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Editörden
Değerli SYKONSEPT okurları,
Baharın hüküm sürdüğü ve yaz başlangıcında olduğumuz; doğayla birlikte
bedenen ve ruhen canlanmamız ve kendimizi daha mutlu, daha sağlıklı
hissetmemiz gereken şu günlerde ne yazık ki ülkenin kara gündemi
hepimizi etkiledi. Ankara ve İstanbul’daki saldırılar sonucunda yitirilen
masum canlar, tüm ülkeyi yasa boğdu. Bu sayımıza daha güzel bir başlangıç
yapmayı dilerdik ancak elimizden ancak hayatını kaybedenlere rahmet,
acılı ailelerine sabır, yaralılara da acil şifalar dilemek geliyor.
SYK Ailesi olarak insani değerlerin, sevginin, anlayışın ön planda olduğu;
dostluğun, kardeşliğin hüküm sürdüğü daha iyi günler için umudumuzu
kaybetmememiz ve birbirimize kenetlenmemiz gerektiğini biliyoruz.
Ülkemizin bir daha asla böyle acılar yaşamamasını temenni ediyoruz.
Bu sayımızda, Serbest Bölgeler, TSE süreçleri ile güncel notlar, hangi ülkeye
hangi belgenin düzenleneceği ve Türkiye - Güney Kore Serbest Ticaret
Anlaşması ile ilgili sektörel yazılarımız ile THY A.O. ve Turkish Cargo’ya
verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.
Bunun yanı sıra yürüyüş ve Atatürk Arboretumu yazılarımızın, baharın
gelişine keyifle eşlik etmesi dileğiyle...
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Serbest Bölgeler
gösteren eşya serbest bölgelerdeki bu niteliklere uygun
yerlere konulur.

Serbest Bölgeler Tanımı
Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları
olmakla beraber;
a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir
gümrük rejimine tâbi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma
sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen hâller
dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla
konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası
önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük
Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;
b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye
konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına
bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.
İşletici, serbest bölgenin yerli veya yabancı özel sektör
veya kamu tarafından işletilmesi hâlinde, bölgeyi işleten
kuruluşu,

* Serbest bölgedeki eşyanın muayenesinin gerektiği
takdirde eşyanın gümrük idarelerine sunulması gerekir.
Bu hükmün dışında serbest bölgeye giren eşyanın
gümrük idarelerine sunulmasına ve beyanname
verilmesine gerek yoktur.
Gümrük idarelerine sunulması ve gerekli gümrük
işlemine tâbi tutulması gereken eşya:
a) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek olan bir
gümrük rejimine tâbi tutulan eşya. (İlgili gümrük rejimi
hükümlerinin böyle bir zorunluluğu aramadığı hâllerde,
eşyanın gümrüğe sunulması gerekmez.)
b) Bir serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi
veya kaldırılmasına ilişkin bir karardan sonra konulan
eşya.
c) Bir serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan eşya.

Kullanıcı, faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli
bir iş yeri bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

d) Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük
Bölgesi dışından gelen eşya.

* Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları
gümrük idarelerinin gözetimine tâbidir.

* İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere
tâbi olan eşyanın gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir.

* Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve
nakil araçları, gümrük idaresi tarafından kontrol edilir.

Serbest Bölgeye Getirilen ve Serbest Bölgeden
Çıkarılan Mallara Ödenecek Ücretler

* Gümrük idareleri, serbest bölgeye giren, burada kalan
veya çıkan eşyayı muayene edebilirler. Muayenenin
yapılmasını sağlamak üzere eşyaya giriş veya çıkışlarda
eşlik etmesi gereken taşıma belgesinin bir nüshasının
gümrük idaresine verilmesi veya tetkike hazır tutulması
gerekir. Muayene gerektiği takdirde, eşya gümrük
idarelerine sunulur.

Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri
üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan
malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında ücret
ödenir.
Serbest Bölgelerin İşleyişi
* Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre sınırsızdır.

* Gümrük idareleri, kanunda yer alan hükümlere
uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin
serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir.

* Bir serbest bölgeye konulmuş, serbest dolaşımda
olmayan eşya;

Serbest Bölgelere Eşya Konulması

a) Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında serbest
dolaşıma girebilir.

* Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü
eşya serbest bölgelere konulabilir. Ancak, parlayıcı ve
patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli
olan veya korunmaları özel düzenek veya yapılara gerek

b) İzne gerek olmaksızın mutat elleçleme işlemlerine
tâbi tutulabilir.
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c) Dâhilde işleme rejimine tâbi tutulabilir.
d) Gümrük kontrolü altında işleme rejimine
tâbi tutulabilir.
e) Geçici ithalat rejimine tâbi tutulabilir.
f) Gümrüğe terk edilebilir.
g) İlgili kişinin, gümrük idarelerince gerekli görülen tüm
bilgileri vermesi şartıyla imha edilebilir.
* Normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan
tarım politikası kapsamındaki eşya, yalnızca mutat
elleçleme işlemine tâbi tutulabilir. Bu işlemler izin
alınmaksızın da yapılabilir.
Serbest Bölgelerde Tüketilebilecek ve
Kullanılabilecek Eşyalar
a) Serbest bölgelerdeki tesislerin yapımında kullanılan
b) Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası
olarak kullanılan
c) Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde
bulunanlara gemi inşasında kullanılmak üzere teslimi
yapılan eşya, bu durumun tevsiki kaydıyla, serbest
bölgelerde tüketilebilir veya kullanılabilir.
Envanter Kayıtları ve Diğer Sair İşlemler
* Serbest bölgelerde depolama, işçilik, işleme veya
alım ve satım faaliyetlerinde bulunan kişiler tarafından,
gümrük idarelerince kabul edilen forma uygun olarak
envanter kayıtları tutulur. Eşya, söz konusu kişiye ait
yere konulmasından sonra kırksekiz saat içinde envanter
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kayıtlarına geçirilir. Söz konusu envanter kayıtları,
gümrük idarelerine eşyayı teşhis ve eşya hareketlerini
izleme olanağını verecek şekilde tutulmak zorundadır.
* Eşyanın serbest bölge içinde bir yerden bir yere
aktarılması ile ilgili kayıtlar yetkili gümrük idaresinin
incelemesine hazır bulundurulur. Bu uygulamada,
eşyanın kısa süreli depolanması, aktarma işleminin bir
parçası olarak kabul edilir.
* Bir serbest bölgeye doğrudan Türkiye Gümrük Bölgesi
dışından gelen veya bir serbest bölgeden doğrudan
gümrük bölgesinin dışına çıkan eşya için özet beyan
verilir.
Gümrük Yükümlülüğüne İlişkin Hükümler
* Serbest dolaşımda olmayan eşya için bir gümrük
yükümlülüğü doğduğunda, bu eşyanın gümrük
kıymetinin serbest bölgede kalış süreleri içinde
depolanma ve muhafaza edilme masraflarını da
içeren fiilen ödenmiş veya ödenecek fiyata dayandığı
hâllerde ve söz konusu masraflar bu fiyattan ayrı olarak
gösterildiği takdirde; gümrük kıymetine dâhil edilmez.
* Serbest bölgede mutat elleçlemelere tâbi tutulan
eşyanın gümrük vergilerinin hesaplanmasında, söz
konusu eşyanın dikkate alınacak niteliği, gümrük
kıymeti ve miktarı; beyan sahibinin talebi ve söz konusu
elleçlemelerin yapılmasına izin verilmiş olması kaydıyla,
bu eşyaya ilişkin gümrük yükümlülüğünün başladığı
tarihte; söz konusu elleçlemelere tâbi tutulmamış gibi
dikkate alınacak niteliği, gümrük kıymeti ve miktarıdır.
Bu hükme Bakanlar Kurulu tarafından istisna getirilebilir.
Ticaret Politikası Önlemlerinin Uygulanması
* Eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında uygulanması

öngörülen ticaret politikası önlemleri, eşya serbest
bölgeye konulduğunda veya eşyanın geçici bir süre için
serbest bölgede kalması sırasında uygulanmaz.
* Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret
politikası önlemleri uygulanması gerekiyorsa, bu tür
önlemler, serbest dolaşımda olmayan eşyanın serbest
bölgeye konulması sırasında uygulanır.
* Eşyanın ihracatında ticaret politikası önlemleri
uygulanması gerekiyorsa, bu tür önlemler, serbest
bölgedeki serbest dolaşımda bulunan eşya Türkiye
Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinde uygulanır.
Serbest Bölgeden Çıkan veya Bu Bölgeye Giren
Kişilerde Aranacak Belgeler
Serbest bölgeye giren veya çıkan kişiler, görevli gümrük
idaresi personeline aşağıda belirtilen belgelerden birini
ibraz eder;
a) Serbest Bölge Giriş İzin Belgesi
b) Serbest Bölge Görev Kartı
c) Serbest Bölge Özel İzin Belgesi
Bu belgelerden birine sahip olmayan kişilerin bölgeye
girmesine ve bölgeden çıkmasına izin verilmez.

hâlinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde tevsik
edici belge olarak kullanılır.
Türkiye’den ihracat beyannamesi ile veya serbest bölge
işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan
eşyaya ilişkin Gümrük Statü Belgesi düzenlenmesi
aşamasında, serbest dolaşımda bulunan ve serbest
dolaşımda olmayan aynı belge kapsamı eşyanın birlikte
gelmesi hâlinde, bu parti eşyanın her kısmı için ayrı ayrı
Gümrük Statü Belgesi düzenlenir.
Gümrük Statü Belgesi, yükümlü tarafından doldurularak
gümrük ve yükümlü nüshaları olmak üzere iki nüsha
düzenlenir ve gümrük idaresince onaylanır.
Gümrük Statü Belgeleri gümrük idaresinde elektronik
ortamda kayda alınır ve her yıl birden başlamak üzere
müteselsil sıra numarası verilir. Belgelerin arşivlenmesi
sırasında, Serbest Bölge İşlem Formunun bir örneği de
belgeye eklenir.
Düzenlenmiş bulunan Gümrük Statü Belgelerinin
çalınması veya zayi edilmesi hâlinde, ilgilinin yazılı talebi
üzerine tasdikli bir örneği gümrük idaresince verilir.
Belgelerin düzenlenmesi sırasında hatalı beyan
yapıldığının idarece anlaşılması hâlinde, belge iptal
edilerek yeni belge düzenlenir. İptal edilen belgeler
tescil defterine gerekli meşruhat verilerek dosyasında
saklanır.

Gümrük Statü Belgesi
Gümrük Statü Belgesi, Gümrük Kanunu’nun 155.
maddesinin 4. fıkrası uyarınca; ilgilinin talebi üzerine,
gümrük idareleri tarafından serbest bölgeye konulmuş
eşyanın gümrük statüsünü onaylayan bir belgedir.
Gümrük Statü Belgesi,
(a) Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin
başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri
getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tâbi tutulması
hâlinde veya
(b) Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest
bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen
eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının
tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında veya
(c) Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest
bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke
menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında düzenlenir.
Gümrük Statü Belgesi, Türkiye Gümrük Bölgesinde
serbest dolaşım hakkını kazanmış eşyanın serbest
bölgeden Avrupa Topluluğuna ihraç edilmek istenmesi

Serbest bölgelerden Avrupa Birliği’ne eşya gönderilmesi
Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere
depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen
eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine, statü
belgesi olarak A.TR Dolaşım Belgesi ile gönderilmek
istenmesi hâlinde, GY Ek-70’yer alan Tespit ve Tahakkuk
Kağıdı düzenlenir. Bu durumda, aşağıda belirtildiği
şekilde işlem yapılır;
a) Eşyanın tamamen Türkiye’de serbest dolaşım
durumunda bulunan girdilerden üretilmiş olduğu
hâllerde, Türkiye’ye vergilerinin ödenerek giriş işleminin
yapıldığına dair gümrük beyannamesi, serbest
bölgelerden çıkışında düzenlenen gümrük beyannamesi
ve benzeri belgeler üzerinde yapılacak inceleme
sonucunda eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda
bir eşya olduğunun anlaşılması hâlinde, herhangi bir
vergi tahsilatı yapılmaksızın 2006/10895 sayılı Türkiye
ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük
Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar
çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize
edilir.
b) Eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli
girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi
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hâlinde, üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti
yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, gümrük vergisi
tahsilatı yapılır. Bu işlemler Tespit ve Tahakkuk Kağıdı
üzerinden yürütülür. Muayene ile görevli memurun
tespit ve tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra

Türkiye’de serbest dolaşıma sokulmak istenmesi ve
bunun ihracı sırasında Türk gümrük idareleri tarafından
vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesinin ibrazı hâlinde,
gümrük vergisi dışında ithalatta tahsili gereken Katma
Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi ile eş etkili

hesaplanan gümrük vergisi tutarı gümrük saymanlığına
veya mutemetliğine yatırılır. Gümrük vezne alındısının
ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi
tarafından vize edilir.

mâli yükler tahsil edilir. Ayrıca, bu eşyanın ithali için
öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve varsa
ticaret politikası önlemlerinin uygulanması sağlanır.
Bölgedeki Mallar

c) Eşyanın ticaret politikası önlemlerine tâbi üçüncü
ülke menşeli olması hâlinde, A.TR Dolaşım Belgesi
düzenlenmesi için telafi edici verginin tahsil edilmesi ve
bu eşya için düzenlenmiş ithal lisansının ibraz edilmesi
gerekir. Gümrük idaresince A.TR Dolaşım Belgesinde
kayıtlı miktar ithal lisansı aslından düşülerek işlem
yapılır.
ç) Söz konusu Tespit ve Tahakkuk Kağıtları gümrük
idaresinde elektronik ortamda kayda alınır. Bu kağıtlara
varsa kota ve gözetim önlemlerine tâbi ürünler için
düzenlenen düşüm yapılmış belgelerin ve A.TR Dolaşım
Belgesinin birer örneği ile fatura ve gerekli görülen
diğer belgeler eklenir.
d) Serbest bölgelerden A.TR Dolaşım Belgesi
düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere gönderilen
ve buralardaki alıcıları tarafından iade edilen üçüncü
ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilmiş eşyanın,
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Serbest bölge ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında
yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tâbidir. Serbest
bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış
ticaret rejimi uygulanmaz. Bedeli 500 ABD dolarının
altında olan Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı olarak
ihracat işlemine tâbi tutulmayabilir.
Kambiyo ve Hizmetler
Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler
dövizle yapılır. Bakanlar Kurulu ödemelerin Türk Lirası
olarak yapılmasına da karar verebilir. Serbest bölgede
gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından yapılır veya
kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere
yaptırılır.

Dış Ticaret
Yasemin Kılıç
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmen Yardımcısı
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016 yılına girdiğimiz bu dönemde TSE/CE işlemleri,
önemini daha da çok artırmaya başlamıştır.
Bu yazımızda TSE/CE süreçlerinde dikkat edilmesi
gereken önemli bilgiler, gerekli zorunlu evraklar ve
süreçler konusunda size kayda değer önemli bilgiler
vereceğim.
Öncelikle 22.02.2016 tarihinde İstanbul Ticaret
odasında İTO 25 No.’lu Gümrük Müşavirliği Meslek
Komitesi ve Derneğimiz tarafından düzenlenen “Türk
Standartları Enstitüsü (TSE), Ürün Güvenliği Tebliği
(ÜGD) Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)” konulu
zümre toplantısına katıldım.
Toplantının ana gündem konuları ve özet cevapları;
1) 2016/1 Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği (TSE) ve
2016/9 Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğinde (CE)
Bulunan Muafiyetler ve İstisnalar;
MADDE 6: 1/a İthal edilecek ürünün AB’de serbest
dolaşıma girmiş A.TR Belgeli bir ürün olması ve A.TR’li
olduğunun kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan
edilmesi hâlinde ithal edilebileceğine dair TAREKS
referans numarası doğrudan oluşturulur.
İlgili madde ile gelen ürünlerimiz için son zamanlar
denetim sıklığı oluşmuştur. Bu kapsamda tüm firmalar
gerekli evrakların temini ve deney süreçlerinde zaman ve
maliyet kaybı yaşamıştır. Bu denetimlerin devamlılığını
hâli hazırda devam edileceği bilgisi iletilmiş olup ithalatçı
firmaların bu konuda gerekli evrakları eşya gelmeden
önce temini konusunda görüş bildirilmiştir.
Bildiğiniz üzere CE işaretli ürünlere ait 2016/9 Ürün
Güvenliği denetimine tâbi olan tarifeler için özellikle
AT Uygunluk Beyanı (CE Deklarasyonu - Declaration of
Comformity) gerekmektedir. Bu deklarasyonda yazan
standartların güncel olması durumda ancak denetim
süreci devam etmektedir.
Her ne kadar ilgili madde kapsamında ürünler için
doğrudan tareks numarası verildiği beyan edilse de aynı
maddenin son fıkrasında geçen “Risk analizine göre
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yapılacak değerlendirmede gerektiğinde, birinci, ikinci,
dördüncü, beşinci, altıncı veya yedinci fıkra kapsamına
giren ürünler de fiili denetime yönlendirilebilir” kararı
ile ürünler için gerektiğinde denetim olabileceği
belirtilmiştir.
2) Örnek aşağıda verilen tarifedeki gibi EMC-LVD
yönetmeliğine tâbi malzemelerde AC volt bakımında
dışında olan ürünler için LVD’den muafiyet olsa da
EMC’ye göre TSE başvurusu yapılması gerektiği
belirtilmiştir. Eğer sadece LVD kapsamında ise AC volt
bilgisi ilgili tarifenin volt bilgisi aralıklarında değil ise; o
zaman kapsam dışı olarak devam edilebilir.
Otomatik bilgi işlem makinesi
ile donatılmış sayısal kumanda
panoları (AC için 50-1000 volt DC için 75-1500 volt aralıklarında
kullanılmak üzere tasarlanmış
olanlar)

LVD,EMC

3) Bir fatura kapsamında birden fazla model bilgisi
olduğu durumlarda TSE/CE başvurularında model
bilgilerinin ayrı ayrı beyan edilmesinin önemli olduğu
belirtilmiştir.
4) Tareks başvurularında ATR muafiyeti olan dosyalarda
ATR belgelerinin doğru ve okunabilir şekilde taranması
gerektiği belirtilmiştir.
5) Yakında TSE/CE tareks işlemlerinde Tek Pencere
Sistemine geçileceği belirtilmiş, gerekli alt yapı
çalışmalarının başlandığını, görüşmelerin devam
edildiği belirtilmiştir.
6) Numune gelen eşyalar için kapsam dışı numarasının
yazılması ve TSE ye gidilmesine gerek olmadığı ilgili
madde 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük
Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki
Karar”ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
eşyanın
ithalatında
109115014436576
olarak
belirlenen 15 haneli TAREKS referans numarası, gümrük
beyannamesinin 44 no.’lu hanesine kaydedildiği
belirtilmiştir.
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin
İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) Başvuru
Evrakları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler
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İlgili tebliğ kapsamında gelen malzemeler için
aşağıdaki evrakların fiili denetim durumda eklenmesi
gerekmektedir.

CE İşareti Nasıl Olmalıdır ?

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı (*)
- Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento,
CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici depolama
statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın
basitleştirilmiş usule tâbi olması durumunda)

En az 5 mm boyunda “CE” harflerinden oluşur.

- Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest
Bölgede bulunması durumunda)

*****RED: Denetleme ile sonuçlandırılan ürünlere
tekrardan başvuru yapılamamaktadır. Ayrıca Avrupa
Birliği ülkeleri, KKTC ve serbest bölgelere transit
ticaret mümkün değildir. Diğer ülkelere transit ticaret
yapılabilmesi için firmanın Ekonomi Bakanlığı’na
başvuru yapması gerekmektedir.*****

- Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo, geçici ithalat vb.)

*Herhangi bir nedenle RED verilen malzemeler
için ne yapılabilir?

2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. AT Uygunluk Beyanı - Türkçe tercümesinin onaylı
örneği ile birlikte (*)

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK
DENETİMİ TEBLİĞİ (TSE)

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda
belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz
edilmesi zorunludur.

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1) Başvuru
Evrakları ve Dikkat Edilmesi Gereken Bilgiler

** AT uygunluğu beyanı güncelliği özellikle EMC-LVD
tâbi malzemelerde aşağıdaki linkler üzerinden gerekli
kontrol sağlanmalıdır.
http://ec.europa.eu/growth/single-market/
european-standards/harmonised-standards/lowvoltage/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/
european-standards/harmonised-standards/
electromagnetic-compatibility/index_en.htm
Ayrıca denetim durumunda aşağıdaki bilgilerin ürün
ve ambalaj üzerinde olması zorunlu bilgiler olup
direktiflerine göre ürün üzerinde olması gerek diğer
bilgiler TSE GENELGE 2015/2’de ayrıca belirtilmiştir.
1. Model bilgisi, marka, CE işareti, menşe bilgisi, ürünün
volt/watt bilgisi ürün üzerinde olmalı, ambalaj üzerinde
aynı bilgiler ile ayrıca üretici-ithalatçı adı ve adresi
olmalıdır. İlgili bilgiler kazınmayacak ve silinmeyecek
şekilde olmalıdır.
2. Eşyanın gelişinden önce gerekli evrak kontrol edilirse
burada yaşanabilecek zaman ve maliyet kaybının önüne
geçilmiş olur.
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Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünleriçin Tareks’e
Yüklenmesi Gereken Belgeler
1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna
uygun olan biri veya birkaçı (*)
Özet Beyan veya Taşıma Belgesi
(Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi) (Eşyanın geçici
depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı
yaygın basitleştirilmiş usule tâbi olması durumunda)
Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi
(Serbest bölgede bulunması durumunda)
Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi
(Antrepo ve geçici ithalat gibi)

2. Fatura veya proforma fatura (*)
* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda
belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz
edilmesi zorunludur.
Konu tebliğde gelen malzemeler için parti miktar
sınırları vardır. Bu sınırı aşan malzemeler ürün üzerinde
TSE logosu ve TSE uygunluk beyanı yoksa deneye sevk
edilmektedir. Parti miktar sınırı altında olan malzemeler
için parti teşkil edilmez uygunluğu verilmektedir.
Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında
Tanınacak Süreler ve Ek süre Uygulamasına
İlişkin Esaslar
1. Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile
üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir
araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru
sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması
durumunda ürüne ait belgelerin firma tarafından
30 veya 60 günlük süre içerisinde tamamlanması
istenecektir.
a) Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin
edilmesi için 30 (otuz) gün,
b) Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren
test raporlarının ve onaylanmış kuruluş tarafından

düzenlenen sertifikaların temin edilmesi için 60 (altmış)
gün süre verilir.
**Firmanın ilave süre talep edebileceği ancak ilave süre
talebini ilk sürenin bitimine en geç 5 gün kala ürün
denetmenine göndereceği bir mesajla iletmesi hâlinde
ek sürenin ilk süre uzatımında bildirilen sürenin yarısı
kadar uzatılacağı, bu yönde bir talepte bulunulmaması
durumunda ilave süre verilmeyeceği bilgisi de yer
almalıdır.
Belirtilen süre içinde ek süre talep etmeyen firmanın
başvurusu veya verilen ek sürelere rağmen, talep
edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda
başvuru sistem üzerinden Red: Denetleme Sonucu ile
sonuçlandırılmalıdır.
“RED: Denetleme ile sonuçlandırılan ürünlere tekrardan
başvuru yapılamamaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri,
KKTC ve serbest bölgelere transit ticaret mümkün
değildir. Diğer ülkelere transit ticaret yapılabilmesi
için firmanın Ekonomi Bakanlığı’na başvuru yapması
gerekmektedir.”
TSE/CE başvuru süreçleri ile ilgili SYK Gümrük Müşavirliği
bünyesindeki uzman kadromuzla gerekli çözüm önerileri
evrakların ön incelemesi ve TSE başvuruları konusunda
gerekli danışmanlık, detayları ile verilmektedir.
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Aktüel

Keşfetmeden Geçmeyin;
Atatürk Arboretumu

B

aharın kendisini göstermeye başladığı
şu günlerde betondan, trafikten, egzoz
dumanlarından, İstanbul’un bitmeyen gürültüsünden
yorulanlar için kaçabilecekleri muhteşem bir cenneti;
Atatürk Arboretumu’nu henüz haberdar olmayanlara
kısaca anlatmak, gezip görmüş olanlara da hatırlatmak
istedik.
Öncelikle bilmeyenlere yabancı gelebilecek bir kelime
olan Arboretum terimine göz atalım. Arboretum,
Latince’de arbor (ağaç) kelimesi ve –etum (belirli
bitkilerin yetiştirildiği alan) ekinin birleşiminden oluşur.
Ağaç ve odunsu bitki çeşitlerinin bir arada yetiştirildiği
bu botanik bahçesine “ağaç parkı” da demek
mümkündür. Bu alanların öncelikli amacı bilimsel
araştırma ve gözlemdir. Bu nedenle arboretumlardaki
ağaçların seçimi rasgele yapılmaz; her birinin kökeni,
yaşı bellidir ve kendilerine uygun bir ortamda yetişmeleri
için büyük bir emek verilir.

Belgrad Ormanı’nın güneydoğusunda, 296 hektarlık bir
alana kurulan; İstanbul Üniversitesi Ormancılık Fakültesi
tarafından bilimsel çalışmalar için kullanılmakta olan
Atatürk Arboretumu, dileyen yerli ve yabancı bilim
adamlarının da inceleme yapabilecekleri etkileyici bir
canlı müze. Ancak arboretuma gitmek için elbette
bilim adamı olmaya gerek yok. Hayatın keşmekeşinden
kaçmak; mis gibi bir havada sakin bir yürüyüş veya spor
yaparak zihnini de bedenini de yenilemek isteyenlerin
ziyaret edebileceği bir yer olan Atatürk Arboretumu’na
giriş ücretli ve sıkı kurallara tâbi. Girişi hafta içi 4 TL,
hafta sonu 10 TL (öğrencilere ise hafta içi 2 TL, hafta
sonu 5 TL) Toplu gruplar veya çekimler için rezervasyon
yaptırmak gerekiyor. Girişin ücretli olması; fotoğraf
çekimi için ayrı, kamera çekimi için ayrı ücret alınması
bazen eleştiriliyor. Ancak en çok eleştirilen, girişte
görevlilerin çıkardıkları çeşitli zorluklar. Öte yandan
yeşil alanların kıymetinin halkımızca -maalesef- pek
bilinmediği göz önünde bulundurulduğunda bu özel
mekân için özel bir korumaya da ihtiyaç duyulduğu açık.
Arboretum’un yemyeşil ağaçlarla çevrili uzun
parkurlarında
yürüyüş
yapabilir,
koşabilirsiniz.
Çimenlere uzanıp gökyüzünü seyredebilir, kitabınızı
okuyabilir, zamanı yavaşlatabilirsiniz. Ancak piknik
yapmak yasak. Yemek yemek veya çay içmek için bir
yer de yok, bu nedenle yanınızda hafif bir atıştırmalık
ve su bulundurmanız gerekecek ama doğanın eşsiz
güzelliği muhtemelen bir süre yeme-içme ihtiyacınızı
giderecektir.

Çarpık yapılaşmayla ruhuna fatiha okuma aşamasına
geldiğimiz İstanbul’un, büyük bir özveriyle meydana
getirilmiş nadir yeşil alanlarından biri olan Atatürk
Arboretumu, Prof. Dr. Hayrettin Kayacık’ın 1949
yılında başlayan girişimleriyle hayata geçmiş. Atatürk
Arboretumu’nun dışında Türkiye’de sadece bir tane
daha arboretum var, o da kendisini doğal yaşamı
korumaya adamış olan TEMA Vakfı’nın kurucusu
Hayrettin Karaca’nın özverileriyle Yalova’da hayata
geçirilmiş olan Karaca Arboretumu. Türkiye gibi
bitki örtüsü zengin bir ülkede, ne yazık ki sadece iki
tane Arboretum var; onları da bu iki değerli insanın
çabalarına borçluyuz.
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Bu saklı cennete gitmek için güneşli günleri beklemeniz
şart değil çünkü yağmurlu veya sisli günlerde arboretum
özellikle mistik bir atmosfere bürünüyor ve sizi masalsı
bir ortama çekiyor. Doğanın yanı sıra hayvanlarla da iç
içe yaşamayı da unutmuş olan İstanbullu ziyaretçilere
Arboretum’da yaşamını sürdürme şansına sahip kazlar,
kuşlar, köpekler, karacalar, ördekler de ayrı bir keyif
veriyor.
Gerçekten derin, temiz, huzurlu bir nefes almayı
özlediyseniz Atatürk Arboretumu’nu şiddetle tavsiye
ederiz.

Dış Ticaret
Emre Zontar
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmeni

Ü

lkemizin imzalamış olduğu uluslar arası
antlaşmalara istinaden uymak zorunda olduğu
kurallar neticesinde, tercihli tarife uygulamaları yaptığı
ülkelere düzenlediği Serbest Dolaşım Belgeleri ve
Menşe İspat Belgeleri ile tek taraflı kolaylıklar sağladığı
(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) uygulamaları
doğrultusunda işlemler yapılmaktadır.
Avrupa Birliği (AB) Ülkelerine A.TR Dolaşım Sertifikası,
EFTA ülkelerine EUR.1 Serbest Dolaşım Belgesi (aynı
zamanda Menşei İspat Belgesi, STA (Serbest Ticaret
Antlaşması) imzalan ülkelere EUR.1 Serbest Dolaşım
Belgesi (aynı zamanda Menşe İspat Belgesi), PAAMK
(Pan Avrupa, Akdeniz Menşe Kümülasyonu) ülkelerine
EUR.1 ve EUR-MED Serbest Dolaşım Belgesi (aynı
zamanda Menşe İspat Belgesi), Genelleştirilmiş Tercihler
Sistemi kapsamında ise FORM-A Menşe İspat Belgesi
düzenlenmektedir.
İlgili anlaşmalara istinaden yapılan ihracatlarda hangi
ülkeye, hangi belge düzenlendiğine dair en güncel liste
aşağıdadır.
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ
A.TR BELGESİ DÜZENLECEK ÜLKELER

Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs
Hırvatistan
Hollanda
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Yunanistan

Hangi Ülkeye
Hangi Belge Düzenlenir
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (STA)
İMZALANAN ÜLKELER
EUR.1 VE EUR-MED DÜZENLENENLER
İsrail
Fas
Tunus
Mısır
Ürdün
Suriye (Askıda)

EUR.1 DÜZENLENENLER
Bosna Hersek
Filistin Toprakları (İşgal Altındaki)
Morityus (AB ve AKP Ülkeleri)
Gürcistan
Arnavutluk
Karadağ
Sırbistan
Şili
Ürdün

EUR.1 Düzenlenen EFTA Ülkeleri
İsviçre
Norveç
İzlanda
Lihtenstein

FORM -A DÜZENLENEN ÜLKELER
ABD
Avustralya
Yeni Zelanda
Kanada
Rusya
Ukrayna
Japonya
Kazakistan
Beyaz Rusya

MENŞE İSPAT BELGESİ DÜZENLENEN ÜLKELER
İran
Malezya

Listede olmayan tüm ülkeler için menşe
şahadetnamesi düzenlenir.
Not A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenen ülkeler için ihraç
konusu eşya; İşlenmiş tarım ürünü veya Avrupa Kömür
Çelik Topluluğu (AKÇT) listesinde yer alan bir eşya
olması hâlinde bu ülkelere A.TR Dolaşım Belgesi yerine
EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenir.
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Sağlık

En Güzeli Yürüyüş

B

ilindiği üzere hareketsizlik, 21. yüzyıl insanının
sağlığını tehdit eden en önemli nedenlerin başında
geliyor. Konformist modern yaşam biçimi ve masa başı
işleri; doğal yaşamdan uzaklaşmamız, teknolojinin
insanın kas gücünün yerini alması yeni bir evrim
geçirmemize neden oluyor. Ne yazık ki bu evrimin insan
sağlığı için olumlu olduğunu söylemek mümkün değil.
Hepimiz sporun yaşam kalitemizin artması için ne kadar
önemli olduğunu elbette biliyoruz; her yerde bununla
ilgili yüzlerce uyarı görmüş olmamız muhtemel ancak şu
da bir gerçek ki yoğun yaşam tempomuz içinde, biraz
da alışkanlıklarımızın getirdiği rehavetin de etkisiyle
spor yapacak zamanı bulmak pek mümkün olmuyor.
Bu durumda imdadımıza “yürüyüş” yetişiyor. Havaların
güzelleşmesiyle birlikte daha keyifli hâle gelecek olan
yürüyüş, sağlığımız için son derece gerekli. En azından
günde bir saatimizi yürümeye ayırmak bizi pek çok
hastalıktan koruyacak basit, doğal ama etkili bir
yöntem.
Her şeyden evvel, mutluluk hormonu olan endorfin
salınımını tetikleyerek büyük şehirde yaşamanın
getirdiği stresi üzerimizden atmaya yarayan yürüyüş,
kan basıncımızı düzenleyerek kalp-damar ve beyin
hastalıkları riskini azaltıyor. Fazla kilolarıyla savaşmak
isteyenler için zorunlu olan bu aktiviteyi, kilo problemi
olmayanların da kas kütlelerini korumak, kemiklerini
güçlendirmek, eklemlerinin esnekliğini artırmak için
düzenli olarak yapmaları gerekiyor.
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Diğer faydalarına da göz atıldığında yürüyüşün ne kadar
elzem olduğu görülüyor: Yürüyüş, hafızayı güçlendiriyor
ve Alzheimer riskini azaltıyor, vücuttaki D vitaminini
destekliyor, bağırsak hareketliliğini sağlayarak sindirimi
düzenliyor, akciğerlerin hava kapasitesinin artmasına
neden oluyor, iyi ve kötü huylu kolestrolü dengeliyor,
bağışıklık sisteminin direncinin artmasına neden
oluyor, felç riskini azaltıyor ve uyku problemlerinin
giderilmesinde yardımcı oluyor.
Ancak yürüyüş sırasında sıklıkla yapılan hatalar, bu
aktivitenin yarardan çok zararı olmasına da yol açabiliyor.
Ortalama insan metabolizması, ancak ısınarak 3035 dakika içinde harekete geçiyor. Bu süreden evvel
yürüyüşün bedene gerçek anlamda etkisi olmuyor.
Amaç yağ yakmak ise sabah aç karnına yapılan yürüyüş
akşam yürüyüşüne göre daha faydalı çünkü sabah
yürüyüşü metabolizma hızını artırıyor.
Yürüyüşü, bedenin hava almasını sağlayan rahat spor
kıyafetleriyle, yemekten en az bir saat sonra, çok
zorlanmayacak bir tempoyla kesintisiz olarak yapmak
önemli. Yani bir alışveriş yürüyüşünün sağlık açısından
pek de faydası yok.
Öte yandan önemle belirtmek gerekiyor ki, 40 yaş
üstünde olanlar; kalp ve karaciğer rahatsızlığı, bel veya
boyun fıtığı, diyabet, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları
olanlar bedenlerine daha dikkatle kulak vermeliler;
hatta mümkünse önce doktora danışmalı ve uzun,
yorucu yürüyüşlerden kaçınmalılar.

Dış Ticaret
Emin Baykal
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmeni

Türkiye-Güney Kore
Serbest Ticaret Anlaşması

Y

azımızda, siz özel firmalarımızdan gelen geri
bildirimlere de dayanarak, Türkiye ile Güney Kore
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının getirdikleri,
öncesi, sonrası, yapısı ve önemli bölümleri ile ilgili
bilgiler aktarmaya çalışacağız.
Avrupa Birliği (AB) ile Güney Kore arasında 6 Mayıs
2007 tarihinde başlayan Serbest Ticaret Anlaşması
(STA) görüşmeleri, sekiz tur süren müzakerelerin
ardından 15 Ekim 2009 tarihinde tamamlanmış
olup söz konusu Anlaşma 1 Temmuz 2011 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Biz de buna istinaden ülke olarak
girişimlerde bulunarak müzakereleri ticaretimizi hem
daha da hareketlendirmek hem de geliştirmek adına
ilerletmek durumundaydık.
Türkiye-Güney Kore STA müzakereleri ise 19 Mart 2010
tarihinde başlatılmış olup; müzakereler sonucunda
üzerinde mutabık kalınan “Türkiye Cumhuriyeti ile
Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis
Eden Çerçeve Anlaşma” ile “Türkiye Cumhuriyeti ile
Kore Cumhuriyeti Arasındaki Mal Ticareti Anlaşması”
1 Ağustos 2012 tarihinde ilgili Bakanlığımız ve Kore
Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara’da imzalanmıştır.
İki taraflı iç onay işlemlerinin tamamlanmasını müteakip
anlaşmalar 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Mal Ticareti Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek
vergi indirimlerine ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek
Karar ile Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması
Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin
Tespiti Hakkında Yönetmelik, anılan tarihten itibaren
geçerli olmak üzere, 30 Nisan 2013 tarihli Resmî
Gazete’de yayınlanmıştır.
“Çerçeve Anlaşma” taraflar arasında bir serbest
ticaret alanı kurulduğunu ilan etmekte ve TürkiyeKore STA’sının yapısını belirlemektedir. Çerçeve
Anlaşma ile ayrıca, tarafların hizmet ticareti ve
yatırım müzakerelerine “Mal Ticareti Anlaşması”nın
yürürlüğe girmesinden sonra başlayacağı kayıt altına
alınmaktadır. Buna göre STA, “Çerçeve Anlaşma”, “Mal
Ticareti Anlaşması” ve müzakerelerin tamamlanması
durumunda hizmet ticareti ve yatırım konularında
imzalanacak anlaşmalardan müteşekkil olmaktadır.

“Mal Ticareti Anlaşması” ise tüm sanayi ürünlerinde
azami yedi yılın sonunda gümrük vergilerinin karşılıklı
olarak sıfırlanmasını öngörmektedir. Ayrıca, anlaşma
ile taraflar karşılıklı olarak hassasiyet arz edenler hariç
olmak üzere tarım ürünlerinde azami on yılın sonunda
gümrük vergilerini sıfırlamayı taahhüt etmektedirler.
Bize göre sanayi ürünlerinde kademe kademe sıfırlanan
bu vergilerle beraber, sanayiciler için hem yeni ufuklar
hem de ticarete farklı güzergâhların girmesi ve
dolayısıyla ticaretimizin, sanayicilerimize kolaylıklarla
beraber genişlemesi öngörülmüştür.
Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle ülkemiz tarife satırlarının
%65’inde vergileri sıfırlayacaktır. Kore tarafı, anlaşmanın
yürürlüğe girişiyle birlikte tarife satırlarının %80’inde
vergileri sıfırlayacaktır.
Sanayi ürünlerinde en uzun takvim 7 yıldır ki; bizim
firmalarımız için önem arz ettiği aşikârdır.
Kore tarafı alüminyum, tekstil ve ormancılıktaki kısıtlı
sayıdaki tarife satırını 7 yılda, bunların dışındaki tüm
sanayi ürünlerini azami 5 yılda sıfırlayacaktır.
Ülkemizce sunulan taviz listesinde, otomotiv, demirçelik, televizyon ve tekstil-konfeksiyonda azami 7 yıllık
indirim takvimi muhafaza edilmiştir. Ülkemizce 7 yıl
kategorisinde yer verilen ürünlerin Kore’den toplam
ithalatımız içindeki payı %22’dir.
Taraflar, tarım ürünlerindeki tarife satırlarının %52’sinde
azami 10 yıl sonunda vergilerini sıfırlayacaklardır.
Ülkemizin rekabetçi olduğu geleneksel tarım ihraç
ürünlerimiz olan fındık, tütün, kuru meyveler, buğday
unu, bisküviler, makarnalar, ayçiçek ve zeytinyağında
taviz alınmıştır.
Menşe beyanı ile diğer menşe ve gümrük uygulamaları
30 Nisan 2013 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan
“Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması
Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin
Tespiti Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.
Ülkemizin diğer STA’larından farklı olarak Kore STA’sı
kapsamında EUR.1 Belgesi kullanılmayacaktır. Eşyanın
tercihli menşei, ihracatçının re’sen beyanı ile tevsik edilecek
olup, ilave bir onay/vize prosedürü gerekmeyecektir. Bu
konudaki en önemli kolaylıklardan birisi, söz konusu
beyanın herhangi bir gümrük idaresi veya yetkili makam
ya da yetkilendirilmiş kurum tarafından onaylanmayacak
veya vize edilmeyecek olmasıdır.
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İthal edilen eşyanın menşeini ispatlamak üzere, menşe
beyanı haricinde başkaca bir belge talep edilmeyecektir.
Menşe beyanına asıl olarak, eşya için kesilmiş olan
satış faturası üzerinde yer verilmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte, eşyaya ilişkin bir teslimat notu
(delivery note) veya başka herhangi bir ticari
belge (örneğin çeki listesi-packing list) üzerinde
bulunulan menşe beyanları da kabul edilebilecektir.
Ek
bilgi
olarak,
gümrüklere
sunacağınız
beyannamelerinizde, gümrük sisteminde istenilen
belge 0842 kodlu belge olup, diğer menşe belgelerinde
olduğu gibi, 2016 yılı itibarıyla 16,60 TL damga
vergisini ödemeyi de unutmayın lütfen. Ayrıca menşe
beyanlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli
nokta, ihracatçının kendi el yazısıyla atacağı ıslak imza
tabiri yerine de gelen orjinal imzasının şart olduğudur.

(2) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı
taraf ülkenin gümrük idaresinin talebi üzerine, menşe
beyanının bir kopyasını ve iç mevzuat uyarınca,
tedarikçilerin veya üreticilerin beyanları dâhil, ilgili
ürünlerin menşe statüsü ile bu yönetmeliğin diğer
koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden
tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye hazırlıklı olur.
Bu amaçla, anılan gümrük idaresi, ihracatçıların veya
üreticilerin hesap kayıtlarını denetleme ya da gerekli
gördükleri diğer kontrolleri yapma yetkisine sahiptirler.

GTİP bazında birkaç örnek verecek olursak; hepimizin
bildiği 39269097’li plastikli tarifelerde diğer ülkeler
gümrük vergisi %6,5 iken, anlaşmanın ilk yürürlüğe
girdiği sene bu oran %0 olarak yerini almıştır. 7318’li
vida, pim, cıvata vb. eşyalarda diğer ülkeler gümrük
vergisi %3,7 iken 2013’te %2,7, 2014’te %1,8, 2015’te
%0,9 ve sonunda bu sene %0 olmuştur. 850110’lu DC
motorlarında diğer ülkeler gümrük vergisi %2,7 iken
2013’te %20,2’ye, 2014’te %1,8’e, 2015’te %1,3’e
ve bu sene %0,9’a gerilemiştir.
Şimdi bu ilgili anlaşmanın yönetmeliğinde, şekil itibarıyla
önemli olan, sadece menşe beyanı maddelerini sizinle
paylaşacağız.
MADDE 18 - (1) Bir taraf ülke menşeli ürünler diğer
taraf ülkeye ithalatlarında, bundan sonra “menşe
beyanı” olarak atıfta bulunulan, söz konusu ürünleri
teşhis edilmelerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda
tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka herhangi
bir ticari belge üzerinde ihracatçı tarafından bulunulan
bir beyan şeklindeki menşe ispat belgesi temelinde, bu
anlaşmanın tercihli tarife uygulamasından faydalanırlar.
Menşe beyanının metni Ek-3’te yer almaktadır. (Aşağıda
tarafınıza sunulmuştur)
(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, bu yönetmelik
çerçevesinde menşeli ürünler, 26. maddede belirtilen
durumlarda, birinci fıkrada belirtilen menşe beyanının
ibraz edilmesine gerek bulunmaksızın anlaşmadan
yararlanır.
Menşe Beyanının Hazırlanma Koşulları
MADDE 19 - (1) İkinci fıkra hükümlerine halel
gelmeksizin, söz konusu ürünlerin herhangi bir taraf
ülke menşeli olduğunun kabulü ve bu yönetmeliğin
diğer koşullarının sağlanması hâlinde, bir menşe beyanı
hazırlanabilir.
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(3) Menşe beyanı, ihracatçı tarafından İngilizce
olarak, Ek-3’te verilen metnin fatura, teslimat notu
veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi,
ıstampa ile damgalanması veya basılmasıyla ve
ihracatçı Taraf ülkenin iç hukuku uyarınca hazırlanır.
Eğer beyanda el yazısı kullanılırsa, büyük harflerle
ve mürekkeple yazılır. Türkiye’den yapılan ihracat
işlemlerinde, sonradan kontrole tâbi tutulması hâlinde
süreci kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin
sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin
adı “Customs Office of Export - …” şeklinde ilave edilir.
(4) Menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile
atacağı orijinal imzasını taşır.
(5) Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu
ürünlerin ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin
ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı taraf ülkenin
mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı taraf
ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra hazırlanabilir.
Tercihli Tarife Uygulamasının Talep Edilmesi ve
Menşe Beyanının İbrazı
MADDE 20 - (1) Menşe beyanları ithalatçı taraf ülkenin
gümrük idaresine, tercihli tarife uygulanmasının talep

edilmesine yönelik olarak o ülkede geçerli usullere
uygun şekilde ibraz edilir. İthalatçı gümrük idaresi gerek
gördüğü hâllerde ithalat beyannamesine, ithalatçının
ürünlerin bu yönetmelikte yer verilen koşulları
karşıladığına dair yazılı beyanının eklenmesini talep
edebilir.
(2) İthalatçı, ithalat esnasında bir menşe beyanına sahip
olmaması durumunda, menşe beyanını ya da tercihli
menşei ispatlayıcı başka belgeleri ve gerek görülen
hâllerde, ürünün ithalatına
ilişkin
diğer
benzeri
belgeleri, ithalatçı taraf
ülkenin yasal mevzuatına
uygun olarak, daha sonra
da ibraz edebilir.
(3) Bir menşe beyanı,
ihracatçı taraf ülkede
düzenlenmesinden
itibaren on iki ay geçerlidir
ve bu süre zarfında
ithalatçı taraf ülkenin
gümrük
idaresinden
tercihli tarife uygulanması
talep edilebilir.
(4)
Üçüncü
fıkrada
belirtilen
son
ibraz
tarihinden sonra ithalatçı
taraf ülkenin gümrük
idaresine ibraz edilen
menşe beyanları, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe
kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan
kaynaklandığı hâllerde, ithalatçı taraf ülkenin yasal
mevzuatı uyarınca tercihli tarife uygulanması amacıyla
kabul edilebilir.
(5) İthalatçı taraf ülkenin gümrük idaresi, dördüncü
fıkrada belirtilenler haricindeki geç ibraz hâllerinde
menşe beyanlarını, ürünlerin belirtilen son tarihten
önce sunulmuş olmaları kaydıyla, o ülkenin usullerine
uygun olarak kabul edebilir.
Tercihli Tarife Uygulamasının Reddedilmesi
MADDE 21 - (1) Menşe beyanı;
a) 16. maddede belirtilen doğrudan
gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden

nakliyat

b) Baştan gümrük idaresini yanıltmak suretiyle ithal
edilmiş olan ürünler için sonradan sunulmasından
c) Taraf olmayan bir ülkenin ihracatçısınca hazırlanmış
olmasından veya

ötürü geçersiz olarak addedilebilir. Tercihli tarife
uygulaması ancak bu hâllerde menşe beyanının
sonradan kontrole tâbi tutulmasına gerek kalmaksızın
reddedilebilir.
Menşe Beyanları ve Tevsik Edici Belgelerin
Muhafazası
MADDE 24 - (1) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, bu
beyanın bir nüshasını ve 15. maddenin ikinci fıkrasında
belirtilen belgeleri, yürürlükteki kanunlarda öngörülen
süreler saklı kalmak üzere, en az beş yıl muhafaza eder.
(2) İthalatçı, ithalatçı taraf ülkenin yasaları ve mevzuatı
uyarınca ithalatla ilgili tüm kayıtları tutar.
(3) Bir ithalatçı ya da ihracatçı, birinci ve ikinci fıkrada
belirtilen kayıtları yazılı olarak muhafaza edebileceği
gibi, hızlı erişime imkan veren dijital, elektronik, optik
veya manyetik herhangi bir ortamda da muhafaza
edebilir.
Cezalar
MADDE 32 - (1) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller
hakkında, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Ek-3
Menşe Beyanı Metni
Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara
uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya
edilmemelidir.
The exporter of the products covered by this document
declares that, except where otherwise clearly indicated,
these products are of ...[1] preferential origin.
……………………………………………………………
………………………….[2]
(Yer ve Tarih)
……………………………………………………………
…………………………..
(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve
soyadı okunaklı şekilde yazılır.)
[1] Ürünlerin menşei belirtilir.
[2] Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal
edilebilir.
Bir sonraki yazımızda buluşmak üzere...

ç) İthalatçı taraf ülkenin mevzuatında belirtilen süre
içerisinde ithalatçı gümrük idaresine sunulamamasından
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Bizden Haberler
THY A.O. ve Turkish Cargo’ya
Gümrük Müşavirliği Danışmanlık Hizmeti Verdik

S

YK Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak THY Anonim
Ortaklığı ile yapılan gümrük müşavirliği danışmanlık hizmet
şartnamesi uyarınca 16 Şubat 2015 tarihinden itibaren 1 yıl
boyunca THY. A.O. ve Turkish Cargo’ya gümrük işlemleri ile
ilgili konularda danışmanlık hizmeti verilmiştir.
AB ülkelerinde ve Uzak Doğu ülkelerindeki önemli ve
basitleştirilmiş usul izni alan havayolu şirketlerinin yapmış
olduğu transit uygulamalar ile ülkemiz havayolu transit
uygulamaları ayrıntılı olarak incelenerek raporlanmıştır.
THY A.O.’nun çözüm bekleyen konuları için başta Gümrük
ve Ticaret Bakanlığımızın merkez ve bölge müdürlükleri
yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler ve toplantılar yapılmıştır.
Bu dönem zarfında Ortaklığın kargo müdürlüklerinin
gümrük işlemleri incelenmiştir.
THY A.O. ve Turkish Cargo’nun yapmakta bulunduğu
gümrük işlemlerinde, yürürlükte bulunan gümrük mevzuatı
dâhilinde tespitlerde bulunulmuştur. Bu tespitler ışığında
yapılması tavsiye olunan önerilerimiz olmuştur.
Bu danışmanlık hizmetimiz sırasında; THY A.O., Turkish
Cargo ve diğer havayolu şirketlerinin gümrük işlemlerinde
yaşamakta olduğu sorunların genelde ulusal transit
uygulamalarında, özellikle yurt dışından gelip iç istasyonlara
giden kargolarda ve ikinci iskele yolu ile yapılan ihracat
işlemlerinde yoğunlaştığı müşahade edilmiştir.
Danışmanlık döneminde ticari hava kargo taşımacılığında,
özellikle transit taşımalarda gümrük yönetmeliğinde ve ilgili
genelgelerde THY A.O. ve Turkish Cargo ile diğer havayolu
şirketlerimizin işlemlerinde kolaylık sağlayacak mevzuat
değişikliklerine gidilmesi sağlanmıştır.
Turkish Cargo, geçen yıl itibarıyla Avrupa Birliği’ndeki gelişmiş
hava yolu şirketlerinin kullandığı iCargo modülünü, kendi
dinamiklerine uyarlayarak COMIS adı altında oluşturduğu
yeni sistemi ile başarıyla uygulamaya başlamıştır.

Gümrük yönetmeliğinde yapılan son düzenleme ile gerekli
belgeler ile bakanlığa başvuran havayolu şirketlerine
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından havayolu
taşımasında basitleştirme izni verilebilecektir.
Bakanlığımızca, önümüzdeki aylarda yayınlanacak
Basitleştirilmiş Usul Tebliği’nde; Hareket ve Varış İdaresi’nde
yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülükleri
ve izne ilişkin diğer hususlar hüküm altına alınacaktır.
Gümrük Yönetmeliği değişikliği sonrasında bakanlığımızca
yayınlanacak “Basitleştirilmiş Usul Tebliği” sayesinde
havayolu şirketlerimizin başvurusu sonrası alacağı
basitleştirme izni sayesinde bu izin ortak transit sözleşmesine
taraf olacak ülkelerde de geçerli olabilecek ve havayolu
transit işlemleri son derece kolaylaşacaktır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız transit rejimi çerçevesinde
havayolu ile eşya taşınmasında basitleştirilmiş usule geçme
projesiyle ülkemizin ticari hava kargo taşımacılığında
fevkalade önem arz eden bir ilke imza atmaktadır.
Özellikle ülkemiz adına gurur duyacağımız bir yatırım
olan 3. havalimanının faaliyete geçmesi ile beraber hava
kargoda gelmek istediğimiz hedef gerçekleştirilebilecektir.
Öte yandan; SYK Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak
müşterilerimize ve müşterimiz olmayan dış ticaret
firmalarına talepleri hâlinde;
* Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı
* Dâhilde İşleme Rejimi Danışmanlığı
* Uzlaşma Danışmanlığı
* Sonradan Kontrol Denetimi Danışmanlığı
* Dış Ticaret Danışmanlığı hizmetlerini vermekteyiz.

