ayında kullanıma sunulmuştur. E-ihale sisteminin halihazırda 1 

milyon 170 bin üyesi bulunmaktadır. 

Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca gönderilen 26.04.2021 

tarihli Genelge kapsamında tam kapanma dönemine geçilmesi dolayısıyla 29.04.2021 tarihi de 

dâhil olmak üzere, bekletilmeyecek eşya hariç tüm e-ihaleler 17.05.2021 tarihine kadar 

durdurulmuştur, ayrıca yine aynı tarihler arasında perakende satış mağazalarının faaliyetlerine 

ara verilmiştir. Bu kapsamda faaliyette bulunan 5 perakende satış mağazasından doğrudan 

vatandaşlarımıza yapılan satışlar 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 16,7 milyon TL olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tasfiye Yönetim Sisteminin (TYS) geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında ise 

ambarlama ve tasfiye modüllerinde gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. TYS’de yapılan 

çalışmalar sonucunda raporlama ve istatistik araçları oluşturulmuştur. Yedieminlerde bulunan 

Bakanlığımız görev alanındaki tasfiyelik araçların takibi TYS’den yapılmaya devam 

edilmektedir.  

Ocak-Haziran 2021 döneminde 8 i kurum personeline olmak üzere 90 gümrük müşaviri; 

9 u kurum personeline olmak üzere 26 gümrük müşavir yardımcısı ve 28 yetkilendirilmiş 

gümrük müşaviri izin belgesi verilerek hem istihdama hem dış ticarete fayda sağlanmıştır. 
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Temmuz-Aralık 2021 döneminde de müşavir ve yardımcılarının hem sayısının hem de 

niteliğinin arttırılması yönünde çalışmalar devam edecektir. 

Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi müşavir ve yardımcıları için kapsamlı bir veritabanı 

programı haline gelmiştir. Süreç içerisinde veri eksikliklerinin giderilmesi, detaylandırılması 

ve kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam edecektir.    

Ticaret Bakanlığı Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi (TBVAMM) çalışmaları 

kapsamında yüklenici firma tarafından verilen eğitimlere iştirak edilmiştir. 

TBVAMM kapsamında Sonradan Kontrol Dairesi’nce yürütülen "Konşimento Form 

Bilgilerinin, Özet Beyan ve Gümrük Beyan Bilgileri ile Metin Analitiği Bazlı Çapraz Kontrolü” 

senaryosu kapsamında, konşimento formlarına girilen veriler ile gümrük beyanlarında yer alan 

verilerin tutarlılığının kontrolü senaryosu tamamlanmıştır.  

TBVAMM Projesi kapsamında yürütülen iş senaryolarından biri olan “İleri İş Analitiği 

Otomasyonu” Senaryosu ile SAS Viya altyapısı kullanılarak, son 3 yıla ait redreseli 

beyannameler, gümrük idareleri tarafından düzenlenen ceza kararları ve detaylı beyanlar 

taranarak ikincil kontrol faaliyetlerinde etkinliğin, hız ve verimliliğin artırılmasına, işgücü 

tasarrufu sağlanmasına ve vergi kaybının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.  

Vergi Kayıp ve Kaçağı Otomatik Takip Projesinin hayata geçirilmesine yönelik KKDF 

ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 

2021 yılı Planlı Sonradan Kontrol Programı kapsamında belirlenen 280 firmaya ilişkin 

onay alınarak (detaylı firma tanıtımlarını içeren excel karteksiyle birlikte) Rehberlik ve Teftiş 

Başkanlığına iletilmiştir. 

2021 yılının ilk yarısında, Plan Dışı Sonradan Kontrol kapsamında sektör-eşya-ülke 

bazlı, risk analizi ve seçiciliğe dayalı çalışmalar yapılmış, Bakanlık Makamından alınan 7 adet 

Onay içeriği 65 sayıda firma, incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 

gönderilmiştir. 

2021 yılının ilk altı ayında (Ocak-Haziran) ikincil kontrol çalışmaları kapsamında 

12.585 firma incelenmiş; toplam 377.742.324 TL tutarında ceza ve vergi tahakkuk ettirilmiştir. 

İkincil kontrol işlemleri sürecinde; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde 

değişiklik yapan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Risk Yönetimi, Tasfiye ve 

Döner Sermaye Genel Müdürlüğü kurulmuş Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği kaldırılarak 

yerine Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge uygulamaya girmiştir. Bu 

değişikliklere bağlı olarak uygulamaya giren Kontrol Şubeleri Çalışma Yönergesi ve eki 

GÜVAS Veri Analizi ve Örnek Uygulamalar El Notu yerine Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönergenin 19 uncu maddesine göre faaliyetlerini yürüten Gümrük ve Dış 

Ticaret Bölge Müdürlükleri Kontrol Şubeleri için ikincil kontrol faaliyetlerine yol gösterecek 

mahiyette "Kontrol Şubesi Çalışma Rehberi" hazırlanmış ve söz konusu Rehber esas alınarak 

çalışılmaya başlanılmıştır. 

 

2021 Yılının İlk Altı Aylık Döneminde Çalışmaları Devam Eden Projeler 

Risk Analizi Teknik Alt Yapısının Güçlendirilmesi (Veri Madenciliği) Projesi: 

a. Proje Yatırım Programı ve Harcama Bilgileri 

Proje, 2018-2021 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 yılında Yatırım Programına eklenmiştir. 
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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. 

Son olarak, projede 2021 yılında gerçekleştirilecek iyileştirme ve geliştirme ihtiyaçları 

kapsamında,  proje harcama yapılmamış tutarı (1.314.102,00 TL) ile birlikte 2021 Yılı Yatırım 

Programına eklenmiştir. 

 

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 (Koneyner ve Liman 

Takip Sistemi) sürece dâhil edilmiştir. 

Proje, risk analizi çalışmalarının tümünün yürütüldüğü ETGB (Hızlı Kargo/Elektronik 

Ticaret Gümrük Beyanamesi), 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 (RİMER) çalışmaları ile merkezi ve yerel olarak yürütülen risk 

analizi çalışmalarının/sonuçlarının, kural ve model performanslarının anlık ve geçmişe dönük 

olarak izlenebileceği ve kontrol edilebileceği interaktif bir görsel raporlama merkezi 

oluşturulmuş olup, 30 dakikalık bir gecikme ile ekranlar izlenebilmektedir. Ayrıca, Dünya 

haritası ile gümrük idarelerini gösteren Türkiye haritası eklenerek mekânsal istatistiklerin 

kullanılmasına yönelik geliştirme ve ayrıca iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

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 edilmeye başlanmıştır.  Ayrıca, bu 

sisteminden temin edilen eşya ve ülke bazında yüksek puan alan durumları içeren günlük 

raporlar oluşturulmuş olup mail aracılığıyla kullanıcılar ile paylaşılmaya başlanmıştır. 
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PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 

Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye 

teşkilatı kadrolarına personel ataması yapılmıştır. 

2020/2 (B) grubu KPSS merkezi yerleştirme yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4/A maddesi kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen personelin ataması 

yapılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

hükümleri uyarınca 446 kadro için görevde yükselme sınavı yapılmış, sözlü sınav sonucunda 

360 aday başarılı olmuştur.  

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarındaki personel ihtiyacının 

karşılanabilmesi için ÖSYM tarafından 2021/6 merkezi yerleştirme işlemi ile 250 sözleşmeli 

büro personeli alımına ilişkin işlemler sonuçlandırılmış olup arşiv araştırması sonucunda 

sözleşme imzalanarak göreve başlamaları planlanmaktadır. 

Bakanlığımız döner sermaye teşkilatında ihtiyaç duyulan 115 sürekli işçi (70 koruma ve 

güvenlik görevlisi, 45 beden işçisi) alımına ilişkin sınav tamamlanmış olup arşiv araştırmasına 

ilişkin işlemler devam etmektedir.  

Bakanlığımız merkez birimlerinin ihtiyacının karşılanabilmesi için 60 Ticaret Uzman 

Yardımcısı alımı süreci sonlandırılmıştır. 

Bakanlığımız Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri bünyesinde bulunan Ticaret 

Denetmenleri Şube Müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan Ticaret Denetmen Yardımcısı 

kadrosundaki personel alımı için sınavlar yapılmış olup sınav komisyonunca başarılı/başarısız 

adayların belirlenmesi beklenilmektedir.  

Bakanlığımız personel özlük bilgilerinin daha hızlı, etkin ve kontrollü bir şekilde 

takibinin yapılabilmesi amacıyla kullanılan İnsan Kaynakları Yönetim Bilgi Sistemi (PROİK) 

yazılımının bakım, onarım, destek hizmetleri ile PERSON ve İKOS veri tabanlarındaki 

verilerin PROİK sistemine aktarılması, sistemin geliştirilmesi ve yeni modüller eklenmesi 

çalışmaları devam etmektedir. 

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. 

Ticaret İl Müdürlüklerinde görevli personelden, eş durumu mazeretine istinaden yer 

değişikliği talepleri değerlendirilmiş ve atama işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

2021/E-KPSS kapsamında engelli kamu personeli yerleştirme sonuçlarına göre Serbest 

Bölge Müdürlükleri, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüklerine 

personel ataması yapılmıştır. 

2020/2 (B) grubu KPSS merkezi yerleştirme yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4/A maddesi kapsamında Bakanlığımıza yerleştirilen personelin ataması 

yapılmıştır. 

1 Ticaret İl Müdürü görevden alınmış olup 8 Ticaret İl Müdürü atanmıştır. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Bakanlığımıza yerleştirmesi yapılan 

personelin Ticaret İl Müdürlüklerine ataması yapılmıştır. 

Bakanlığımızca düzenlenen görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olan 

personelin atamaları yapılmıştır. 

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği 11.05.2021 tarihli ve 314841 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Ticaret Bakanlığı Staj Yönergesi yürürlüğe girmiştir. 
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Ticaret Bakanlığı Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair İç Genelge 

yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Bakanlığımızda istihdam 

edilecek gümrük muhafaza memuru ve muayene memuru unvanlı sözleşmeli personele sözlü 

ve/veya uygulamalı sınav yapılmasına ilişkin değişiklik 3731 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

21.03.2021 tarihli ve 31430 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Eğitim Merkezimizin aktif olarak kullanımına ilişkin olarak; 

2021 Yılı Ocak ayından itibaren personelin  % 95’ine ulaşılarak 36 uzaktan eğitim ve 44 

video/scorm eğitim atama programı ile 102 bin 703 personelin eğitim faaliyetlerine katılımı 

sağlanmıştır. Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlerin tamamı uzaktan eğitim yöntemi ve sanal 

sınıf aracılığı ile yapılmış olup kayıtlı video atamalarına cep telefonu dahil 7/24 ulaşabilme 

imkanı sağlanmış ve bu yöntemle yol, konaklama, gündelik harcırah giderleri, zaman ve iş 

kayıplarına meydan vermeden, eğitimlerde büyük maliyet tasarrufları sağlanmıştır. 

2020/2 (B) grubu KPSS merkezi yerleştirme yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 4/A maddesi kapsamında Bakanlığımız Mühendis kadrosuna personel ataması 

yapılmıştır. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2021 EKPSS (Engelli Kamu 

Personeli Seçme Sınavı) yerleştirme sonuçlarına göre merkez teşkilatı Memur kadrosuna atama 

yapılmıştır. 

Uzmanlık tezi yeterli bulunan Ticaret Uzman Yardımcılarının Ticaret Uzmanı 

kadrosuna ataması yapılmıştır. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmesinde açık bulunan 

kadrolar için 08.11.2020 tarihinde yazılı aşaması, 28.12.2020-09.02.2021 tarihleri arasında 

sözlü aşaması yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olan 358 personelin ataması 

yapılmıştır. 

2021/E-KPSS kapsamında engelli kamu personeli yerleştirme sonuçlarına göre Gümrük 

ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 6 personel ataması yapılmıştır.  

Bakanlığımıza 2020/2 grubu KPSS merkezi yerleştirme yoluyla personel ataması 

yapılmıştır. 

7 Kimyager ataması yapılmış olup bunlardan 1 tanesi feragat etmiştir. 

4 Bölge Müdürü görevlendirmesi yapılmıştır. Bunlardan 2 tanesinin atama yazısı 

Cumhurbaşkanlığı Makamına gönderilmiştir.  

Trakya, Kaçkar ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri başta olmak 

üzere kara sınır kapılarında oluşan personel ihtiyacını gidermek amacıyla muhtelif tarihlerde 

geçici görevlendirmeler yapılmıştır. 

407 Memur unvanında olan personele ilişkin VHKİ olarak unvan değişikliği yapılmıştır. 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan yer değiştirmeye tabi 

personelden 9’unun ataması merkez birimlerine yapılmıştır. 

Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci maddeleri kapsamında 

başvuruda bulunanların talepleri ile Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük 

Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel 

Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Araştırmacı, Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, İşletme 

Müdür Yardımcısı, Mühendis, Kimyager, Laborant, Ticaret Denetmeni, Ticaret Denetmen 

Yardımcısı unvanlı personel ile X-ray Operatörü, Dedektör Köpek İdarecisi, Gemi Arama 

Eğiticisi, gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerinde inceleme ile 

görevlendirilen personelin; (Mülga) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği 

ile (mülga) Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle 

Atanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bölge hizmet süresini tamamlayıp yer 

değiştirmeye tabi tutulacak olanların atanma talepleri ile mazerete bağlı olmaksızın yer 

değiştirme talepleri, Yer Değiştirme Kurulunda karara bağlanmak üzere alınmıştır. 
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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; 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle; 

Genel Müdürlüğümüz tarafından Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerine 119 adet 

mütalaa verilmiştir. 

Diğer Bakanlıklar ve Bakanlığımız merkez teşkilatı hizmet birimleri tarafından 

gönderilen mevzuat taslakları Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

hükümleri uyarınca incelenerek, 118 adet görüş verilmiştir.  

Ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında tebliğ edilen tebligatlar ile İdari 

Mahkemeler ve icra daireleri tarafından Bakanlığımıza yapılan 5.883 adet tebligatlara ilişkin 

işlemler yapılmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce, İdare Mahkemelerinde 193 Duruşmada Bakanlığımız temsil 

edilmiş ve Genel Müdürlüğümüz tarafından, ilgili mahkemelere intikal ettirilmek üzere, 2.758 

adet süre uzatım, savunma, itiraz, temyiz ve karar düzeltme dilekçesi hazırlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüzce muhtelif konuları içeren 52 adet toplantıya katılım 

sağlanmıştır. 

Bakanlığımızın taraf olduğu davaların mahkeme harç ve giderleri ile ilama bağlı 

borçların ödeme ve taşra birimlerine ödenek gönderme işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 

 

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 
 

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Ocak-Haziran döneminde yürütülen 

faaliyetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:  

Gümrük Grubu bünyesinde 76 gümrük idaresinin, Dış Ticaret Grubu bünyesinde 4 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve 4 Serbest Bölge Müdürlüğünün ve İç Ticaret Grubu 

bünyesinde 28 Ticaret İl Müdürlüğünün teftişinin yanı sıra; Sonradan Kontrol Programı 

çerçevesinde 280, Plan Dışı Sonradan Kontrol kapsamında 49 adet şirketin dış ticaret ve 

gümrük işlemlerinin denetimi yürütülmektedir.  

01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arasında; 131 Soruşturma Raporu, 12 Ön İnceleme 

Raporu, 2 Teftiş Raporu, 78 İdari Soruşturma Raporu, 157 Sonradan Kontrol Raporu, 356 

İnceleme Raporu, 104 Cevaplı Rapor ve 2 Aklama Suçu İnceleme Raporu olmak üzere toplam 

842 rapor düzenlenmiştir.  
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STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 
 

Başkanlığımız tarafından Ocak-Haziran döneminde; 

Ticaret Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur, 

Ticaret Bakanlığı 2020 yılı Stratejik Plan değerlendirmelerine de söz konusu raporda yer 

verilmiştir. 

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 241 adet soru önergesi cevabı TBMM’ye gönderilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) tarafından yürütülen “Dijital 

Türkiye Projesi” kapsamında Bakanlığımız hizmetlerinin e-Devlet Kapısına entegrasyonu ile 

bu hizmetlere ilişkin fiziksel belgelerin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar Başkanlığımız 

koordinasyonunda ve CBDDO ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. 30 Haziran 2021 tarihi 

itibarıyla Bakanlığımız ve ilgili/ilişkili kuruluşlarımız ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 

toplam 273 adet tekil KAYSİS hizmeti Dijital Türkiye Platformu üzerinden sunulmaktadır. Bu 

hizmetlerden 189 adeti kamudan iş dünyasına (G2B), 67 adeti kamudan vatandaşa (G2C), 17 

adeti kamudan kamuya (G2G) sunulmaktadır. 

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Bakanlığımızın ve 

ilgili/ilişkili kuruluşlarımızın sorumlu olduğu 65 tedbire bağlı 103 faaliyet ve 30 performans 

göstergesine ilişkin ilk üç aylık dönem (Ocak-Mart 2021) itibarıyla gelişmelerin takibine ve 

Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemine (CPPİDS) girişlerinin 

yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlk altı aylık (Ocak-Haziran 

2021) gelişmelere ilişkin verilerin mezkûr Sisteme girişleri temmuz ayı itibarıyla tamamlanarak 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir. 

Ticaret Bakanlığı 2021 Yılı Performans Programı hazırlanarak ilgili kurum ve 

kuruluşlara gönderilmiş ve Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanmıştır.  

2021 Yılı Bakanlık Performans Programı uygulaması kapsamında üçer aylık dönemler 

itibarıyla harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. 

Ticaret Bakanlığı 2020 Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına 

gönderilmiştir.  

Bakanlığımız “2021-2022 Ticaret Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum 

Eylem Planı” ile yürürlüğe konulmuş olup uygulanmaktadır. 

Ayrıca Başkanlığımızca Ocak-Haziran 2021 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 

2021 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 
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Başkanlığına (CBDDO) verilmiştir. Öte yandan, 19.04.2020 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, 24.02.2021 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 

 

“Kara Sınır Kapıları Master Planı Hazırlanması Projesi”, ülkemizin kalkınmasında 

önemli bir yer tutan dış ticaretin ve turizmin daha da gelişmesi, belirlenecek bir kara sınır 

kapısında ilgili tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının katılımıyla ve karşı ülke ile işbirliği 

içerisinde bir master planın hazırlanmasını hedeflemektedir. Böylece ilgili kara sınır kapısının 

kapasitesi her iki yönde geçiş yapan eşya, insan ve araç miktarı bakımından birbirini 

karşılayacak şekilde düzenlenecek ve gümrük işlemlerinde herhangi bir eksikliğin önüne 

geçilmiş olacaktır. Bu şekilde hazırlanacak bir master planın, sınır kapılarında uygulanan 

işlemlerin uluslararası standartlara yükseltilmesi için atılması gereken adımlar konusunda bir 

rehber işlevi görmesi hedeflenmektedir.  

 

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. Cumhurbaşkanlığı III. 100 Günlük İcraat Programı 

kapsamında ilk defa çalışmalarına başlanan ve takip eden İcraat Programlarında da yer alan 

projemizde 81 ilimiz için çalışmalar tamamlanarak potansiyel firmalar belirlenmiştir. 
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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. 

Bakanlığımız Merkez Binasında çalışan 3 adet Inform marka kesintisiz güç kaynakları 

kuru tip (Bakımsız) akü alım işi yapılmıştır. 

Bakanlığımız Eğitim Dairesi Veri Merkezi Socomec UPS'lerinin Akü Alımı işi 

yapılmıştır. 

Bakanlık Yazılımları ve Veri Ambarı Sistemleri Güncelleme ve Bakım Onarım ve 

Destek Hizmeti Alımı yapılmıştır. 

Bakanlık Java Yazılımları Bakım. Onarım Destek Hizmeti Alımı yapılmıştır. 

Bakanlığımız İnternet ve İntranet Web Siteleri Bakım Onarım ve Destek Hizmeti Alımı 

yapılmıştır. 

Microsoft Premier Destek Hizmeti Alımı yapılmıştır. 

Oracle yazılım ve donanım ürünleri için bakım, destek, lisans, yenileme ve ileri düzey 

teknik destek hizmeti alımı işi yapılmıştır. 

Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) güncellemesi ve ek geliştirme 

destek hizmeti işi yapılmıştır. 

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 Veri Merkezi Bakım Onarım işi yapılmıştır. 

Bakanlığımız Eskişehir yolu yerleşkesinde A ve B Blokları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığında bulunan telefon santralleri bakım onarım hizmeti yapılmıştır. 

Bakanlığımız Çağrı Merkezi hizmet alım işi yapılmıştır. 

Bakanlığımız sabit telefon hizmet alım işi yapılmıştır. 

Bakanlığımızın halihazırda kullandığı Gümrük İdareleri Data Hatları, Ticaret İl 

Müdürlükleri Data Hatları, TTVPN ve NN ME Data Hatları, ME Internet, xDSL Internet, Sabit 

Telefon Hatları (Çağrı Merkezi), Kurumsal Güvenlik Hatları, Kamunet Hatları ve Veri Merkezi 

Hizmet alımları yapılmıştır. 

 

2021 Yılının İlk Altı Aylık Döneminde Yürütülen Proje ve Faaliyetler 

 

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. 
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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.  

 

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 

  

PROJE ADI DURUM

Bakanlık 2. Ek Hizmet 

Binası Yapımı 

Proje ihalesi 

tamamlanmıştır.

Bakanlığımız Yatırım Programında iz ödenek ile yer almaktadır, bu nedenle yapım ihalesi 

gerçekleştirilememiştir.

Ceylanpınar Gümrük 

Kapısı

Geçici tesislerin yapımı işi 

için ihale süreci devam 

etmektedir.

Ceylanpınar Gümrük Kapısı 21.08.2020 tarihinde hizmet verilmeye başlanılmış, anılan 

kapıda yapılacak geçici tesislere ilişkin Şanlıurfa Valiliği ile koordineli olarak çalışmalar 

devam etmekte olup, bugüne kadar anılan Valiliğe 6.413.859 TL ödenek aktarılmıştır. 2021 

Yılı Sonuna kadar projenin tamamlanması beklenmektedir. 

Üzümlü Sınır Kapısı 

(Etüd-proje)

Proje ihalesi 

tamamlanmıştır.

Söz konusu sınır kapısının etüt-proje ihalesi 09.04.2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 

10.06.2019 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve 19.06.2019 tarihinde yer 

teslimi yapılmıştır. Söz konusu alanda zemin etüdü çalışması ve avan porjeleri 

tamamlanmıştır. Proje çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.

Zeytin Dalı Gümrük 

Kapısı 

Yapım ihalesi 

tamamlanmıştır.

Hatay Valiliği ile koordineli olarak çalışmalar yürütülmekte olup, bugüne kadar anılan 

Valiliğe 6.416.756,95 TL ödenek aktarılmıştır. Eksikliklern tespitine yönelik çalışmalar 

sürdürülmektedir. 2021 Yılı Sonuna kadar projenin tamamlnaması beklenmektedir. 

Erzurum Gümrük 

Müdürlüğü Hizmet 

Binası Yapımı

Yapım ihalesi 

tamamlanmıştır.

Erzurum Gümrük Müdürlüğü hizmet binası yapım projesinin; proje ihalesi yapılmış ancak 

Güncel Deprem yönetmeliğine göre proje tekrar revize edilerek tamamlanmıştır. Gümrük 

Müdürlüğü hizmet binası yapımına esas olmak üzere, Erzurum Valiliği tarafından  yapım 

ihalesine çıkılmış, yüklenici ile 15.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İnşaat 

çalışmalarına başlanılmıştır. 

Güvenlik Amaçlı 

Kamera Sistemi 

Kurulumu 

26.07.2021 tarihinde 

ihalesi yapılacaktır.

Haydarpaşa gümrük idaresi Güvenlik Kamera Sisteminde kurulu bulunan (Madde 5 GKS 

Ürün Listesi) marka, model, adet ve detayları verilen IP güvenlik kamera sistemlerinin ve 

sözleşme kapsamında yedek malzemelerle revize edilecek tüm sistemin senelik yedek 

malzeme dahil periyodik arıza-bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması için hazırlanan 

teknik şartnameye göre yapılan piyasa araştırması neticesinde ihtiyaç duyulmakta olup, 

26.07.2021 tarihinde ihalesi tamamlanarak, Yıl sonuna kadar tamamlnaması 

planlanmaktadır. 

Başkanlığımız Uhdesinde Takip Edilen 2021 Yılına Ait Önemli Projeler ve Gelişmelere Yönelik Bilgilere Aşağıdaki Tabloda Yer Verilmiştir:

2021 Yılı Yatırım Programında Muhtelif İişler Başlığı Altında Bulunan Diğer Projeler Yıl sonuna kadar İl Müdürlükleri ve  Bölge 

Müdürlüklerinden gelen  talepler doğrultusunda, 30.06.2021 tarihli 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Tasarruf 

Tedbirleri konulu 2021/14 sayılı Genelge hükümlerine riayet edilerek  gönderilecektir.

AÇIKLAMALAR
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İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 
 

2021 yılının ilk altı ayında İç Denetim Birimi Başkanlığınca gerçekleştirilen denetim ve 

danışmanlık faaliyetleri şunlardır: 

 

1-Tüketici Haklarını Koruma Süreci 

2-Muayene İşlemleri 

3-Gümrük Laboratuvarları 

4-İşçi Özlük İşlemleri 
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III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE 

HEDEFLER 
 

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Mevzuat Kapsamındaki Hususlar  

 

23 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe koyulan düzenleme ile ihracatçılarımıza yönelik hususi 

damgalı (yeşil) pasaport uygulamasına devam edilecektir. 

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları ve İhracatçılarımıza Yönelik Destekler 

 

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 2021 yılında da 

devam edilecektir. 

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı 18’inci dönem eğitim programına ilişkin 

planlama çalışmalarına başlanmıştır. 

Bakanlığımız koordinasyonunda Temmuz-Aralık 2021 döneminde destek kapsamına 

alınan halihazırda 125 adet yurt dışı fuar organizasyonu, destek kapsamına alınan fuarlar 

listesinde bulunmakta olup onay süreçleri devam etmektedir. 

 Yine aynı dönemde 245 adet fuar, bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikli 

uluslararası fuarlar listesinde yer almakta olup onay süreçleri devam etmektedir. Türkiye Standı 

kurulacak fuarlar listesinde halihazırda 28 adet yurt dışı fuar organizasyonu bulunmaktadır. 

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar 

çerçevesinde Temmuz-Aralık 2021 döneminde 35 tane yurt içi fuar destek kapsamına 

alınmıştır. 

Temmuz-Aralık 2021 tarihleri arasında hâlihazırda onaylanan 1 adet sanal fuar 

organizasyonu ve 1 adet sanal fuar katılımı bulunmakta olup onay süreçleri devam etmektedir. 

 

Sektörlere Yönelik Faaliyetler 

 

Gıda Komitesi toplantıları ile alt çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanacaktır. 

 

Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri 

 

2021 yılının ikinci yarısında Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri organizasyonlarına 

çevrimiçi olarak devam edilecek olup, 22 organizasyon daha gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır.  

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. 

Hoovers veritabanından 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. 
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Aylık periyotlarla İngilizce olarak yayımlanmakta olan “Focus Business Turkey” 

elektronik bültenin gönderimine devam edilecektir 

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. 

 

Dijitalleşme Kapsamındaki Faaliyetler 

 

Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması ödül töreni düzenlenerek, yarışmanın kazananları 

duyurulacaktır. 

81 İlde İhracata İlk Adım Programı kapsamında mentorluk çalışmaları devam edecek 

olup programın tamamlanmasını müteakip bir ödül töreni gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yürütülecek olan blokzincirin dış ticaret süreçlerine 

entegrasyonu konulu proje kapsamında blokzincirin dış ticaret süreçlerinde ortaya koyabileceği 

katma değerin ülkemiz özelinde ortaya koyulmasını sağlayacak bir etki analizi yapılacak olup 

sonrasında uzun vadeli bir yol haritası çıkarılması sağlanacaktır.  

Bir veri analizi ve tahminleme projesi olan “Sürdürülebilir İhracat Projesi” yürütülecektir. 

İhracat tecrübesi olan firmaların ihracat yapmayı bırakması ya da ihracatı ana faaliyetleri olarak 

görmeyerek her yıl düzenli ihracat yapmamaları önemli bir sorun olarak değerlendirildiğinden 

bu sorunun çözümü noktasında geliştirilen proje kapsamında durumun sebepleri tespit etmeye 

yönelik analiz çalışmaları yapılacaktır. Mevcut veri analizleri noktasında yeni nesil 

teknolojilerden yararlanılarak ihracatı bırakma veya ara verme ihtimali olan firmaların yapay 

zeka algoritmalarıyla tespiti yapılacaktır. 

 

Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik Faaliyetler 

 

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde kadın ve genç girişimcilerimize yönelik 

gerçekleştirdiğimiz projelerimizin 2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde devam edilmesi 

planlanmakta olup, bu çerçevede, Kadın Girişimci Fiziki/Online Networkü ve Genç Girişimci 

Fiziki /Online Network Projeleri ile Export Akademi projesi ile kadın ve genç 

girişimcilerimizin ihracat süreçlerine entegre edilmesini teminen çalışmalar sürdürülecektir. 

Öte yandan, 2021 yılının ikinci yarısında çalışmaları devam eden Ulusal Kadın İhracatçı 

Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformu’nun hayata geçirilmesi öngörülmektedir. 

Söz konusu iki platformla kadın ve genç girişimcilere yönelik çok çeşitli dijital araçlar 

sunulacaktır.  
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İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2021 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. 2021 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolacak olan 17 adet 

önleme yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına yönelik başvuru alınması ve bu 

çerçevede söz konusu önlemlere yönelik nihai gözden geçirme soruşturmalarının açılması 

öngörülmektedir. Hali hazırda devam etmekte olan soruşturmaların ise 2021 yılının Temmuz-

Aralık döneminde tamamlanması planlanmaktadır. 

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

teminen vergi ve/veya TPSA çerçevesinde uygulanan önlemler kapsamı eşyanın ithalatı 2021 

yılının ikinci yarısında da izlenmeye devam edilecektir. Diğer yandan hâlihazırda yürütülmekte 

olan;  

- Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı 

“mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri 

taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı 

soruşturmaya ilişkin çalışmaların devam etmesi  

- İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 

“sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve “sentetik veya 

suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”  ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz 

kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması planlanmaktadır. 

2021 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 ve İran menşeli düz cam ithalatına yönelik 

korunma önlemi soruşturmalarının önümüzdeki dönem içinde tamamlanması 

planlanmaktadır.  

- DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi toplantısına katılım sağlanacaktır (Ekim 2021). 

- 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:2021/17) kapsamında; yılın ikinci yarısında da 90 adet daha ithal izninin 

verilmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan, Lahey/Hollanda’da gerçekleştirilecek 

olan  Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Taraflar Konferansı’na katılım sağlanması 

planlanmaktadır. 



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 88 

 

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Şirketler ve Ticaret Sicili 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yapılan 

değişiklik uyarınca imza beyannamesinin elektronik ortamda oluşturulmasını sağlamak üzere, 

gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının elektronik ortamda 

teminine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 

yürütülen çalışmanın tamamlanması hedeflenmektedir. 

Ayrıca, hamiline yazılı pay senetlerinin HPKS’ye bildirim süreçlerinin etkin bir şekilde 

yerine getirilmesi ve hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin olası hak kayıplarının 

engellenmesini teminen yeni uygulama hakkında bilgilendirme ve farkındalık toplantıları 

yapılması amaçlanmaktadır. 

Mevcutta var olan ya da yeni tesis edilecek veri paylaşım protokollerine yönelik 

çalışmalar; kullanıcılardan, ticaret sicili müdürlüklerinden ve diğer kurum ve kuruluşlardan 

alınan geri bildirimler ile mevzuatta yapılan değişiklikler izlenmek suretiyle MERSİS’te 

geliştirme çalışmaları yürütülecektir. 

 

Sebze ve Meyve Ticareti 

 

Sebze ve meyve ticaretinde gerek uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü ve gerekse 

sektörden gelen geri bildirimler ile kamuoyu talepleri doğrultusunda 5957 sayılı Kanunun 

uygulamasının iyileştirilmesine yönelik değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.  

Bu kapsamda, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik çalışmalarının 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

 

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 

 

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, Elektronik Ticaret Bilgi Platformu ve Elektronik 

Ticaret Veri Portalının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ve Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sisteminin 

işleyişine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir.  

Ekonomi Reform Eylem Planı kapsamında, e-ticaret mevzuatının Avrupa Birliği 

mevzuatıyla uyumlaştırılması amacıyla 6563 sayılı Kanun ve ikincil düzenlemelerinde 

değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Elektronik ticaretin geliştirilmesi ve elektronik ticaretle ilgili farkındalığın arttırılmasına 

yönelik faaliyetlerde bulunulacaktır.  

Bakanlığımız e-ticaret verilerinin, TÜİK Resmi İstatistik Programına (RİP) alınmasına 

yönelik çalışmalar devam edecektir. 
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Taşınır Rehni-Kobi’lerin Finansmana Erişimi 

 

6750 sayılı Kanun kapsamındaki rehin taraflarının rehinli taşınır varlıklarının 

sorgulanabilmesi amacıyla diğer Kanunlar uyarınca tutulan taşınır sicillerinin verilerinin 

paylaşımına yönelik entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. 

 

Sektörel Ticaret 

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS), Taşınmaz Ticareti Bilgi 

Sistemi ve Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi’nin (KTBS) iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

çalışmalarına devam edilecektir. 

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında il müdürlüğü personeli ile sektöre 

yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. 

Güvenli Ödeme Sistemi’nin tanıtımı ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik 

çalışmalar devam edecektir. 

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, taşınmaz ticareti ile kuyum ticaretine yönelik 

denetimler yaygınlaştırılarak mevzuata uyumun artırılmasının sağlanacaktır. 

 

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS)  

 

Projenin yazılım sürecine devam edilecek olup bu kapsamda PERBİS Bilgilendirme 

Portalinin ve İşletme Yaşamsal Olaylar Modülünün yazılımı ve içeriklerinde geliştirmeler 

yapılacaktır. 

 

Haksız Fiyat Değerlendirme  

 

Tüketicilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerdeki 

fiyat artışları yakından izlenmeye devam edilecektir.  

Kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatında girdi ve diğer üretim maliyetlerindeki artış gibi haklı 

bir sebebe dayanmaksızın yapılan aşırı ve adil olmayan artışlar veya piyasada darlık yaratan, 

piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını 

engelleyen faaliyetlere yönelik denetimler yurt genelinde devam edilecektir.  
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GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Antrepo Beyannamelerinde Kağıtsız Gümrük Projesi  

Gümrük idarelerinde yükümlülerin geçireceği zamanın azaltılması ve ticaretin 

aksamamasını teminen antrepo beyannameleri ve eklerinin; kâğıtsız gümrük projesi ile 

tamamen elektronik ortamda işlem görmesi hedeflenmiştir.  

05.07.2021 tarihi itibariyle antrepo beyannamelerine ilişkin eklerin taranarak gümrük 

işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup tüm gümrük 

idarelerimizde kullanılmaktadır. Mevzuat düzenlemesi ile birlikte işlemlerin tamamen 

elektronik ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. 

Ayrıca gümrük işlemlerinin esnasında yükümlüsünce sunulan tüm dilekçelerin 

elektronik ortama alınması yönünde teknik düzenlemeler devam etmektedir. 

 

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi  
 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının gümrüklerde korunmasına yönelik eğitim 

faaliyetlerimiz çerçevesinde 2021 yılı ikinci yarısında bir eğitim programı daha 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eğitim programının çevrimiçi 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.  
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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.  

Peron yapısının tek durağa uygun hale getirilmesi (Çalışmaları devam etmektedir.)  

Kara hudut kapılarımızın Tek Durak Projesine uygun olarak yenilenmesi çalışmaları 

kapsamında, Pazarkule, Dereköy, Türkgözü, Gürbulak, Üzümlü ve Zeytindalı Gümrük 

Kapılarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.   
 

Fazla Mesai Ücretlerinin Elektronik Ortama Aktarılması Projesi  

Hesaplanan fazla mesai tutarlarının, yükümlünün global hesabından düşüm 

yapılabilecek şekilde, sistemin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek olup, 

öncelikli olarak ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için sistemin 2021 yılı içerisinde diğer 

gümrük idarelerinde de devreye alınması hedeflenmektedir. 

     

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, söz 

konusu izin Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. MNG 

Havayolları ve Taşımacılık A.Ş.’nin altyapı çalışmalarını tamamlaması beklenmektedir. 

 

Demiryolu:  

Demiryolu basitleştirmesi uygulaması, mevcut durumda TCDD’nin talep etmiş olduğu 

tüm demiryolu istasyonlarını kapsayacak şekilde devam etmektedir.  

 

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi 

Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi kapsamında, 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza 

yükümlülüklerinin, Bakanlığımız web sayfasına eklenecek bir arayüz yardımıyla yükümlüler 

tarafından toplu olarak sorgulanabilmesi amaçlanmakta olup söz konusu Projeye ilişkin yazılım 

çalışmaları hâlihazırda devam etmektedir. 
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ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İKİLİ İLİŞKİLER  

 

Avrupa Ülkeleri 

 

Türkiye-Almanya II. Dönem JETCO Toplantısının Sayın Bakanımız eşbaşkanlığında 

2021 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Türkiye-Estonya JETCO Kurucu Metninin 2021 yılı son çeyreğinde Sayın Bakanımızın Estonya 

ziyaretleri kapsamında Talinn’de imzalanması öngörülmektedir. 

Türkiye-Fransa JETCO 6. Dönem Toplantısı ve eş zamanlı bir İş ve Yatırım Forumu 

gerçekleştirilecektir.  Ayrıca, Türkiye-Portekiz IV. Dönem JETCO Toplantısı 2021 yılı ikinci yarısında 

ülkemizde düzenlenmesi öngörülmektedir.  

Türkiye-Slovenya IX. Dönem KEK Toplantısının 2021 yılı Kasım ayı içerisinde 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  

Türkiye Romanya 27. Dönem KEK Toplantısı, Türkiye-Hırvatistan 6. Dönem KEK Toplantısı 

2021 yılı ikinci yarısında Türkiye’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye-Bulgaristan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Konseyi toplantısının Sayın 

Bakanımızın eşbaşkanlığında ülkemizde yüz yüze bir toplantı şeklinde gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır.  

Go Africa-Türkiye Macaristan İşbirliği Forumu’nun Budapeşte’de gerçekleştirilecek 3. 

toplantısına Sayın Bakanımızın iştirak etmeleri öngörülmektedir. 

Karadağ ve Sırbistan ile KEK Toplantılarının yapılması hedeflenmektedir. 

İsviçre ile ülkemizin AB ve Birleşik Krallık ile ticaretinde geçerli olan teknik düzenlemelere 

ilişkin çevrimiçi bir toplantı yapılacaktır. 

İsviçre Ekonomi Bakanının Ankara’ya gerçekleştireceği ziyaret çerçevesinde Sayın Bakanımız 

ve/veya Bakan Yardımcımız ile görüşmesi planlanmaktadır. 

Sırbistan ile Bölgesel Konvansiyon’un revizyonunun Türkiye-Sırbistan STA’sı menşe 

kurallarına yansıtılmasına ilişkin bir Ortak Komite Kararı imzalanacaktır. 

Bosna Hersek ile önümüzdeki dönem KEK ve Ortak Komite toplantılarının planlanmasını 

yapmak üzere çevrimiçi teknik bir toplantı yapılacaktır. 

 

Orta Doğu ve Afrika 

  

Sayın Bakanımız tarafından Irak’a bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye-Cezayir, Türkiye-Kuveyt, Türkiye-Umman KEK Toplantılarının yapılması 

öngörülmektedir. 

 Türkiye-Tunus STA, Türkiye-İsrail STA Ortak Komite Toplantılarının gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. 

3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun İstanbul’da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Nijerya, Gana, Sudan, Senegal ve Fildişi ile KEK Toplantılarının gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. 

Sayın Bakanımız tarafından Libya, Irak, Katar, Mısır, Cezayir, Fas, Cibuti, Etiyopya, Ürdün ve 

Lübnan’a ziyaretler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

 

BDT Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri  

Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri, Bakan Yardımcısı başkanlığında heyetle Kiev’de 

gerçekleştirilmiştir. 
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Sayın Bakanımız eş başkanlığında, Türkiye-Rusya Hükümetlerarası Karma Ekonomik 

Komisyonu 17. Dönem Toplantısı Moskova’da düzenlenecektir. 

Rusya (Tataristan) Kazan’da Helal Expo açılışına Sayın Bakanımız iştirak edecektir. 

Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantıları; Türkmenistan ile Aşkabat’ta, 

Kazakistan ile Astana’da, Tacikistan ile Duşanbe’de, Ukrayna ile Kiev’de, Gürcistan ile Tiflis’te, 

Kırgızistan ile Bişkek’te, Belarus ile Minsk’te gerçekleştirilecektir. 

Türk Konseyi Ekonomi/Ticaret Bakanları 10. Toplantısı ve Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu 

12. Toplantısı Bakü’de düzenlenecektir. 

Türk Devletlerinin Bağımsızlıklarının 30. Yılı münasebetiyle, “Türkiye-Türki Cumhuriyetler 

Ekonomi ve Ticaret Konferansı: Bağımsızlığın 30. Yılında Ortak Gelecek Vizyonu” başlıklı bir 

konferans İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi İstanbul’da düzenlenecektir, Sayın Bakanımız da 

katılım sağlayacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkmenistan ziyaretine Sayın Bakanımız iştirak edecektir. 

Kazakistan’dan gelecek uzman heyetle Bakan Yardımcısı başkanlığında İstanbul’da Ticaret 

Çalışma Grubu Toplantısı düzenlenecek, ayrıca Kazak heyet ülkemizde Serbest Bölgeler ziyareti 

yapacaktır. 

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi için 

müzakereler yapılacaktır. 

Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması imzalanması için müzakerelere devam 

edilecektir. 

Türkiye-Ukrayna STA Anlaşması imzalanması için müzakerelere devam edilecektir. 

Türkiye-Türkmenistan Tercihli Ticaret Anlaşması istikşafi görüşmesine başlanacaktır. 

Asya Ülkeleri 

 

Türkiye-Japonya İş Konseyi üyeleriyle video-konferans görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Bakanımız Çin’in Ankara Büyükelçisi’ni kabul etmiştir. 

DEİK İşbirliğiyle düzenlenecek “Yükselen Asya” etkinliğinin 1. paneli “ Neden Asya?” 

oturumuna katılım sağlanmıştır. 

Türkiye-Tayland ile Türkiye- Yeni Zelanda KEK Toplantıları gerçekleştirilecektir. 

2021 Çin İthalat Fuarına çevrimiçi katılım sağlanacaktır. 

Türkiye-Japonya STA 18. Tur müzakereleri gerçekleştirilecektir. 

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Yeniden Asya” açılımı kapsamında 

sorumlu/ilgili kuruluşların Bakan Yardımcıları seviyesinde oluşturulan Yeniden Asya Eşgüdüm Kurulu 

Toplantısına katılım sağlanacaktır. 

Bangladeş, Endonezya, Malezya, Hindistan ve Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçilerinin Sayın 

Bakanımız ile ikili görüşmeler gerçekleştirilecektir. 

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Yedinci Toplantısı 

marjında “Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu” toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Yedinci Toplantısı 

marjında Bakanlığımız koordinasyonunda DEİK tarafından Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu 

düzenlenecek olup, Sayın Bakanımızın mezkur Foruma katılım sağlaması beklenmektedir. 

Türkiye-Pakistan STA/TTA müzakereleri marjında potansiyel Ürünler “Tarama Çalışması” 

Toplantılarına devam edilecektir.  

Türkiye-Pakistan Stratejik Çerçeve Belgesi (SEÇ) Eylem Planı kapsamında 2021 yılı için 

öngörülen faaliyetler hayata geçirilecektir. 

Afganistan, Filipinler ve Brunei ile sanal/fiziki KEK toplantıları gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir.  

Türkiye-Malezya STA’sı Ortak Komite ve Konsey Toplantılarının düzenlenmesi 

planlanmaktadır. 

Türkiye-Endonezya KEOA müzakereleri (Covid-19 salgını nedeniyle sanal müzakere turu ve 

Eylül 2020’de baş müzakereciler arası görüşme gerçekleştirilmiştir) V. Tur müzakerelerinin yapılması 

planlanmaktadır. 
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İKİLİ GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ  

 
Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesi'nin 4. Dönem Toplantısının Bakan Yardımcımız ve 

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı başkanlıklarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

AB ile YY Karşılıklı Tanıma Alanında İşbirliği Konusunda Avrupa Komisyonu Vergilendirme 

ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü temsilcileri ile YY Mevzuat Karşılaştırması Konusunda Teknik 

Toplantı yapılması planlanmaktadır.  

AB ile YY Karşılıklı Tanıma Alanında İşbirliği Konusunda Avrupa Komisyonu Vergilendirme 

ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü temsilcileri ile YY İşbirliği Genel Değerlendirme Toplantısı 

yapılacaktır.  

İran Maliye ve Ekonomik İşler Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında Sayın Bakan 

Yardımcılarımız eş başkanlığında “Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı” yapılması planlanmaktadır.  

Türkiye Yunanistan Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı yapılması planlanmaktadır.  

Türkiye-Özbekistan Ortak Gümrük Konseyi II. Toplantısının Türkiye’de gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. 

 

HİZMET TİCARETİ, YATIRIM VE E-TİCARET  

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kapsamında devam eden “Kalkınma için Yatırımların 

Kolaylaştırılması”, “Ulusal Düzenlemeler” ve “E-Ticaret” müzakerelerine ülkemizi temsilen katılım 

sağlanacaktır.  

DTÖ kapsamında Hizmet Ticareti Konseyi toplantısına ülkemizi temsilen katılım sağlanacaktır.  

Ukrayna ile hizmet ticareti alanında STA görüşmeleri gerçekleştirilecektir.  

Gürcistan ile STA’nın hizmet ticaretine de genişletilmesine yönelik müzakereler 

gerçekleştirilecektir.   

Belarus ile Hizmet Ticaret Anlaşması müzakereleri gerçekleştirilecektir.  

Makedonya STA’nın hizmetleri de içerecek şekilde genişletilmesine yönelik olarak müzakereler 

gerçekleştirilecektir.  

YOİKK Ticaret Çalışma Grubu, Bilişim Çalışma Grubu ve Yönlendirme Komitesi toplantılarına 

katılım sağlanacaktır. 

DTÖ’de devam eden Kalkınma için Yatırımların Kolaylaştırılması müzakereleri kapsamındaki 

“kapsam” ve “Gerçek Kişilerin Geçici Dolaşımı” küçük grup müzakerelerine katılım sağlanacaktır.  

DTÖ kapsamında devam eden E-Ticaret müzakereleri kapsamındaki “Açık Devlet Verisi”, 

“Gümrük Vergileri”, “Açık İnternet Erişimi”, “Kağıtsız Ticaret”, “Elektronik İşlemlerin Çerçevesi” ve 

“E-Sözleşme”  küçük grup toplantılarına sürekli olarak katılım sağlanacaktır.  

AB İLE İLİŞKİLER  

 

AB Komisyonu ile Temaslar ve Çalışmalar 

 

Komisyon Başkan Yardımcısı başta olmak üzere Komisyon temsilcileri ile üst düzey ve teknik 

seviyede görüşmeler yapılması planlanmaktadır. 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında diğer kamu kurumları ve STK’lar ile görüşmeler 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Uyum Çalışmaları  

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi kapsamında teknik mevzuat, fikri mülkiyet hakları ve kamu 

alımları alanında gerçekleştirilecek toplantılara katılım sağlanacaktır. 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi altında kurulan Teknik Mevzuat Çalışma Grubu Toplantısına 

katılım sağlanması öngörülmektedir. 

Biyosidal Ürünler Tüzüğü Yetkili Otoriteler Toplantısı’na katılım sağlanması öngörülmektedir. 
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Avrupa Komisyonu temsilcileri ile GMP’ye yönelik teknik toplantılar gerçekleştirilmesi 

öngörülmektedir. 

AB’nin kimyasallara ilişkin REACH Tüzüğü ile sınıflandırma ve etiketlemeye ilişkin CLP 

Tüzüğü kapsamında gerçekleştirilecek Yetkili Otoriteler Toplantısı’na katılım sağlanması 

öngörülmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller Komite Toplantılarına katılım sağlanması 

öngörülmektedir.  

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Brexit kapsamında yapılan çalışmaların koordinasyonu ve 

önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek faaliyetlere yönelik istişarelerin gerçekleştirilmesi 

amacıyla kurulan ve ilgili kurum ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla Bakanlığımızda düzenlenmesi 

öngörülen “Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi ve Brexit Çalışma Grubu” Toplantılarına katılım 

sağlanması öngörülmektedir. 

AB’nin çelik ürünlerindeki korunma önlemine yönelik, AB ile gerçekleştirilmesi planlanan 

toplantıları katılım sağlanması öngörülmektedir. 

AB’nin ilaç davası kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan toplantılara katılım sağlanması 

öngörülmektedir. 

Enerji Etiketlemesi için Avrupa Ürün Veritabanı’na yönelik olarak, Avrupa Komisyonu ile 

teknik toplantı gerçekleştirilmiş olup önümüzdeki dönem de konuya yönelik toplantılara katılım 

sağlanması öngörülmektedir.  

Ülkemiz ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yer alan 

Ticarette Teknik Engeller faslına yönelik müzakereler yürütülecektir.  

OSTİM’e AYM sunumu gerçekleştirilecektir. 

 

AB Gümrük Mevzuatına Uyum ve Mali İşbirliği 

Önümüzdeki dönem gerçekleştirilecek Avrupa Komisyonu bünyesinde Gümrük Uzman Grubu 

toplantılarına katılım sağlanacaktır. 

Menşe kuralları alanında yapılması muhtemel eğitim seminerlerine katılım sağlanacaktır. 

Tunus STA kapsamında kurulan Ortaklık Konseyinin 3üncü toplantısına katılım sağlanacaktır. 

Tarihi ilerleyen dönemde belirlenecek olan MİKK ve ABPK toplantılarına katılım 

sağlanacaktır.  

 

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ 

 

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 17. Toplantısına ve İSEDAK 37. Bakanlar Toplantısına katılım 

sağlanacaktır. 

TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi Bakanlar Toplantısı yapılacaktır. 

D-8 Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Belgesi toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 9. Gümrük İdaresi Başkanları toplantısına ev sahipliği yapılacaktır. 

ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

Uluslararası örgütlerin hem üst düzey hem de teknik seviyedeki faaliyetlerine katılım 

sağlanacaktır. 

DTÖ TRIPS Konsey Toplantılarına katılım sağlanmaya devam edilecektir. 

(DS595) AB – Çelik Ürünlerine Uygulanan korunma Önlemi Davasında Panel raporunun 

ayrıca,  (DS561) ABD’nin Ek Vergilerine Yönelik Alınan Misilleme Önlemi Davasında Panel 

raporunun yayımlanması beklenmektedir. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi’nin Genel Kurul, Teknik Komite ve 

Çalışma Gruplarının 2021 dönemi toplantıları gerçekleştirilecektir. 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi nezdinde “Ticaretin Kolaylaştırılması Taşra 

İstişare Toplantıları”na devam edilecektir. 
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Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi 5., 6. ve 7. Dönem toplantılarına 

katılım sağlanacaktır. 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Ticaretin Kolaylaştırılması ve Elektronik 

İşlemler Merkezi 37. Forumu’na katılım sağlanacaktır. 

DTÖ 12. Bakanlar Konferansına katılım sağlanacaktır. 

DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakereleri Bakanlar Toplantısına katılım sağlanacaktır. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Avrasya Politika Grubu Bakanlar Toplantısına katılım 

sağlanacaktır. 

G20 Ticaret Bakanları Toplantısına katılım sağlanacaktır. 

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına katılım sağlanacaktır. 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi faaliyetlerine fiziksel olarak 

başlayacaktır. 

Çelik Kapasite Fazlası Üzerine G20 Küresel Forumu (GFSEC) Bakanlar Toplantısına katılım 

sağlanacaktır. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Balıkçılık Sübvansiyonları Müzakerelerine katılım sağlanacaktır. 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 26. Taraflar Konferansına 

(COP26) katılım sağlanacaktır. 

G20 Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu 3. Toplantısına katılım sağlanacaktır. 

DTÖ’nün, Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ), OECD’nin ve Birleşmiş Milletler ilgili 

kuruluşlarının ilgili komite ve çalışma gruplarının toplantılarına katılım sağlanacaktır. 
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ULULARARASI HİZMET TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

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 

sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilecek “Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması 

Projesi-HİSER” kapsamındaki kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesine; TURQUALITY® 

Programının uygulanmasına; döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işbirliği 

kuruluşlarınca gerçekleştirilecek sanal fuar ve sanal heyet organizasyonları desteklenmesine; 

2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında 

Karar kapsamında hizmet ihracatçısı firmalarımızın temsilcilerine hususi damgalı pasaport 

verilmesi uygulamasına; hizmet ticaretine yönelik devlet destekleri mevzuatının güncellenmesi 

hedefi doğrultusunda gerekli mevzuat çalışmalarına devam edilecektir.  

  Müteahhitlik sektörümüzün yurtdışına açılımlarına yönelik olarak, ticaret ve 

müteahhitlik-teknik müşavirlik heyeti programları düzenlenmesine ve firmalarımızın 

yurtdışında açılan ihalelerde desteklenmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Covid-19 

salgınının dünya çapındaki etkilerinin azalmasıyla, teknik müşavirlik firmalarının katılımıyla 

Azerbaycan’a bir heyet ziyaretinin yapılması planlanmaktadır. 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. 

  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yurtiçi lojistik merkezlerle ilgili ikincil 

düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için çalışmalar sürdürülecektir. Yurt Dışı Lojistik 

Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında yapılan ilk proje başvurusu 

değerlendirilerek, uygun görülmesi halinde yurt dışında faaliyete geçirilecek ilk lojistik merkez 

desteklenmiş olacaktır. Uluslararası lojistik ve ulaştırma alanında sektörün sorun ve önerileri 

alınacak ve çözüm için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. İhraç taşımalarımıza alternatif 

güzergâhların oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilmeye devam edecektir. Hazar 

Koridoru Çalışma Grubunca (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve STK’lar) 

hazırlanan Hazar Koridoru Eylem Planı uygulaması takip edilecektir. Lojistik maliyetlerin 

azaltılması çalışmaları ile ihracatımızda demiryolu taşımacılığının payının artırılmasına ilişkin 

çalışmalar ilgili kurumlarla birlikte sürdürülecektir. 

Covid-19 Salgınının gelişimine bağlı olarak, Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 

iki kez Paris’te gerçekleştirilen OECD Uluslararası Yatırım İstatistikleri Çalışma Grubunun 

Ekim ayı Toplantısına katılım sağlanacaktır.  
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SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

2021 yılının ikinci altı ayında 11 milyar ABD doları olması beklenen Serbest Bölgeler 

ticaret hacminin, yılsonu itibarıyla 22 milyar ABD dolarına ve istihdamın 82.000 kişiye 

ulaşması beklenmektedir. 

  Trabzon Serbest Bölgesi’nin 10/07/2021 tarihinde sona erecek işletme süresinin 

uzatılmasına yönelik TRANSBAŞ - Trabzon Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. ile Bakanlığımız 

arasında yeni bir İşletme Sözleşmesi akdedilmesi ve işletme yetkisinin uzatılmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanı Kararı taslağı hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

2021 yılının son altı ayında 170.433.298 TL olacağı tahmin edilen Serbest Bölgeler özel 

hesap gelirinden, yılsonu itibarıyla 333.074.430 TL bütçeye gelir kaydedilmesi 

beklenilmektedir. 

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programının (SBBUP) Bakım, Onarım ve 

Güncellenmesi Projesinin, ihale çalışmaları yapılacaktır. Serbest Bölgelerin Mekansal 

Yönetimi Otomasyonunun (SEB-ATLAS) Lisans Bağımsız Altyapıya Geçişi Projesi 

kapsamında TÜRKSAT A.Ş.’a ödeme yapılacaktır. 
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GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İhaleleri sonuçlanan sistem ve teknik cihazların teslimi ile muayene ve kabul 

işlemlerinin tamamlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesini müteakip ilgili idarelere 

dağıtımlarının yapılması ve bu süreçte ihtiyaç duyulan ilave cihaz ve malzeme alımlarının 

tamamlanması hedeflenmektedir. 

2021 Bakanlık Bütçesi ile temin edilen 6 adet Bagaj X-Ray Sistemin 2 adedinin Adnan 

Menderes Havalimanı ve Etimesgut Askeri Havalimanına kurulumu tamamlanmış ve Muayene 

Kabulü yapılarak sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Diğer 4 tanesinin üretimi devam etmekte 

olup Bakanlığımıza henüz teslimi yapılmamıştır. 

Yine Genel Müdürlüğümüzce doğrudan alım yöntemi ile temin edilen 1 adet Bagaj X-

Ray Sistemi de Ankara PTT Kargo’ya kurulumu yapılmış ve operatör eğitimleri tamamlanarak 

sistem kullanılmaya başlamıştır. 

 

Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler: 

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. 

Halihazırda yurtdışından temin edilen araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerli 

olarak geliştirilmesini hedefleyen Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi’nin Şubat 2022 olan 

tamamlanma tarihi Bakanlık Makamı’nın talimatı uyarınca öne çekilmiş olup yeni takvime göre 

projenin Ekim 2021 sonu itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir. Projenin toplam bütçesi 

7 milyon TL olup 2 milyon TL’si Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na 2019 yılında 

imzalanan İş Birliği Protokolü’ne istinaden aktarılmıştır. 2021 yılı içerisinde ise; geçici 

kurulum sahası, fabrika kabul ve saha kabul için toplam 4.740.000 TL’nin Savunma Sanayii 

Destekleme Fonuna aktarılması gerekecektir. 

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 bütçesi 8.850.000 TL 

yazılım, 7.300.000 TL donanım olmak üzere toplam 16.150.000 TL’dir.  Donanım Veri 

Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı Projesi ile ortak kullanılacak olup ihale tamamlanmış, 

cihazlar teslim alınmış ve ödeme gerçekleşmiştir. 4 fazdan oluşan yazılım bileşeni kapsamında 

ise TÜBİTAK, ilk üç fazın teslimlerini 2021 yılı içerisinde gerçekleştirecek olup bu kapsamda 

7.522.500 TL ödeme yapılacaktır. 

2020 yılı Yatırım Bütçesiyle temin edilen ve Öncüpınar Gümrük Sahasına kurulumu 

uygun görülen ancak pandemi nedeniyle Bakanlığımıza teslimi yapılamayan 1 adet Yarı Sabit 

X-ray Tarama Sistemi 2021 yılı ilk yarısında Öncüpınar Gümrük Sahasına nakledilerek 

sistemin tarama binası inşaatı ve operatör merkezi tamamlanmıştır.  Sistemin bu dönemde 

montaj, test ve devreye alma işleri tamamlanacaktır. 

2020 yılı Yatırım Bütçesiyle temin edilen ve Akçakale Gümrük Sahasına kurulumu 

uygun görülen ancak pandemi nedeniyle Bakanlığımıza teslimi yapılamayan 1 adet Mobil X-

ray Tarama Sisteminin 2021 yılında firmanın Ankara tesislerinde yapılan ön incelemede 

sistemin test ve muayeneye hazır olmadığı görülmüş olup, firmadan bu eksikliklerin giderilmesi 



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 100 

 

ve sistemin adı geçen sahaya kurulumu talep edilmiştir. Firma, gerekli kurulumu yaptıktan 

sonra sistemin test ve muayene çalışmaları bu dönem içerisinde bilahare gerçekleştirilecektir. 

Akçakale’ye tarama sisteminin kurulmasını müteakip, burada bulunan mobil sistemin 

Ceylanpınar Gümrük Sahasına nakledilerek bu sahada konuşlandırılması planlanmaktadır. 

2021 yılı Temmuz ayında yapılacak 2. İhalede Habur Gümrük Sahası için 

Bakanlığımızda ilk defa kullanılacak olan 1 adet Geri Yansıma (Backscatter) Entegreli Binek 

Araç Tarama Sistemi ile Pazarkule Gümrük Sahasına 1 adet Yeni Nesil Binek Araç Tarama 

Sisteminin temini planlanmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüz ile ASELSAN arasındaki işbirliği protokolünü müteakip Dünya 

muadili ürünlerin standartlarında geliştirilen, gerçek zamanlı video şeklinde görüntü sunabilen 

ve dinamik hedef tespiti yapabilen yeni nesil Terahertz Görüntüleme Sisteminin 2021 yılının 

ikinci yarısında temin edilerek sistemin Habur ve Zeytindalı Gümrük Sahalarına kurulumu 

planlanmaktadır. 

2021 yılı Yatırım Bütçesiyle, özellikle yeni nesil uyuşturucu maddelerin tanı ve 

teşhisinde etkili olan Uyuş.ve Kimy.Mad. Teşhis Cihazının (GEMİNİ) İstanbul KİM (Gemi 

Arama Ekipleri), Çobanbey, Marmaris) gümrük sahalarında kullanılmak üzere 3 adet temin 

edilmesi planlanmaktadır. 

2021 yılı Yatırım Bütçesiyle temin edilen ve Bakanlığımıza bu yıl içinde teslimi 

yapılacak olan; 

- 4 adet Bagaj X-Ray Sisteminin Habur, Hamzabeyli, Akçakale, Cilvegözü Gümrük 

Sahalarına  

- 8 adet Videoskop Cihazının Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, Derecik, Üzümlü, 

Kapıkule ve Sarp Gümrük Kapıları ile İstanbul Havalimanına, 

- 7 adet Yoğunluk Ölçüm Cihazının Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış, Derecik, 

Üzümlü, Kapıkule ve Sarp Gümrük Kapılarına kurulumu gerçekleştirilecektir. 

7 adet CO2 Ölçüm Cihazının doğrudan alımı gerçekleştirilmiş olup, muayene 

kabullerinin tamamlanmasını müteakip (Kapıkule (3), Bursa (2), Muratbey (2) gümrük 

sahalarında kullanımı planlanmaktadır. 

Yapılan teknoloji Ar-Ge araştırmaları çerçevesinde, Kapıkule gümrük kapısında 

başlatılacak Pilot uygulama ile sahanın Hudut Kapı Peronlarından birine, araçların geçişine 

engel teşkil etmeyecek yapıda Tır çekici ve dorselerinin alt şasi bölümlerini yüksek kalite ve 

çözünürlükte resim ve video alarak, sahadaki Güvenlik Kamera Sistemi kontrol merkezine uzak 

bağlantı ile anlık takibini sağlayacak Araç Altı Görüntüleme Sistemi kurulması 

planlanmaktadır. 

İşlem hacmi ve yerleşim alanı büyük olan Kapıkule, Habur, Hamzabeyli ve İpsala 

Gümrük Kapılarımızda kaçakçılıkla mücadele ve sınır güvenliği kapsamında kullanılan 

güvenlik kamera sistemleri (GKS) ile yapılan takip ve kontrollere geniş alan kontrol yeteneği 

kazandırılarak aktivitesinin yükseltilmesi ve optimize edilmesi hedeflenmektedir. 

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 
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Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 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 Ege, Doğu Marmara (Zonguldak) ile Uludağ Gümrük ve Dış 

Ticaret Bölge Müdürlükleri emrinde görev alan personele Ağustos ve Eylül 2021 dönemlerinde 

“Liman Sahaları ve Gemilerdeki Sağlık ve Emniyet Tedbirleri ile Gemi Arama Teorik ve 

Pratiği Eğitimi” planlaması yapılmıştır.  

Yine 2017-2019 yılları içerisinde yürütülen Türk Gümrük İdaresinin Deniz Gözetiminin 

ve Operasyonel Prosedürlerinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesinin “Deniz Gümrük 

Muhafaza-II” bileşeni altında, deniz istihbaratı çerçevesinde konteyner hedefleme konularında 

eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve 2021 yılı itibariyle 11 Konteyner Kontrol Ekibi faal 

olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Söz konusu ekiplerde bulunan personel sayısını arttırmak ve 

konteyner arama faaliyetlerini eğitimli personelin gerçekleştirmesini sağlayarak etkin ve 

verimli çalışma düzeni oluşturmak adına; ekiplerin bulunduğu tüm bölgelerde sene sonuna 

kadar eğitim verilmesi planlanmakta olup, ilk altı aylık program dâhilinde Hatay Gümrük 

Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü emrinde bulunan personele yılın ilk eğitimi 

verilmiştir.  

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 Hatay, Mersin, Taşucu, Antalya, Bodrum, Marmaris, İzmir, Çeşme, Çanakkale, 

İstanbul, Gemlik, Samsun ve İzmit’te bulunan motorbotların ikinci kontrollerinin Aralık 2021 

tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

2021 yılında Çevik Kuvvet ve Toplumsal Olaylara Müdahale Eğitiminin 2021 sonbahar 

döneminde 2 grup halinde toplamda 300 kişi için yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Toplam 

maliyetin 1.500.000 TL olması tahmin edilmektedir. Bütçe imkanları ve salgının gidişatına göre 

eğitimin yapılması planlanmaktadır. 
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TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

 Dış İlişkiler ve Projeler 

 

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Sivil Toplum Strateji Dokümanı ve Eylem Planı 

çerçevesinde tüketici örgütlerine yönelik faaliyet gösteren bir birimin kurulması ve bu birimin 

Eylem Planı’nda yer alan bilgilendirme, yönlendirme ve eğitim faaliyetlerini koordine etmesi 

planlanmaktadır. 

 ICPEN ve OECD kapsamında, kuruluşların 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.ticaret.gov.tr” ve 

“tuketici.ticaret.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 

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. 

 

 

http://www.ticaret.gov.tr/
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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 ve şimdiye kadar yılda en az bir kere olmak üzere 24 kez toplanmış olan Tüketici 

Konseyi’nin 25 incisinin 19 Ağustos 2021 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

2021 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 2021 yılı çalışmasının yapılması planlanmaktadır. 

 

Belgelendirme Faaliyetleri 

SERBİS firmaların ve tüketicilerin hizmetine sunulmuştur. 

Günümüzde teknoloji hızla gelişmekte buna bağlı olarak tüketicilerin kullanımına 

sunulan ürünlerde de hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimle birlikte 

tüketicilerin bütçelerine uygun kullanılmış ürünlere talep günden güne artış göstermektedir.  

İkinci el malların tekrar satışa konu olmasının başlıca faydaları; kullanım ömrü dolmayan 

malların ekonomiye tekrar kazandırılarak ekonomik bir değer oluşturulması, çevreye 

verecekleri zararların azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine uygun olmayan ve satın 

alamadıkları kullanılmamış malları ikinci el olarak almalarının sağlanmasıdır.  Mevcut 

durumda kullanılmış mallar piyasada satışa konu olmakla birlikte, bu duruma ilişkin herhangi 

bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Son zamanlarda özellikle cep telefonlarının tüketiciler 

tarafından çok sık değiştirildiği ve ikinci el cep telefonlarının herhangi bir işlem yapılmadan 

yoğun şekilde tüketicilere tekrar satıldığı gözlenmektedir. Ancak bu tür ikinci el satışlarında 

herhangi bir standart ve düzenleme bulunmadığı ve kayıt tutulmadığı için zaman zaman tüketici 

mağduriyetlerinin yaşandığı görülmektedir.Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; 6502 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 12 nci, 57 nci ve 84 üncü maddelerine 

dayanılarak, kullanılmış bazı malların yenilenmesi ve tekrar satışa sunulması faaliyetlerini 

düzenlemek amacıyla “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” hazırlanıp 

yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle, ekli listede yer alan ikinci el malların 

yenilenmesi, sertifikalandırılması ve satışa sunulması ile yetkili yenileme merkezlerinin 

kuruluşu, yetkilendirilmesi, garanti, yetkili satıcının sorumluluğu, tüketicinin hakları gibi 

hususlar düzenlenmiş olup kullanılmış malların satışına ilişkin yasal boşluğun ortadan 

kaldırılması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, 

kullanım ömrü dolmayan bu malların ekonomiye tekrar kazandırılmasına ve israfın 

önlenmesine katkı sağlanacaktır.  

6502 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Garanti 

Belgesi Yönetmeliğine göre; üreticiler ve ithalatçılar tüketiciye yönelik üretilen ve ithal edilen 

mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Bu belgenin 

tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu da satıcıya aittir. Garanti belgesinin 

tekemmül ettirilerek verilme zorunluluğu nedeniyle garanti belgeleri yazılı olarak düzenlenerek 
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tüketiciye verilmektedir. Mevcut yasal düzenlemeler ve uygulamalar firmalar açısından 

bürokrasiye, maliyete, kaynak israfına neden olmakta; tüketiciler açısından ise garanti 

belgesinin uzun süreler saklanmasını zorlaştırarak kaybolmasına neden olabilmektedir. Ayrıca; 

günümüz dünyasında teknoloji hızla gelişmekte ve her geçen gün yeni ürünler tüketicilerin 

kullanımına sunulmaktadır. Bu durum, yeni ortaya çıkan ürünlerle ilgili tüketicinin korunma 

alanını düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; 

“Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe 

girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle yapılan değişikliklerle; garanti belgesinin kalıcı veri 

saklayıcısı ile tüketiciye verilmesinin sağlanması firmaların bu alandaki maliyetlerini önemli 

ölçüde düşürecek, kaynak tasarrufu sağlayacak ve bürokrasiyi azaltacaktır. Diğer yandan, 

tüketiciler garanti belgesine kalıcı veri saklayıcısı ile kolay bir şekilde erişebilecek, belgeler 

kolay bir şekilde muhafaza edilebilecek ve belgelerin kaybolma riski azalacaktır. Ayrıca; son 

yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi sonucu tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanılmaya 

başlanan insansız hava araçları (drone), ebeveyn monitörleri, usb fanlar, tabletler, ekran kartları, 

araç içi kameralar, akıllı ev sistemleri, akıllı TV kutuları, akıllı saatler ve bileklikler, elektrikli 

kaykaylar gibi yeni teknolojik ürünler için de garanti belgesi düzenleme zorunluluğu 

getirilmiştir. 

6502 sayılı Kanunun 58 inci maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Satış 

Sonrası Hizmetler Yönetmeliğine göre; servis istasyonları, kendilerine kargo ile gönderilen 

arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim 

alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemek 

zorundadırlar. Ayrıca, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak da servis fişi tekemmül 

ettirmeleri ve tüketicilere vermeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeler gereği söz konusu 

belgeler tüketicilere sadece yazılı olarak ve fiziksel ortamda verilebilmektedir. Mevcut yasal 

düzenlemeler ve uygulamalar firmalar açısından bürokrasiye, maliyete, kaynak israfına neden 

olmakta; tüketiciler açısından ise bu belgelerin saklanmasını zorlaştırarak kaybolmasına neden 

olabilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; “Satış Sonrası Hizmetler 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Söz 

konusu Yönetmelikle yapılan değişikliklerle; malın teslim alındığına daire belge ile servis 

fişinin kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesinin sağlanması firmaların bu alandaki 

maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek, kaynak tasarrufu sağlayacak ve bürokrasiyi azaltacaktır. 

Diğer yandan, tüketiciler bu belgelere kalıcı veri saklayıcısı ile kolay bir şekilde erişebilecek, 

belgeler kolay bir şekilde muhafaza edilebilecek ve belgelerin kaybolma riski azalacaktır. 

6502 sayılı Kanunun 55 ncı maddesine ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan Tanıtma 

ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğine göre; üreticiler ve ithalatçılar tüketiciye yönelik üretilen 

ve ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu 

düzenlemek zorundadır. Tanıtma ve kullanma kılavuzu kalıcı veri saklayıcısı ile de tüketiciye 

verilebilmekte fakat bu durumda kılavuza erişim, yetkili servis bilgileri gibi önemli bilgileri 

erişim açısından sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde; 

“Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

hazırlanıp yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle yapılan değişikliklerle; tanıtma ve 

kullanma kılavuzunun kalıcı veri saklayıcısı ile verilmesi durumunda malın üzerinde ve 

ambalajında söz konusu kılavuzu nasıl erişileceğine ilişkin bilgilendirme yapma yükümlülüğü 

ile üretici ve ithalatçının internet sitesi bulunması durumunda tüm yetkili servis istasyonlarının 

ve yedek parçaların temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerinin internet 

sitelerinde bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Buna ek olarak tüm yetkili servis bilgilerinin 

Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde (SERBİS) yer aldığına ilişkin 

bilgilendirmenin de tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer almasına ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile tüketicilerin tanıtma ve kullanma kılavuzu ile yetkili 

servis bilgilerine elektronik ortamda doğru bir şekilde ulaşmaları amaçlanmaktadır. 
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Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri 

Temmuz ayında dönemsel tüketim artışı gösteren havuz suyu kimyasalları, uçucu gazla 

doldurulan balonlar gibi ürünler ile özellikle hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen 

çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması çerçevesinde yüzme yardımcıları gibi ürün 

gruplarına yönelik denetimler gerçekleştirilecektir.  

Her yıl olduğu gibi yeni eğitim- öğretim dönemi öncesinde ülke çapında kırtasiye 

ürünleri, okul kıyafetleri, ayakkabılar ve okul malzemelerini kapsayan kampanya denetimleri 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 

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 2021 dönemine ilişkin hedeflerini 

ve yapılması planlanan faaliyetleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

İndirimli satışlarda aldatıcı uygulamaların önüne geçmek için önlemler alınması ve 

konuyla ilgili tüm tarafları kapsayacak şekilde bir farkındalık artışı sağlanması amaçlarını 

taşıyan birçok faaliyete ilişkin çalışmaya 2021 yılının ikinci döneminde devam edilecektir. Söz 

konusu faaliyetler çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından çeşitli materyaller (afiş, 

broşür, eğitici el kitapçıkları gibi) hazırlanacaktır. Ayrıca, Ticaret İl Müdürlükleri, Zabıta 

Müdürlükleri, Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, alış-veriş merkezleri ile internet 

üzerinden satış yapan firma ve şahıslar ile tüketicilerin aktif katılımını sağlayacak eğitimler 

düzenlenecektir. 

Diğer taraftan; gıda, iletişim, e-ticaret sektörleri başta olmak üzere sektör temsilcilerine 

yönelik Reklam Mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 

Konuya ilişkin ayrıca, reklamcılar ve reklam veren derneklerine yönelik eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. 

Son olarak, 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. 
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ESNAF, SANATKÂRLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ  
 

Meslek Kuruluşları 

 

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. 

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. 

Esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuruluşlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda 

mevzuat çalışmalarımıza devam edilecektir. 

 

Kooperatifler 

 

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 sürdürülecektir. 

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 V. Kooperatifler Fuarı yapılacaktır. 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOPDES) kapsamında, öncelikle 

ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 

kooperatiflerimize 2021 yılında finansman sağlanacaktır. 

Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve 

bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir.  

 

Eğitim ve Dış İlişkiler 

 

İl Müdürleriyle yapılan görüşmeler neticesinde Denizli, Adana, Ardahan, Diyarbakır, 

Gaziantep, Samsun, Muğla, Kars ve Kastamonu illerinde kurulu/kurulacak kooperatiflere 

yönelik uzaktan eğitim etkinlikleri düzenlenecektir. Ayrıca Gaziantep, Çanakkale ve Kırklareli 
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illerinde, İl Müdürlükleri ve Kalkınma Ajanslarından gelen talepler doğrultusunda yüz yüze 

eğitim etkinlikleri düzenlenecektir. Bu eğitim etkinliklerinde faydalanılmak üzere eğitim 

modüllerine (mevzuat, kooperatiflerde vergilendirme, e-ticaret, pazarlama, markalaşma, 

girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma, muhasebe vb. alanlarda) yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

Söz konusu eğitimlere destek olmak ve işbirliği yapmak adına özel/kamu 

kurum/kuruluşlarıyla görüşmeler yürütülecektir.  

Kadın kooperatiflerinden gelen talepler doğrultusunda eğitim etkinliklerinin 

yapılmasına devam edilecektir.  

“Cumhurbaşkanlığı tarafından 03.08.2018 tarihinde ilan edilen 100 Günlük İcraat 

Programı kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı faaliyetleri arasında yer 

alan “Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması, kurumsal 

kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması” hedefine yönelik yürütülecek 

çalışmalar Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın koordinasyonu ile yürütülmüştür. Bu hedef kapsamında, Bakanlığımız ile Aile 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 30.10.2018 tarihinde 

“Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü” imzalanarak, kadınların 

kooperatifler yoluyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımı konularında çalışmalar 

yürütülmekte olup; protokolün uzatılmasına yönelik çalışmalar devam edecektir.”  

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden gelen dış ilişkiler konulu yazılara ilişkin 

çalışmalar yapılacaktır.  

Genel Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız görev ve yetki alanlarını ilgilendiren faaliyetlere 

yönelik yazılı basında çıkan haber metinleri günlük olarak e-posta yoluyla duyurulacaktır.  

Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz web sayfalarında yer alan bilgilerin güncellenmesine 

yönelik çalışmalar yapılacak olup, duyuru ve haberler yayınlanacaktır. 

 

Ahilik Faaliyetleri 

 

Ahilik Haftası Kutlamalarında kullanılmak üzere illere gönderilecek bütçe ödenek 

miktarları belirlenecek ve illere gönderilmesi için Yönetim Hizmetleri Dairesine bilgi 

sunulacaktır. 

13-19 Eylül 2021 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. 

Ahiname dergisinin Ahi Evran Yılı Özel sayısının içerik çalışmaları tamamlanacak, 

tasarım ve dizaynı yapılarak dijital yayımı gerçekleştirilecektir. 

Kırşehir’de yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi ile ilgili olarak Makama bilgi 

sunulacaktır.  

Ahilik Panellerine üniversitelerin akademik takvimleri dikkate alınarak devam edilmesi 

planlanmaktadır.  
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Kuaförlük ve Berberlik Meslek Kılavuzunun hazırlanması tamamlanacak, dijital kitap 

versiyonu yayımlanacaktır. 

Geleneksel Meslekler Ansiklopedisinin e-kitap halinin hazırlanması sürecine ilişkin 

teklifler toplanacak, yüklenicinin belirlenmesi ile tasarım sürecine başlanacaktır.  

Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında gerekli araştırmalar yapılacak, teknik şartname 

ve sözleşmeler hazırlanacak, resmi yazışma, toplantı ve görüşmeler gerçekleştirilecek, 

komiteye ve makamlara arz edilmek üzere bilgi notları ve sunumlar düzenlenecektir. 

Ahilik Temalı Kısa Film yarışması için adayların başvuru süreci tamamlanacak olup 

değerlendirme sürecine geçirilecektir.  

İller genelinde birincileri seçilen Ahilik Resim Yarışması adaylarının değerlendirilmesi 

ve Türkiye geneli dereceye girenlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir.  

Esnaf ve sanatkârlarca sunulan mal ve hizmetlere yönelik tüketici şikâyetlerine yönelik 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden ilgili verilerin temin 

edilmesi süreci başlatılarak gelecek verilere ilişkin değerlendirme raporu yazılması 

planlanmaktadır. 

4. ve 5. Esnaf ve Sanatkârlar Şuraları kararlarına ilişkin çalışmalar yapılacak, gelişmeler 

takip edilecek, 6. Esnaf ve Sanatkârlar Şura süreci koordine edilecek ve bu minvale gerekli 

dokümanlar hazırlanacaktır. 

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. 

 

            Strateji Geliştirme ve Finansman 

 

2021 Yılı Bakanlığımız Performans Programı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında 

yer alan faaliyetlerin gerçekleşme sonuçları takip edilecektir. 

Kooperatifçilik Sektör Analizi Projesi’ne ilişkin çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 

Tedarik ve Dağıtım Kooperatifçiliği modelinin oluşturulması çalışmaları kapsamında 

hazırlanan Karar Destek Aracı’na yönelik arayüz geliştirme süreci tamamlanacaktır. 

Etüd kısmı tamamlanan ve raporlanan Kooperatif İletişim Platformu oluşturulması 

çalışmaları kapsamında web platformu ile telefon uygulaması hazırlanmasını temin etmek 

üzere gerekli faaliyetler değerlendirilecektir. 

 

Bilgi Sistemleri 

 

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. KOOPBİS’in geliştirilmesi ve kooperatifçilik işlemlerinin 

çevrim içi yürütüle bilmesi için KOOPBİS yazılım güncellemeleri amacıyla analiz çalışması 

yürütülecektir. 
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Hukuk ve Denetim Hizmetleri 

 

Temmuz Aralık 2021 dönemi için de Hukuk ve Denetim Hizmetleri Dairesi olarak, 

Bakanlığımıza intikal eden esnaf sanatkârlar meslek kuruluşları ile kooperatifler hakkındaki 

şikâyetler ele alınıp şikayetin konusuna göre en uygun denetim mekanizması seçilerek ve en 

hızlı ve etkin bir şekilde sürecin tamamlanması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmeye ve 

Bakanlığımıza karşı açılan davalara ilişkin süreçlerin takibi gerçekleştirilmeye devam 

edilecektir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımız birimlerinin mevzuat 

çalışmalarına ilişkin Genel Müdürlük görüşleri, ilgili Daire Başkanlıklarıyla işbirliği halinde 

hazırlanmaya devam edilecektir.  
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TİCARET ARAŞTIRMALARI VE RİSK DEĞERLENDİRME GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Ticaret politikalarında kaydedilen gelişmeleri, ülkemizin dış ticaret ve ekonomisine 

muhtemel etkilerini çeşitli analiz yöntemleri ile değerlendirmek gerekçesiyle, denge ve genel 

denge modelleri kullanılarak gümrük vergi oranlarındaki değişimlerin etkileri sayısal olarak analiz 

edilecektir.  

Yerel paralarla ticarete ilişkin aylık bazda bilgi notları hazırlanmaya devam edilecektir. 

Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan AB Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu tarafından 

düzenlenecek toplantılara katılım sağlanacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 

Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sürdürülen 

ve koordinasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başkanlığında yürütülen “Covid-19 Sonrası 

Türkiye İmalat Sanayii için Küresel Tedarik Zincirlerinde Oluşması Muhtemel Fırsatlar” çalışması 

kapsamında, “Program Ofisi” ve ilgili diğer toplantılar takip edilerek, üretilen rapor ve çalışmalara 

katkı sağlanmaya devam edilecektir. 

E-ihracat ve e-ticaret eğitim çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. 

E-ihracat ve dijital ticaret konusunda OECD, UNCTAD vb. uluslararası kuruluşların 

toplantılarına katılım sağlanacaktır.  

“Dış Ticaret Beklenti Anketi”, dış Ticaretimizin gelişimini, sorunlarını ve ileriye yönelik 

beklentilerini değerlendirmek amacıyla üçer aylık dönemler itibariyle düzenlenecektir.  

Ülkemizin dış ticaretinin istatistiki olarak farklı açılardan incelendiği analiz çalışmaları 

yapılacaktır. 

TÜİK tarafından her ayın sonunda açıklanan Dış Ticaret İstatistikleri derlenerek ilgili 

tablolar halinde Bakanlığımız web sayfasına eklenecektir.  

Ülkelere göre Dünya Ticareti (2005-2020) verileri ile 2021 yıllık verileri açıklandığında 

güncellenerek Bakanlığımız web sayfasına eklenecektir. 

Küresel ve ulusal konjonktür ile makro tahmin konularında uluslararası ve ulusal 

toplantılara Bakanlığımızı temsilen katılım sağlanacaktır. 

Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeler sürekli izlenerek 

değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Hammadde ve girdi açısından ülkemiz sanayisinin önemli girdilerini oluşturan 

sektörlerdeki gelişmeleri takip ederek, analizler yapacak ve önümüzdeki dönem politikaları için 

önerilerde bulunacaktır. 

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 devam edilecektir. 

AB, DTÖ, UNCTAD ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası meslek 

örgütlerinin sektörel gündemi takip edilerek raporlar hazırlanacak, bahse konu kuruluşların çatısı 

altında gerçekleştirilecek olup, ulusal ve uluslararası politikaların oluşturulmasına katkı 

sağlayabilecek nitelikteki toplantılara katılım sağlanacaktır. 

Türkiye’nin önde gelen üretici-ihracatçı firmaları ile 2021-2023 dönemi planları, ihracat 

ve yatırım hedefleri, uluslararası piyasa ve ihraç pazarları ile ilgili durum tespitlerine ilişkin 

görüşmeler kapsamında “İhracat Değerlendirme Toplantıları”na devam edilecektir. 

14/10/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile teşekkül ettirilen Sanayileşme İcra 

Komitesi toplantılarının takibi yapılacaktır. 

Türkiye ve dünya ticareti ve ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeler sürekli izlenerek 

değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 
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Hammadde ve girdi açısından ülkemiz sanayisinin önemli girdilerini oluşturan 

sektörlerdeki gelişmeleri takip ederek, analizler yapacak ve önümüzdeki dönem politikaları için 

önerilerde bulunacaktır. 

Küresel salgının dünya ve ülkemiz ekonomisine sektörel etkilerini takip etmek için 

hazırlanan kimya sektörleri günlük takip notları ile bu haberlerden derlenen haftalık sunumlar 

hazırlanacaktır. 

AB, DTÖ, FAO, UNCTAD ve OECD gibi uluslararası kuruluşların sektörel gündemi takip 

edilerek raporlar hazırlanacak, bahse konu kuruluşların çatısı altında gerçekleştirilecek olup, ulusal 

ve uluslararası politikaların oluşturulmasına katkı sağlayabilecek nitelikteki toplantılara katılım 

sağlanacaktır. 

Küresel salgının dünya ve ülkemiz ekonomisine sektörel etkilerini takip etmek için 

hazırlanan enerji, iklim, tekstil ve tarım sektörleri günlük takip notları ile bu haberlerden derlenen 

haftalık sunumlar hazırlanacaktır. 

İklim değişikliği konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili 

kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ve projelere katılım ve katkı sağlamaya devam 

edilecektir. 

Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen sektörel ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı 

“Ekonomi, Ticaret ve Yatırım Gündemi” bülteni haftalık hazırlanacaktır. 

Veri Madenciliği Sistemi üzerinden firmalara atanan risk analizi puanları esas alınmak 

kaydıyla, etkinlik ve seçicilik hedefiyle 2022 yılı Planlı Sonradan Kontrol Analiz Çalışmalarına 

başlanacaktır. 

Plan Dışı Sonradan Kontrol kapsamında sektör-eşya-ülke bazlı, risk analizi ve seçiciliğe 

dayalı çalışmalar yapılacaktır. 

Tüm vergi türleri (KDV, ÖTV, İGV vb.) tek tek çalışılarak ikincil kontrol yoluyla 

incelemelere devam edilecektir. 
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ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

AB Teknik Mevzuatı Alanında Yürütülecek Faaliyetler 
 

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ve Kanunun uygulama 

yönetmeliklerinin yürütülmesi kapsamında çalışmalara devam edecektir. Ayrıca, hazırlık 

çalışmaları sona eren “Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile 

Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı” Avrupa Komisyonundan görüş alınmasını 

müteakip Cumhurbaşkanlığına sevk edilecektir.  

7223 sayılı Kanun ve uygulama yönetmelikleri kapsamında tanıtım faaliyetlerine devam 

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 görevinin yürütülmesine devam edilecektir. 

Gümrük Birliği kapsamında uyumlaştırma yükümlülüğümüz olan AB mevzuatı takip 

edilerek, 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 2021 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. 

TAREKS’in mevcut altyapısının modern teknolojik imkân ve kabiliyetlerle donatılması 

amacıyla geliştirilen Y-DTS Projesi’nin tamamlanması planlanmaktadır.  

 

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. 



 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  Beklentiler Raporu 

 

 

 113 

 

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. 

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 

http://www.urunguvenligi.org.tr/
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katılım sağlanacaktır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) 

Tarımsal Standartlar Çalışma Grubu’nun 2021 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. 

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 düzenlenen bilgilendirme seminerlerine katılım sağlanmaya devam edilecektir. 

Ülkemiz ile BK arasında tesis edilen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) Ticarette 

Teknik Engeller (TTE) Faslı kapsamında yürütülecek güncellenme çalışmaları, Birleşik 

Krallık’ın talebi üzerine 28 Haziran 2021 tarihinde STA’nın baş müzakerecileri başkanlığında 

anılan Faslın kapsamı ve müzakere takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere BK 

tarafı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Temmuz – Aralık 2021 tarihleri 

döneminde Ülkemiz ile Birleşik Krallık tarafı ile yürütülecek çalışmalar kapsamında TTE 

Faslının güncellenme çalışmalarının devam etmesi ve tamamlanması hedeflenmektedir.  

Ülkemiz ticareti açısından önem arz eden ülkelere yönelik DTÖ TTE Komitesi 

Toplantısında diğer üye ülkelerce gündeme getirilen ve takip edilmesinde fayda görülen “Özel 

Ticari Kaygılar” ilgili taraflar ve ihracatçılarımıza bildirilmeye devam edilecektir. 

Mısır Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) ile Suudi Arabistan’ın mevcut gümrük uygulamaları 

Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması kapsamında Kasım 2021 

tarihinde düzenlenecek TTE Komitesi platformu altında “Özel Ticari Kaygı” olarak gündemde 

tutulacaktır. 

 

 

  

http://www.teknikengel.gov.tr/
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PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

İkinci 6 aylık dönemde 60 Ticaret Uzman Yardımcısı alımı giriş sınavı işlemleri 

başlatılmış olup yıl sonunda işlemlerin sonuçlandırılması planlanmaktadır.  

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri personel ihtiyacının giderilebilmesi için 

60 sözleşmeli muayene memuru ve 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı için izin alınmış 

ve çalışmalar başlatılmıştır. 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının ihtiyacı için 16 sözleşmeli bilişim 

personeli alım işlemlerinin sonuçlandırılması planlanmaktadır. 

Bakanlığımız personel ihtiyacının karşılanabilmesi için 2021/1 merkezi yerleştirme 

işlemleri ile 9 V.H.K.İ ve 1 adet Mütercim (Fransızca) alımına ilişkin işlemler başlatılmış olup 

yerleştirme işlemleri sonucunda ilgililerin atanması gerçekleştirilecektir. 

Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan 40 Ticaret Uzman Yardımcısı ile 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapan 4 Ticaret Denetmen Yardımcısının 

yeterlik süreci sonuçlandırılacaktır. 

Bakanlığımızda ihtiyaç duyulan (A) grubu personel ihtiyacının giderilmesine yönelik 

çalışmalar kapsamında, 02.07.2021 tarihli 2021/305 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 320 

Ticaret Uzman Yardımcısı, 60 Ticaret Müfettiş Yardımcısı, 150 Ticaret Denetmen Yardımcısı 

alımı, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca uygun 

görülmüş olup söz konusu kadrolara personel alımı için sınav açılması için izin talebinde 

bulunulacak, izin verilmesini müteakip açıktan personel alımı gerçekleştirilecektir. 

Bakanlığımız personel özlük bilgilerinin daha hızlı, etkin ve kontrollü bir şekilde 

takibinin yapılabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce kullanılan İnsan Kaynakları Yönetim 

Bilgi Sistemi (PROİK) yazılımının bakım, onarım, destek hizmetleri ile PERSON ve İKOS veri 

tabanlarındaki verilerin PROİK sistemine aktarılması, sistemin geliştirilmesi ve yeni modüller 

eklenmesi çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir. 

İkinci 6 aylık dönemde atama, terfi, görevlendirme gibi asli personel iş ve işlemleri 

düzenli bir şekilde devam edilecektir.  

Yer değiştirmeye tabi olmayan personelin atanma talepleri Temmuz/2021 ayında 

değerlendirilecektir. Ayrıca; hâlihazırda tayin talebi bulunan sözleşmeli personelin talepleri 

değerlendirilecektir. 

Cumhurbaşkanlığınca 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı   Kararnamesinin 8. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendince uygun görülen 

657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince  ihdas edilen pozisyonlardan boş 

bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına açıktan alım izni verilmiş olup buna istinaden 

sözleşmeli personel atamaları yapılacaktır. 

4857 sayılı İş Kanunu’ ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri çerçevesinde Döner Sermaye 

Teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere Koruma Ve Güvenlik Görevlisi ve beden işçisi 

olarak görevlendirilecek sürekli işçi atamaları yapılacaktır.   

Ticaret Bakanlığı İmza Yetkileri Genelgesi’nde değişiklik yapılmasına ilişkin tüm 

merkez teşkilatı birimlerinden görüş talep edilmiş olup alınan görüşler çerçevesinde mezkûr 

genelge revize edilerek Bakan Yardımcılarımıza arz edilmiştir. 

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. 

30.04.2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları 

Disiplin Yönetmeliği uyarınca Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği revize 

çalışmaları tamamlanacaktır. 
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Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

revize edilecektir. 

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği revize edilecektir.  

Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge revize 

edilecektir. 

150.000 katılımcı personele ulaşma hedefinin gerçekleştirilmesi için uzaktan eğitim 

faaliyetlerine hızla devam edilecektir.  

Trakya, Kaçkar, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri başta olmak 

üzere kara sınır kapılarında oluşan personel ihtiyacını gidermek amacıyla muhtelif tarihlerde 

geçici görevlendirmeler yapılmaya devam edilecektir. 

Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 ve 11 inci maddeleri kapsamında 

başvuruda bulunanların talepleri ile Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük 

Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel 

Müdürü, Laboratuvar Müdürü, Araştırmacı, Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, İşletme 

Müdür Yardımcısı, Mühendis, Kimyager, Laborant, Ticaret Denetmeni, Ticaret Denetmen 

Yardımcısı unvanlı personel ile X-ray Operatörü, Dedektör Köpek İdarecisi, Gemi Arama 

Eğiticisi, gümrükler muhafaza kriminal laboratuvar müdürlüklerinde inceleme ile 

görevlendirilen personelin; (Mülga) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği 

ile (mülga) Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle 

Atanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre bölge hizmet süresini tamamlayıp yer 

değiştirmeye tabi tutulacak olanların atanma talepleri ile mazerete bağlı olmaksızın yer 

değiştirme talepleri, Ağustos/2021 ayında Yer Değiştirme Kurulunda değerlendirilecektir. 

Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereğince, 2021 yılı 

yer değiştirme döneminde 1. ve 2. aşamalar ile 3. aşama olan e-Atama işlemleri 

tamamlanacaktır. 
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HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2021 yılı ikinci yarısında; 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Müdürlüğümüze verilen görev ve 

yetkiler çerçevesinde faaliyetlerimiz sürdürülecektir. 

Ayrıca, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüz bütçesinin 

98.901.9010.619-0021.0024-01-03.04-Görev Giderleri Tertibine tahsis edilen 649.000-TL 

ödeneğin tamamı özellikle merkez ödemeleri için kullanılmış olup, Bakanlığımız merkez 

birimlerine ait davaların ödeme işlemleri ile taşra birimlerinin ödenek taleplerinin 

karşılanmasında, tahsis edilen söz konusu ödeneğin yetmemesi sonucunda 113.935.500-TL 

yedek ödenek talep edilmiştir. Talep edilen yedek ödenek tutarına karşılık sadece 50.000.000-

TL aktarılmış olup, talep edilen ödeneğin eksik aktarılmasının yanı sıra, halen ilama bağlı 

borçlara ilişkin gerek merkezden yapılan ödemelerin, gerekse taşra birimlerinin ödenek 

taleplerinin devam etmesi nedeniyle yeniden yedek ödenek talep edilecektir. 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 

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 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlık Yazılımları ve Veri Ambarı Sistemleri Güncelleme ve Bakım Onarım ve 

Destek Hizmeti Alım işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız İnternet ve İntranet Web Siteleri Bakım Onarım ve Destek Hizmeti Alım 

işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Oracle yazılım ve donanım ürünleri için bakım, destek, lisans, yenileme ve ileri düzey 

teknik destek hizmeti alımı işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlık Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) güncellemesi ve ek geliştirme 

destek hizmeti işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu ALO 136 

ihbar hattı bakım onarım işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün kullanmış olduğu Araç Takip 

Sistemi (ATS) alım işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız Veri Merkezi Bakım Onarım alım işi 2021 yılı sonuna kadar devam 

edecektir. 

Bakanlığımız Eskişehir yolu yerleşkesinde A ve B Blokları ve Eğitim Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığında bulunan telefon santralleri bakım onarım hizmeti alım işi 2021 yılı sonuna kadar 

devam edecektir. 

Bakanlığımız Çağrı Merkezi hizmet alım işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız sabit telefon hizmet alım işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımızın halihazırda kullandığı Gümrük İdareleri Data Hatları, Ticaret İl 

Müdürlükleri Data Hatları, TTVPN ve NN ME Data Hatları, ME Internet, xDSL Internet, Sabit 

Telefon Hatları (Çağrı Merkezi), Kurumsal Güvenlik Hatları, Kamunet Hatları ve Veri Merkezi 

Hizmet alım işi 2021 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kurulu bulunan Inform Modüler Kesintisiz 

Güç Kaynağında kullanılan Kuru Tip Tam Kapalı Bakımsız Akü(mülatör)lerin temini ve 

kurulum işi yapılacaktır. 

Bakanlığımız bilgi sistemlerinin hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalışması 

amacıyla ihtiyaç duyduğu, veri merkezinde bulunan DELL R940 Sanallaştırma Sunucuları için 

128 adet DDR4 RAM ve DELL Brocade DCX8510-8 SAN Direktör için 4 adet DCX8510-

0148 (FC16-48) kart bileşenlerinin temini ve kurulum işi yapılacaktır. 

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BİDB) sistem odasında kurulu bulunan 

sistemlerin ihtiyaç duyduğu veri deposu sisteminin ve bileşenlerinin temini ve kurulum işi 

yapılacaktır. 

Bakanlığımız 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. 
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DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

07.07.2021 tarihli ve 31534 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 79 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımız Risk Yönetimi, Tasfiye ve 

Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kapatılarak Destek 

Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Genel bütçe ve döner sermaye yatırımlarının yeni kurulan Destek Hizmetleri, Tasfiye 

İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesinde tek çatı altında yönetilmesi suretiyle 

Bakanlık yatırım ihtiyaçlarının daha doğru tespit edilmesi ve bu yatırımlar için yapılacak 

harcamaların ekonomik olarak yapılmasını sağlayacaktır.  

Ayrıca, Bakanlık taşınır ve taşınmaz işlemleri ile Bakanlık birimlerinin muhtelif 

ihtiyaçlarının karşılanması hususları tek elden değerlendirilerek işlemlerde verimliliğin 

artırılması, işgücü ve zaman maliyetinin önlenmesinin yanı sıra 2021/14 sayılı Tasarruf 

Tedbirleri Genelge hükümleri çerçevesinde harcamalarda tasarruf da sağlanmış olacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz görev alanı itibari ile tahsis edilen ödenekler ile 2021 yılı Temmuz-

Aralık Ayı gerçekleştirilecek faaliyetler;  

 

Ceylanpınar Gümrük Kapısı projesinin tamamlanması beklenmektedir. 

Üzümlü Gümrük Kapısı proje çalışmaları tamamlanacaktır.  

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Kompleksi yapımının proje 

ihalesi tamamlanacaktır. 

Zeytindalı Gümrük Kapısının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işlemler 

sürdürülecektir. 

Erzurum Gümrük Müdürlüğü Hizmet Binası yapımına devam edilecek olup, bütçede 

tahsisi edilen ödeneğin tamamının kullanılması sağlanacaktır.  

Erenköy Gümrük Kompleksi, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, 

Şanlıurfa Gümrük Müdürlüğü, İzmir ve Mersin Laboratuvar Müdürlüklerine hizmet binası 

yapılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.   

Güvenlik Amaçlı Kamera Sistemi projesi kapsamında Haydarpaşa Gümrük Sahasında 

yer alan kamera sistemlerinin yenilenmesi tamamlanacaktır.  

“Gümrüklerde Güvenliğin Sağlanması” projesi kapsamında Gümrük Kapılarında ve iç 

gümrüklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak ihtiyaç ve taleplerin değerlendirilerek 

ivedilikle karşılanması yoluna gidilecek, tahsis edilen ödeneklerin kullanımı sağlanacaktır.  

“Sistem Teknik Cihazların Alım ve Onarımı” projesi kapsamında Gümrükler Muhafaza 

Genel Müdürlüğü tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen Bakım 

Onarım Teknik Şartnameleri ve Sözleşmeleri dahilinde tüm periyodik bakım ve onarım 

giderleri karşılanacak, ayrıca periyodik bakım onarımların dışında kalan kaçakçılıkla 

mücadelede kullanılan cihazların bakım onarım giderlerinin gelen talepler doğrultusunda 

karşılanması sağlanacaktır.  

Diğer taraftan, 2021 yılının ikinci yarısında e-ihale ve perakende satış hasılatlarının 

artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek olup Bakanlığımız döner sermaye faaliyetleri 

sonucunda 2021 yılı sonunda 420 milyon TL gelir elde edilmesi ve 45 milyon TL’si yatırım 

harcaması olmak üzere 175 milyon TL harcama yapılması öngörülmektedir. 
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REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 
 

Yılın ikinci yarısında 359 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, küresel çapta etkili olmaya devam eden salgının ülkeler 

arası çalışmaları mümkün kılan bir seyre geçmesi durumunda planın uygulanacağı kapının 

belirlemesi amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 

Ticaret Bakanlığı 2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlanacaktır. 

Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında Bütüncül Planlama Raporu tamamlanacaktır. 

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında Bakanlığımızın sorumlu 

olduğu 65 tedbire bağlı 103 faaliyet ve 30 performans göstergesine ilişkin üç aylık gelişmelerin 

takibine ve Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme ve Değerlendirme Sistemine girişlerinin 

yapılmasına yönelik koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı hazırlıkları kapsamında Bakanlığımızın 

sorumlu olacağı tedbir ve faaliyetlerin belirlenmesine ilişkin çalışmalar yürütülecektir. 

Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında Bakanlığımızın 6 

hizmetinin Dijital Türkiye platformuna entegre edilmesi planlanmaktadır. 

Bakanlığımız dijital hizmetlerine ilişkin “Dijital Dönüşüm Analiz Raporu” 

hazırlanacaktır. 

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 01.07.2021 tarihinde kadar 

Başkanlıklarına bildirilmiştir. Kasım 2021 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 2022-2024 bütçesi ile yatırım programı hazırlama sürecine ilişkin 

çalışmalar üst politika belgeleri doğrultusunda Başkanlığımız koordinasyonunda 

başlatılacaktır. 

Bakanlığımız “2021-2022 Ticaret Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem 

Planı” ile yürürlüğe konulmuş olup uygulanmaktadır. 

Ticaret Bakanlığı 2022 Yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 
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İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 
 

Yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleştirilmesi planlanan denetim ve danışmanlık 

faaliyetleri; 

1-İthal Lisansı, İzin Belgesi, İthal Şahadetnamesi Düzenlenme İşlemleri 

2-Serbest Bölge Gümrük İşlemleri Süreci 

3-Kurumsal Bilgi Mimarisi Yönetimi Modeli 

4-Merkez Taşınır Mal Kayıt ve Takibi 

5-Tahsilat İşlemleri 

6-Haciz İşlemleri 

7-İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Süreci 

8-Tüm Yönleriyle Doğrudan Temin Kapsamı Alımların Değerlendirilerek Rehber 

Hazırlanması 

9-Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Kapsamında Gerçekleştirilen 

Uygulamaların Değerlendirilerek İyileştirilmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi 

10-Ülkemizdeki Dahili Vergi Sisteminin, Dahilde İşleme Rejimi Kullanım Oranını 

Arttırıp Arttırmadığının Analiz Edilmesi ve Değerlendirilmesi 

11-Serbest Bölgelerin Üretime Yaptığı Katkının Değerlendirilerek İyileştirme Önerileri 

Geliştirilmesi 

12-Devlet Destekleri Yönetim Sisteminin (Destek Yönetim Sistemi-DYS) İşleyişinin 

Değerlendirilerek Sistemin Daha Etkin ve Verimli Çalışmasına Yönelik Öneriler Geliştirilmesi 

13-Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemlerinin Değerlendirilerek Rehber Hazırlanması 

14-Doing Business (İş Yapma Kolaylığı) Raporlarının Değerlendirilerek Bakanlığımız 

Faaliyetleri İtibariyle Ülkemiz Puanının Yükseltilmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi 

15-Bakanlığımız Kriz İletişim Planının Hazırlanmasına Katkı Sağlanması 

16-Bakanlığımız BT Yapısının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince 

Yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlanması (3.1 

no.lu tedbirler) 

17-Bakanlığımız BT Yapısının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince 

Yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlanması (3.5, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1, 5.2 ve 5.3 no.lu tedbirler) 

18-Bakanlığımız BT Yapısının Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince 

Yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyumlaştırılmasına Katkı Sağlanması (3.2, 

3.3, 3.4 ve 3.6 no.lu tedbirler) 

19-Bakanlığımız Bilgi Sistemlerinin İşleyişinin, Organizasyonunun ve Mimarisinin 

Değerlendirilmesi 
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IV. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 
EK-1: Ticaret Bakanlığı Bütçe Giderlerinin Gelişimi 
 

Bütçe Yıl: 2021

Kurum Ad:

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 5.367.097.122 6.585.834.000 528.197.459 1.243.011.561 300.787.644 1.293.583.522 494.471.520 1.430.457.554 277.901.444 595.438.935 386.683.044 1.467.119.048 405.748.480 4.665.606.059 2.393.789.591 10.695.216.678
346,79 44,60

14.697.386.647

01 - PERSONEL GİDERLERİ 1.499.606.687 1.690.101.000 163.215.206 184.164.141 118.788.822 139.434.956 117.910.516 140.991.035 128.097.835 144.468.395 125.876.483 143.476.769 124.538.837 127.903.318 778.427.698 880.438.614
13,10 51,91

1.856.904.902

01.01 - MEMURLAR 1.289.188.854 1.338.047.000 142.775.941 161.814.910 103.980.057 123.788.040 100.250.259 120.256.110 110.391.130 121.700.572 110.729.857 124.891.286 106.618.479 107.295.124 674.745.723 759.746.042
12,60 52,34

1.505.662.410

01.02 - SÖZLEŞMELİ  PERSONEL 147.346.631 253.552.000 16.898.889 18.622.248 11.155.566 11.721.893 12.028.712 11.786.683 12.354.982 14.528.987 10.715.892 12.028.007 13.457.349 14.582.402 76.611.390 83.270.221
8,69 51,99

224.411.386

01.03 - İŞÇİLER 36.286.883 43.829.000 3.373.048 3.642.183 2.728.567 3.270.935 2.509.171 5.081.998 2.532.787 3.283.682 3.318.260 4.499.347 2.653.550 3.240.027 17.115.383 23.018.172
34,49 47,17

54.091.831

01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR 0 6.000 0 0 0 0 0 73.735 0 4.418 0 0 0 631 0 78.784
0,00 0,00

1.420.436

01.05 - DİĞER PERSONEL 26.784.318 54.667.000 167.328 84.799 924.631 654.088 3.122.374 3.792.509 2.818.936 4.950.736 1.112.474 2.058.129 1.809.458 2.785.134 9.955.202 14.325.395
43,90 37,17

71.318.839

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 209.604.935 243.015.000 24.574.348 26.333.609 17.199.011 19.692.685 17.066.027 19.904.819 17.353.426 19.789.997 17.139.725 19.549.032 17.009.328 19.471.282 110.341.865 124.741.424
13,05 52,64

272.529.048

02.01 - MEMURLAR 176.454.722 191.191.000 21.293.783 22.429.395 14.531.801 16.670.002 14.452.352 16.450.112 14.714.502 16.697.307 14.355.947 16.219.082 14.255.382 16.300.674 93.603.767 104.766.572
11,93 53,05

222.853.588

02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL 25.348.831 42.202.000 2.556.894 3.106.232 2.095.444 2.310.357 2.071.719 2.318.651 2.100.345 2.415.067 2.063.252 2.343.538 2.178.067 2.460.018 13.065.720 14.953.863
14,45 51,54

37.872.127

02.03 - İŞÇİLER 7.801.382 9.622.000 723.672 797.981 571.766 712.326 541.956 1.136.056 538.579 677.622 720.526 986.413 575.879 710.590 3.672.378 5.020.988
36,72 47,07

11.803.333

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 338.810.556 284.764.000 9.590.187 2.551.193 19.814.636 14.410.620 16.743.866 17.314.122 15.284.919 18.284.968 14.894.145 14.966.623 15.876.350 17.189.243 92.204.105 84.716.768
-8,12 27,21

305.462.568

03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 55.570.268 57.006.000 2.186.034 816.991 4.499.081 3.219.236 5.573.495 4.716.844 4.360.232 2.742.247 2.693.060 3.909.769 4.428.920 4.016.145 23.740.821 19.421.231
-18,19 42,72

60.160.445

03.03 - YOLLUKLAR 29.635.512 33.805.000 1.651.247 295.380 4.486.557 761.621 1.734.382 1.181.705 2.504.441 1.640.928 793.252 1.216.964 1.180.039 1.182.751 12.349.917 6.279.349
-49,15 41,67

35.019.544

03.04 - GÖREV GİDERLERİ 117.866.868 13.990.000 227.607 85.354 2.422.936 469.471 1.464.283 2.809.909 1.057.099 3.396.314 1.242.244 660.215 783.899 1.649.001 7.198.068 9.070.264
26,01 6,11

15.042.443

03.05 - HİZMET ALIMLARI 122.494.183 150.866.000 5.320.653 1.204.485 7.946.314 9.480.153 7.264.010 7.835.615 6.761.036 9.587.010 9.703.230 8.909.139 8.659.902 9.631.760 45.655.145 46.648.164
2,18 37,27

163.809.779

03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.342.538 18.751.000 53.456 0 93.602 11.645 134.472 25.997 33.457 40.163 4.550 9.623 206.456 59.471 525.993 146.900
-72,07 39,18

18.398.392

03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 7.157.080 5.602.000 68.892 85.925 233.416 226.718 396.054 491.497 332.750 465.424 283.316 131.426 437.544 432.368 1.751.972 1.833.358
4,65 24,48

7.967.175

03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.216.796 2.317.000 26.207 1.505 104.057 150.346 140.259 172.399 187.328 245.062 145.502 42.389 79.436 178.658 682.791 790.359
15,75 21,23

3.732.000

03.09 - TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.527.311 2.427.000 56.092 61.553 28.674 91.428 36.911 80.155 48.577 167.819 28.991 87.098 100.154 39.089 299.399 527.143
76,07 19,60

1.332.790

05 - CARİ TRANSFERLER 3.166.048.222 4.161.239.000 330.817.718 1.029.962.619 143.826.707 1.117.851.072 333.657.228 1.243.274.618 113.211.114 406.881.667 222.359.664 1.281.356.971 241.961.257 4.492.689.180 1.385.833.689 9.572.016.128
590,70 43,77

12.154.597.839

05.02 - HAZİNE YARDIMLARI 3.150.469.081 4.132.811.000 330.812.773 81.155.842 141.359.707 25.243.836 333.565.437 119.403.057 110.674.449 142.930.345 222.359.664 63.983.390 241.093.964 106.540.396 1.379.865.995 539.256.866
-60,92 43,80

3.098.769.888

05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 

TRANSFERLER 9.101.000 10.520.000 0 0 2.467.000 15.000 0 0 0 3.360.600 0 746.800 0 746.800 2.467.000 4.869.200
97,37 27,11

10.520.000

05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER 795 2.002.000 0 948.806.777 0 1.092.592.236 0 1.114.800.956 0 257.066.493 0 1.216.527.965 0 4.385.019.304 0 9.014.813.731
0,00 0,00

9.017.056.622

05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6.477.346 15.906.000 4.945 0 0 0 91.791 9.070.605 2.536.665 3.524.229 0 98.816 867.293 382.680 3.500.693 13.076.331
273,54 54,05

28.251.329

06 - SERMAYE GİDERLERİ 141.118.172 205.616.000 0 0 533.467 1.095.189 9.093.882 8.972.960 3.954.150 5.443.897 6.413.026 6.713.475 6.362.708 6.372.790 26.357.234 28.598.311
8,50 18,68

94.993.290

06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI 46.976.807 44.015.000 0 0 0 0 0 90.289 53.870 807.665 335.179 125.278 1.173.953 298.167 1.563.002 1.321.399
-15,46 3,33

38.609.208

06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 381.435 68.136.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00

39.990.000

06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 23.046.473 21.580.000 0 0 138.904 0 442.409 302.346 116.412 822.719 643.666 1.359.548 3.052.468 1.655.906 4.393.858 4.140.518
-5,77 19,07

11.714.487

06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.244.000 2.073.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00

0

06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 24.718.818 25.251.000 0 0 0 0 3.384.321 0 40.700 49.810 1.075.081 0 4.720 207.562 4.504.822 257.372
-94,29 18,22

0

06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 34.854.511 37.500.000 0 0 394.564 1.095.189 5.205.371 7.705.836 3.583.319 3.236.185 3.416.702 4.660.194 1.623.194 3.714.023 14.223.149 20.411.427
43,51 40,81

250.000

06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8.896.128 5.500.000 0 0 0 0 61.782 194.893 159.850 527.519 942.399 568.455 508.373 497.132 1.672.403 1.787.999
6,91 18,80

3.000.000

06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 1.561.000 0 0 0 0 0 679.595 0 0 0 0 0 0 0 679.595
0,00 0,00

1.429.595

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 11.908.550 1.099.000 0 0 625.000 1.099.000 0 0 0 570.011 0 1.056.177 0 1.980.245 625.000 4.705.433
652,87 5,25

12.899.000

07.01 - KURUM, İŞLETME ve HANE HALKINA  YAPILAN SERMAYE 

TRANSFERLERİ 11.233.550 0 0 0 0 0 0 0 0 570.011 0 1.056.177 0 1.980.245 0 3.606.433
0,00 0,00

11.800.000

07.03 - HAZİNE YARDIMLARI 675.000 1.099.000 0 0 625.000 1.099.000 0 0 0 0 0 0 0 0 625.000 1.099.000
75,84 92,59

1.099.000

MAYIS GERÇEKLEŞME

EKONOMİK

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2020 GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI

2021 BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME

2021 YILSONU 

GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

TİCARET BAKANLIĞI

OCAK-

HAZİRAN                               

GERÇEK. 

ORANI ** 

(%)

HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN                               

GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ 

ORANI *           

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME
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V. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 
 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE 447 .939 .000 4 .597 .189 7 .573 .375 18 .047 .598 44 .650 .186 52 .994 .576 55 .029 .023 182 .891 .948 40 ,83 416 .535 .729

GÜMRÜK MUHAFAZA HİZMETLERİ 447.939.000 4.597.189 7.573.375 18.047.598 44.650.186 52.994.576 55.029.023 182.891.948 40,83 416.535.729

TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI 5 .241 .727 .000 1 .189 .229 .701 1 .224 .055 .058 1 .342 .504 .676 487 .942 .716 1 .345 .090 .730 4 .563 .820 .518 10 .152 .643 .399 193 ,69 13 .372 .786 .773

DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 413.683.000 41.713.192 23.508.572 24.039.017 31.137.230 27.064.346 31.517.078 178.979.434 43,26 382.111.595

GÜMRÜK HİZMETLERİ 555.495.000 100.271.567 70.636.685 71.811.818 40.157.924 25.772.929 28.555.669 337.206.591 60,70 724.277.982

İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 144.776.000 966.089.101 1.105.952.884 1.127.250.785 273.717.217 1.228.270.065 4.397.207.375 9.098.487.427 6.284,53 9.172.665.308

İHRACATIN DESTEKLENMESİ 4.127.773.000 81.155.842 23.956.916 119.403.057 142.930.345 63.983.390 106.540.396 537.969.946 13,03 3.093.731.888

TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VE 

STANDARDİZASYONU 150 .508 .000 4 .042 .846 4 .687 .972 8 .335 .357 8 .963 .565 7 .325 .033 8 .297 .659 41 .652 .434 27 ,67 168 .652 .891

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ 125.058.000 2.147.127 3.579.764 6.952.311 7.583.685 6.105.797 7.001.715 33.370.398 26,68 145.147.013

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 25.450.000 1.895.720 1.108.208 1.383.046 1.379.881 1.219.237 1.295.944 8.282.035 32,54 23.505.878

YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI 739 .523 .000 45 .141 .824 54 .881 .197 61 .569 .923 53 .882 .468 61 .708 .707 38 .458 .858 315 .642 .977 42 ,68 733 .274 .255

TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 89.917.000 6.032.366 8.132.762 14.949.155 6.200.603 6.213.156 6.045.605 47.573.647 52,91 98.676.406

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER 649.606.000 39.109.458 46.748.435 46.620.767 47.681.865 55.495.551 32.413.253 268.069.330 41,27 634.597.849

PROGRAM DIŞI GİDERLER 6 .137 .000 0 2 .385 .920 0 0 0 0 2 .385 .920 38 ,88 6 .137 .000

HAZİNE YARDIMLARI 6.137.000 0 2.385.920 0 0 0 0 2.385.920 38,88 6.137.000

PROGRAMLAR TOPLAMI 6 .585 .834 .000 1 .243 .011 .561 1 .293 .583 .522 1 .430 .457 .554 595 .438 .935 1 .467 .119 .048 4 .665 .606 .059 10 .695 .216 .678 162 ,40 14 .697 .386 .648

OCAK-HAZİRAN                               

GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI

OCAK-HAZİRAN                               

GERÇEK. ORANI 

** (%)
2021 YILSONU 

GERÇEKLEŞME 

TAHMİNİ

NİSAN 

GERÇEKLEŞME

MAYIS 

GERÇEKLEŞME

 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TİCARET BAKANLIĞI
2021 BAŞLANGIÇ 

ÖDENEĞİ

OCAK 

GERÇEKLEŞME

ŞUBAT 

GERÇEKLEŞME

HAZİRAN 

GERÇEKLEŞME

MART 

GERÇEKLEŞME


