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AHK-Otomotiv Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanan  

Pozisyon Belgesi  

17.07.2019, Versiyon 08 

AB - Türkiye Gümrük Birliğinin Modernizasyonu 

Dünya çapında 90 ülkede faaliyet gösteren, Almanya’nın 130 yurtdışı ticaret odasından biri olan Alman-

Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 1994 yılından beri Alman ekonomisinin Türkiye’deki resmi temsilciliğini 

yürütmekte ve her iki ülkeden firmaların karşılıklı ticari ilişkiler geliştirmesine destek olmaktadır. 

Üyelerimiz, Türkiye’deki distribüsyon ağları, üretim merkezleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla ülkenin dış 

ticaret hacminin ciddi bir bölümünü oluşturmaktadırlar. Alman şirketleri uluslararası piyasalarda 

edindikleri tecrübelerin Türkiye pazarına aktarılmasında önemli bir görev üstlenmektedirler. 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin başlatılan çalışmalarda her iki ülkenin çıkarlarını gözeterek 

bu olumlu sürecin devam etmesi ve güçlenmesi için Türk otomotiv piyasasındaki üye şirketlerimizin 

ithalatını etkileyen konular, aşağıdaki başlıklar altında değerlendirilmektedir. 

Bu çalışma daha önce hazırlanmış olan 04/01/2017 tarihli Pozisyon Belgesinin yaşanan gelişmeler 

neticesindeki güncellenmiş durumunu içermektedir. 

AHK- Otomotiv Çalışma Grubu üyeleri şunlardır: 

Alba Plastik San. ve Tic. A.Ş. 
BF Engine Parts Motor Dış Tic San Ltd. Şti. 
Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. 
Bosch San. ve Tic. A.Ş. 
ContiTech  Lastik San. ve Tic. A.Ş. 
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. 
Elatek Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. 
Farhym Oto. San. Tic. Ltd.Şti. 
HP Pelzer Pimsa Otomotiv 
Knorr Bremse Tic. Araç Fren Sis.Ltd. Şti. 
Koza Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. 
MAN Türkiye A.Ş. 
Mahle Filtre Sistemleri A.Ş. 
Mercedes- Benz Türk A.Ş. 
Schaeffler Turkey Endüstri ve Otomotiv Tic. Ltd.Şti. 
Toptaş Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. 
ZF Services Türk San. ve Tic. A.Ş. 
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1. Taşıma ve Depolama Sırasında Hasar Gören Araçların İthalinin Önündeki Engeller  

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2013/4 sayılı genelgesine göre dış darbelere maruz kalmış, boyama 

işlemi gerektirmeyen kaporta ve şasi dışındaki sökülebilir aksamların (ayna, anten, kapı kolu, cam 

sileceği, far, stop lambası, jant, jant kapağı, lastik gibi), basit işlemler sonucu orijinalleriyle 

değiştirilmesi ile yapılacak olan elleçleme faaliyetlerine izin verilmesi suretiyle hasarlı araçların ithaline 

izin verilmektedir. 

Diğer taraftan Ekonomi Bakanlığı 31/12/1995 tarih ve 22510 sayılı Resmî Gazete’de Bakanlar Kurulu’na 

istinaden yayımlanan 95/7606 sayılı İthalat Rejim  Kararı’nın 7’nci maddesinde “Eski, kullanılmış, 

yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.”  

hükmü yer aldığından,  hasarın küçüklüğünden bağımsız olarak karoseri ve boya hasarlı araçların yetkili 

ithalatçı tarafından ithaline müsaade edilmemekte, ancak söz konusu hasarlı araçlar gümrük 

idarelerinin açtığı ihalelerle gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilebilmektedir. Bu durum kendi 

içinde bir çelişki yaratmakta ve ithalatçıya ekonomik olarak zarar vermektedir.  

Bu itibarla; sadece ağır hasarlı araçlar ile sınırlı olmak kaydı ile mevzuata “pert” tanımının 

eklenmesi ve onay sürecinde sigorta eksper raporunun dikkate alınmasıyetkili ithalatçıları 

ekonomik açıdan korunabilmesi adına talep edilmektedir .   

2. İhtisas Gümrükleri Uygulaması 

Bazı eşyaların ithalatı sadece ihtisaslaşmış gümrük müdürlüklerinden yapılmaktadır. Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı bu uygulamanın başlıca nedenlerinin; gerekli zorunlu standartları korumak, daha disiplinli 

gümrük ofisleri işletmek, gümrük prosedürleri konusunda uzmanın, beyan tarife, gümrük değeri ve 

menşei kontrolü olduğunu ifade etmektedir. Motorlu araçlar için Yeşilköy, Gebze, İzmir, İzmit, Mersin, 

Derince, Giresun, Dilovası ihtisas gümrüğü olup; üreticiler Mudanya, Gemlik, Esenboğa, Yalova Gümrük 

Müdürlüğü  Adana Gümrük Müdürlüklerinden de araç ithali yapabilmektedir. 

Deniz gümrükleri ile geldiğinde ihtisas gümrüğü uygulanmamasına dair tebliğ yayınlanmasına rağmen 

02/05/2018 tarih ve 30409 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 150 numaralı tebliğ ile kaldırılmıştır. 

Tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. 

Üreticiler ve ithalatçılar tarafından AB’den ithal edilen otomotiv ürünleri, yedek parça, 

aksam, aksesuar ve sarf malzemeleri de dâhil olmak üzere söz konusu malların serbest 

dolaşımına girişinde, Otomotiv İhtisas, Atatürk Hava Limanı, Halkalı, Dilovası ve 

Petrokimya gibi, gümrük müdürlüğü zorunluluğunun olmaması gerekmektedir. 

3. Gümrük Kanunundaki Cezaların Yüksekliği ve Kaçakçılıkla Mücadele kanununda yer alan cezalar 
ile mahkeme kararı olmadan eşyaya gümrükçe el koyma tedbirlerinin hiç bir değişiklik 
yapılmadan olduğu gibi Gümrük kanununa aktarılmış olması 

Kaçakçılıkla Mücadele kanununda yer alan ve ancak kasıtlı olarak işlendiğine mahkemece karar 

verilmesi halinde bu suçlara verilen gümrüklenmiş değerin katları şeklindeki cezalar ile mahkeme kararı 

olmadan eşyaya gümrükçe el koyma tedbirleri olduğu gibi Gümrük kanununa aktarılmıştır. Cezalar, 

11/04/2013 tarih ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu’nda yeniden tanımlanmıştır. Türkiye eşyanın ithalatı 

sırasında doğan vergilerin üç katı gibi çok yüksek gümrük cezaları uygulamaktadır. 
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Türkiye’nin de taraf olduğu Kyoto Antlaşması’nın 3ncü fasıl, Madde 3.39’una göre Gümrük tarafından, 

hataların kasıtlı olmadığına ve hile niyeti ya da ağır ihmal bulunmadığına kanaat getirilmediği takdirde 

hatalar için büyük cezalar yüklenmez. Ayrıca gümrük cezaları mükellefin başvurusu halinde 

uygulanmaz.  

Bu itibarla mevzuatın, mükellefin başvurusu üzerine cezaların uygulanmaması, cezalarda 

AB uygulamaları ışığında indirime gidilmesi, AB Gümrük Kanununa aykırı olan 

gümrüklenmiş değerin katları şeklindeki cezalar ile mahkeme kararı olmadan eşyaya 

gümrükçe el koyma tedbirlerinin yürürlükten kaldırılması, yönünde yeniden düzenleme 

yapılması önerilir. 

4. AB’den gelen ithal eşyalara uygulanan tüm denetimlerin İthalat aşamasında değil, iç piyasada 
yapılmasının sağlanması  

Bu konuyla ilgili olarak, 29/06/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması 

ve Uygulanmasına Dair Kanun uygulamaların dayanağıdır. 

Ancak bu kanun TBMM Genel Kurulunda «(S. Sayısı: 551) Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler 
Kanunu Tasarısı (1/934) ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporları (Dağıtma tarihi: 18.04.2018)» görüşülmeye başlanmış ancak 
bugün itibari ile tasarının sonucu «HÜKÜMSÜZ»1dür. Tasarının bu madde ile ilgili olan hususları aşağıda 
verilmiştir. 

Kapsam  

MADDE 2- (1) Bu Kanun piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen veya piyasada bulundurulan tüm 
ürünleri kapsar.  

(2) Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler bu Kanun 
kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır.  

(3) Bir ürüne ilişkin özel bir kanunun bulunması durumunda, bu Kanun hükümleri söz konusu ürüne, 
özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanır.  

(4) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler, 
bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak, bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe konu olmaması ve 
ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltmayacak şekilde yapılması 
zorunludur. 

Bu maddenin gerekçesi ise ihraç edilecek ürünler ilke olarak Kanunun kapsamı dışında kalmaktadır. 
Esas olan, varış ülkesindeki teknik, sağlık ve güvenlik koşullarına uyuluyor olmasıdır. Ancak madde ile 
istisna olarak aşağıdaki iki durumu kapsama alınmaktadır: 

1) Gümrük Birliği nedeniyle Avrupa Birliğine (AB) yapılacak ihracat, Kanun kapsamına alınmaktadır. 
Gümrük Birliğinin temel özelliği olan malların serbest dolaşımı ilkesinin işleyebilmesi için Türkiye’de 
imal edilerek veya imal edilmese dahi serbest dolaşıma sokularak AB üyesi ülkelerin piyasasına arz 
edilmesi hedeflenen ürünlerin de her iki pazarda geçerli ortak teknik kurallara uygun ve her durumda 
güvenli olması gerekmektedir. Aksi takdirde, iki taraf arasındaki ticarette ürünlerin gümrükte güvenlik 

                                                           

1 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=228003 
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kurallarına uygunluğunun denetimi gerekli olacak, bu da teknik engel yaratması nedeniyle genelinde 
taraflar arasında malların serbest dolaşımını, özelinde ise AB pazarına ihracatımızı sekteye uğratacaktır. 
Bundan dolayı denetim esnasında, bir ürünün aslında AB pazarına arzının hedeflendiğinin tespiti 
halinde de Kanun hükümleri uygulanacak ve bu ürünler ülkemiz piyasasına arz edilmiş sayılacaktır. 
İhracata konu ürünleri uygunluğunun istenmesi halinde, süreci etkilememesi adına, uygunluğunun 
ihracat işlemleri öncesi ilgili kurum tarafından beli periyodlarada üretim aşamasında ya da stok 
üzerinde denetiminin yapılmasının uygun olacağı. Denetimin İhracat aşamasında yapılması halinde risk 
kriterlerini çok iyi belirlenmesi (ihracatçı, üretici firma) esas alınması.   

2) AB dışındaki ülkelere ihraç edilen ürünler normal şartlarda varış ülkelerinin kurallarına uygun 
olmalıdır. Ancak Türk malı imajının zedelenmesine yol açacak insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden 
ürün ihraç edilmesi, ihraç edilen üründe yanıltıcı etiketleme, tağşiş, yanlış içerik beyan etme veya son 
kullanım tarihinin değiştirilmesi ve benzeri durumlarda ithalatçı ülkeden uygunsuzluğun ülkemize rapor 
edilmesi halinde ürün, yetkili kuruluş tarafından içeride de Kanun veya diğer mevzuat dikkate alınarak 
incelenecek ve aynı sonuç teyit edilirse yaptırım uygulanacaktır. Aynı şekilde, piyasa gözetimi ve 
denetimi kapsamında da bu ürünlerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde aynı yaptırımlar 
uygulanabilecektir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Ürünlerin Denetimi ve Yetkili Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Ürünlerin denetimine ilişkin genel usul ve esaslar  

MADDE 15- (1) Yetkili kuruluş, yetki alanına giren ürünlerin teknik düzenlemelere ve 5 inci maddenin 
üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda genel ürün güvenliği gereklerine uygunluğunu doğrulamak 
amacıyla denetim yapar. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen denetimin ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya 
kadar piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla yapılması esastır. Ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği 
hallerde ve öngördüğü koşullarda denetim; ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya 
hizmet üretilmesi sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabilir. 

(3) Denetim, yetkili kuruluşun görev ve sorumluluğundadır. Denetim yetkili kuruluş tarafından yapılır 
veya gerektiğinde bu görev, denetim yapma kapasitesine sahip diğer bir yetkili kuruluşa devredilebilir. 
Yetki devri, bu Kanunda düzenlenen yaptırımları uygulama ve önlemleri alma yetkisini de içerebilir.  

(4) Yetkili kuruluş denetim görevini orantılılık ve tarafsızlık ilkelerine riayet ederek uygular.  

(5) Yetkili kuruluş, ürün denetiminin etkin ve hızlı yapılması için gerekli idari ve teknik yapıyı oluşturur, 
plan ve program hazırlar ve gerektiğinde diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği yapar. Yetkili kuruluşlar 
arasında ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesine ilişkin koordinasyon, Bakanlık tarafından 
sağlanır.  

(6) Bir ürünün teknik düzenlemeye veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durumlarda genel 
ürün güvenliği gereklerine uygunluğunu gösteren belgelere veya işaretlere sahip olması, yetkili 
kuruluşun, ürünü bu Kanunun gerektirdiği şekilde denetlemesini, uygun olmayan ürün hakkında bu 
Kanunda belirtilen önlemleri almasını veya ilgililere yaptırım uygulamasını engellemez.  

(7) Denetlenen ürünün test ve/veya muayene sonucunda uygun olmadığının tespiti halinde numune, 
test veya muayene ve bunlara ilişkin diğer giderler imalatçı veya ithalatçı tarafından karşılanır.  
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(8) Dış ticarete konu bütün ürünlerin uygunluk denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu 
kararı ile belirlenir. 

Kanun, denetimin ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet 
üretilmesi sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabilmesine olanak tanımaktadır. 
Bu itibarla ithal eşyalara yapılan uygulamaların yerli eşyalara da yapılması talebi doğal 
olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer Türkiye tarafından ihraç en bir otomotiv parçası ithal 
edilmek istendiğinde «ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN 
GÜVENLİĞİ ve DENETİMİ: 2019/25)» uygulamaları neticesinde denetlenmektedir. 

Ürün güvenliği ve denetimi ile ilgili 19 farklı tebliğ yürürlüktedir. Aşağıdakiler otomotiv sektörü ile 

ilgilidir: 

1. İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) 
2. Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği 

ve Denetimi: 2019/8) 
3. “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2019/9) 
4. Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10) 
5. Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15) 
6. Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25) 

Amaçlarından bir tanesi, ürünlerin ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uymaları 

hususunda denetime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğler, «Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol 

Sistemi (TAREKS)» üzerinden ve risk analizine göre ele alınır. 

Bununla ilgili olarak ilki 02/05/2018 tarih ve 30409 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlı «ARAÇ 

PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ ve DENETİMİ: 2018/25)» 31/12/2018 

tarihli ve 30641 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle devam etmektedir. 

Piyasa Gözetim ve Denetimlerin iç piyasada yapılması ile ilgili olarak bir yönetmelik 14/06/2018 

tarihinde AB Resmî Gazetesinde «REGULATION (EU) 2018/858 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND 

OF THE COUNCIL of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their 

trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, 

amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC» 

olarak yayınlanmıştır. Bu yönetmelik bir süre sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından 

harmonize edilecektir. Benzer mevzuat Tarım Traktörleri ve Motosikletler için de harmonize edilmiş ve 

yürürlüğe girmiştir. Bunlar, 22/08/2015 tarih ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlı «İKİ VEYA ÜÇ 

TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN VE DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLERİN TİP ONAYI VE PİYASA 

GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/168/2013)» ile 14/08/2014 tarih ve 29088 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlı «TARIM VE ORMAN ARAÇLARININ TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE 

DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (AB/167/2013)» dir.  

Bunun yanında 22/02/2018 tarih ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlı «OTOMOTİV ÜRÜNLERİNE 

İLİŞKİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ» de bulunmaktadır.  
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Not: 2019 yılında bu uygulamadan vazgeçilerek tek tebliğ ile yapılan birçok düzenleme yerine her konu 

için ayrı ayrı tebliğ çıkarma uygulaması getirilmiştir. Örneğin; kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya 

ithalatına ilişkin tebliğ (ithalat: 2019/9) ve harita bilgisi bulunan parçalar için haritalar ve harita bilgisi 

içeren eşyanın  ithaline ilişkin tebliğ (ithalat: 2019/5) 

Çerçeve Yönetmelikler: 

«Piyasa Gözetimi ve Denetimi», piyasada bulundurulan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitelerin 

ilgili mevzuatında belirlenen şartlara uyduğundan ve kamu sağlığı, güvenliği ya da kamu çıkarlarının 

korunmasıyla ilgili başka bir hususu tehlikeye atmadığından emin olmak amacıyla Piyasa Gözetimi ve 

Denetimi Kuruluşu tarafından yürütülen faaliyetler ve alınan tedbirlerdir. 

«Piyasada bulundurma», ücret karşılığı veya ücretsiz olarak, araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, 

parça veya donanımların ticari bir faaliyet kapsamında dağıtılmak veya kullanılmak üzere piyasaya 

sağlanmasıdır. 

Bu itibarla Piyasa Gözetimi ve Denetimi gümrüklerde değil iç piyasada yapılmalıdır. 

Diğer taraftan, AB mevzuatında «ithalatçı» üçüncü ülkelerde imal edilen araç, sistem, aksam, ayrı 

teknik ünite, parça veya donanımları piyasaya arz eden AB’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel 

kişidir. 

Yerel mevzuatımızda «ithalatçı» araç, sistem, aksam, ayrı teknik ünite, parça veya donanımları ulusal 
dış ticaret ve gümrük mevzuatı uyarınca ithal ederek yurtiçi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik 
herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir. 

Mevzuattaki bu tanımların farkının giderilmesi önerilir. 

5. Araç ithalatında gümrük beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden % 0,4 oranında TRT bandrol 
ücreti alınması 

Araçların üzerinde radyo ve/veya TV alıcısı (birleşik cihazlar dâhil) olması durumunda; 2015/7757 sayılı 

BKK gereğince TRT Bandrolü uygulamasına tabi olup; Bandrol ücreti, serbest dolaşıma giriş 

beyannamesindeki (özel tüketim vergisi hariç) katma değer vergisi matrahı üzerinden araç kıymetinin 

%0,4’ü olarak hesaplanarak ithalat sırasında tahsil edilir. 

AB’de de bu tarz bir uygulama olmadığından araç ile birlikte gelip, aracın bir aksesuarı 

niteliğinde olan radyo ve/veya TV alıcısı (birleşik cihazlar dâhil) için ayrı bir vergi ödenmesi 

yanlış bir uygulamadır. Araç içerisindeki radyo ve/veya TV alıcısı aracın bir parçası olup 

araçtan farklı olarak değerlendirilmemelidir. İthalatçı aracı ithal etmekte, müşteri ise aracı 

satın almaktadır. Bu uygulamanın yürürlükten kaldırılması önerilir. 

6. Elektrik motorlu taşıt araçlarında kullanılan Akümülatörler için ÖTV uygulaması 

Elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus Elektrik akümülatörleri için %3 

oranında ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) uygulanmaktadır. Ancak, AB‘de bu tarz ürün için böyle bir 

uygulama bulunmamaktadır. 

Global Dünyada ve gümrük birlikleri/kümülasyonlarda bu tarz çevre ve insan sağlığı 

konusunda özel nitelik taşıyan teknolojik ürünlerin ekstra vergi dâhil tüm vergilerden 
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arındırılması önerilir. Ayrıca, akümülatörlerden alınan vergi elektrik motoruna sahip 

araçlara yakın zamanda verilen vergi teşvikleri ile oluşturulan devlet politikası ile zıt bir 

durum arz etmektedir. 

7. AB ülkelerinden ATR dolaşım belgesi eşliğinde mahreç evraklarının uygunluğu konusunda ciddi ve 
somut gerekçelere dayanan tereddütler yoksa izne veya ön izne tabii olan eşyalar hariç, Gümrük 
işlemlerinin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) (SUPALAN) olarak işlemlerinin 
sonuçlandırılması 

8. AB ülkelerinden gelen «otomobil ve yedek parça, aksam ve aksesuar» kapsamı eşyalar için 
Gümrük Kanunu’nun 23üncü – 31nci maddeleri kapsamında «Ithalat kıymeti» konusunda bir 
tereddüt olması durumunda; Gerek Gümrük Kanunu gerekse Yönetmelikte belirtilen «Kıymet 
araştırma» usulleri uzun zaman aldığı ve ithalatçı- ihracat açısından ticarete ket vuracak hükümler 
doğurduğundan; Bu tarz araştırmalar için AB ülkeleri gümrük idareleri ve Türkiye gümrükleri 
arasında evrak paylaşımının direkt yapılmasını sağlayacak «entegrasyon sağlanması» 

9. Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye Düzenlenen Tedarikçi Beyanlarında Kısmı Tercihli Menşe Oranı 
Beyanı 

Bilindiği üzere tercihli menşe, anlaşmaya taraf ülkeler arasında yapılan ticarette eşya üzerinde 

indirilmiş veya sıfırlanmış vergi avantajları sağlayan bir uygulamadır. Tercihli menşe kazanmak için 

gerekli olan koşullar ise ülkelerin ilgili anlaşmalarının menşe protokolunde ve menşe kurallarında yer 

almaktadır. 

 

Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye yapılan ihracatlarda eşyaya uygulanacak menşe kuralları 

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında yer alan 2006/1 sayılı Karar’da (DECISION No 1/2006 OF THE EC-

TURKEY ASSOCIATION COUNCIL) düzenlenmiştir. 

 

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgesi ise Topluluk ve Türkiye ile ülkeler/ ülke grupları arasında yer alan 

kümülasyon sistemleri kapsamında aynı menşe kurallarının uygulanmasına imkan veren tercihli ticaret 

anlaşmalarındaki hükümlere istinaden düzenlenmektedir ve ithalat ülkesinde gümrük vergisi muafiyeti 

/ indirimi sağlamaktadır. 

 

EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin düzenlenmesine ilişkin yapılan başvurularda ihracatçılar 

tarafından tercihli menşe ispat belgesi olarak «tedarikçi beyanı» sunulur ve tedarik edilen malzemenin 

ilgili tercihli ticaret anlaşma hükümlerinde yer alan menşe kurallarına göre tercihli menşe kazandığını 

tevsik eder. 

 

Bu bağlamda, Avrupa Birliği tarafından düzenlenecek tedarikçi beyanlarında, Birlik içinde işlem ve işçilik 

geçirmesine karşın yeterli oranda tercihli menşe kazanamayan eşyaya ilişkin olarak kazanılan kısmi 

tercihli menşe oranının (AB menşe oranı) beyan edilmesine olanak sağlayan bir uygulama 

bulunmaktadır ve bu uygulama mevcut durumda Avrupa Birliği’nde mukim tedarikçilerin birbirine 

düzenlediği beyanlarda kullanılmaktadır. 

 

Diğer taraftan, Türkiye Gümrük Birliği Kapsamında yer almasına karşın, söz konusu uygulamaya ilişkin 

hükümlere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yer alan Gümrük Birliği anlaşmasında yer verilmediğinden 
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Türkiye’ye düzenlenen beyanlarda eşya ya “tercihli menşe kazanmış” veya “tercihli menşe 

kazanmamış” olarak nitelendirilmektedir. 

Örneğin; motorlar için söz konusu tercihli menşe kazanım oranı en az %60 ise, motor %59 oranında 

tercihli menşe kazanmış olsa dahi eşya tercihli menşe kazanmamış olarak nitelendirilmekte ve 

Topluluktaki tedarikçi Türkiye’deki alıcıya herhangi bir tedarikçi beyanı düzenleyememektedir. 

Kısmi tercihli menşe oranının beyan edilmesine olanak sağlayan herhangi bir hüküm ilgili mevzuatta ön 

görülmediğinden, aynı tedarikçilerden temin edilen malzemelerle üretilen aynı eşya Türkiye’de 

herhangi bir tercihli menşe kazanamazken, Topluluk’ta tercihli menşe kazanmakta ve Topluluk’taki 

üretici eşyaya ilişkin EUR.1 / EUR.MED düzenleyebilmektedir. Bu durumda Türkiye’deki üreticinin aynı 

eşya için EUR.1 / EUR.MED düzenlememesi durumu maliyetler ve müşteri kaybı/şikayetleri 

düşünüldüğünde Türkiye’deki üreticiler açısından oldukça dezavantajlı bir durum yaratmaktadır. 

Benzer şekilde, araç üretiminde kullanılan ve Avrupa Birliği’nden temin edilen üretim malzemelerinin 

maliyetleri ile Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon sistemine taraf ülkelerde araçlara ilişkin gümrük 

vergilerinin oldukça yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Avrupa Birliği ile Türkiye’de mukim 

üreticiler arasında haksız rekabetin önlenebilmesi için böyle bir mevzuat düzenlemesinin gerekliliğinin 

önemi anlaşılmaktadır. 

Topluluk ülkeleri arasında hali hazırda mevcut olan «kısmi tercihli menşe oranının» 

tedarikçi beyanlarında beyan edilebilmesi uygulamasının, Türkiye’nin de Gümrük Birliği 

üyesi olması sebebiyle Topluluk’tan Türkiye’ye ve tam tersi olarak Türkiye’den Topluluğa 

düzenlenen beyanlarda da geçerli olması önerilir. 
 

10. Dolaşım ambalajlarının ithalatı  
İthal malı taşıyan ambalajların ithalatlarında YYS firmaları da kati ithalat sırasında tüm vergi maliyetine 

katlanarak ithalatı tamamlamaktadır. Eğer geçici ithalat yoluna gidecekse de, tüm diğer firmalar gibi 

gümrükten geçici ithal izni almaktadır.  

Geçici ithalat izin dosyası hazırlanması kendisi vakit kaybettirici bir süreç olduğu gibi aynı zamanda 

ambalajın içerisindeki malın ithalat sürecini de geciktirmektedir.  Gümrükte müdür muavini seviyesinde 

imza gerektirdiğinden hafta sonu ve mesai saatleri dışında da temin edilememektedir. 

a. Geçici ithalatlarda proformaya bağlı küresel izin çıkartılma imkânı verilmesi ile bu izin 
üzerinden düşümlü olarak yıl boyunca geçici olarak ambalaj ithalatı yapılabilmesi.  

b. Geçici ithalatlarda ithalat izninin ambalajların ithalatı sonrasında alınabilme imkânının 
tanınması 

c. İlave Gümrük Vergisi veya Ek mali Yükümlülük gibi ek vergilerden muaf tutulması  

d. Gümrük beyannamelerinin basılmaması, basılması gerektiği durumlarda ise en azından YYS 
sahibi firmalar için A4 kâğıdına basılmasına imkân verilmesi. 

e. KKDF muafiyet listesine 3923.50.90.00.00, 3626.90.97.90.18, 7326.90.98.00.19, 
8307.10.00.00.11 ve 8309.90.90.99.00 G.T.I.P.’lerinin eklenmesi tarafımızdan önerilmektedir. 
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11. Teknik Mevzuatın Uyumu ve Tüm Çalışmalarda Eşgüdümün Tesisi 
Teknik mevzuat günümüzde AB içerisinde BM ve AB Regülasyonu olarak hayatına devam 

etmektedir. Üretimler BM ve AB Regülasyonlarına göre yapılmaktadır. 

AT-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ, 

Gümrük Birliği'nin son aşamasının uygulanmasına yönelik olan AT-Türkiye Ortaklık Konseyinin 1/95 

sayılı Kararı ve özellikle anılan Kararın 8.2 Maddesi çerçevesinde, 

1/95 sayılı Kararın 8 inci Maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarının hükümleri gereğince, Türkiye tarafından 

iç hukuka dahil edilecek olan ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin Topluluk mevzuatının 

listesi ile bu mevzuatın Türkiye tarafından uygulanma koşul ve detaylı kurallarının belirlenmesinin 

gerektiğini gözönüne alarak, 

AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR: 

Madde 1 

1. Bu Kararın II Nolu Ekinde, Topluluğun, ticarette teknik engellerin kaldırılmasına ilişkin mevzuat listesi 

yer almaktadır. 

2. Türkiye tarafından uyumlaştırılacak olan AT teknik mevzuatı, aşağıda belirtilen koşullarda 

Türkiye"nin iç mevzuatına dahil edilecektir: 

a) AET veya AT Regülasyonları, benzer bir mevzuat ile olduğu gibi iç mevzuata dahil edilecek, 

b) AET veya AT Direktifleri, benzer bir mevzuat ile iç mevzuata dahil edilecek, ancak, uygulama şekli ve 

yöntemi, Türk yetkili mercilerinin seçimine bırakılacaktır. 

Listede yer alan mevzuat, listede aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, Ek I’ de belirtilen yatay 

adaptasyonlara tabi olacaktır. 

Madde 2 

Bu Karar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Karar, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren geçerlidir. 

Brüksel’de İmzalanmıştır, 

Gümrük Birliğinin temel özelliği olan malların serbest dolaşımı ilkesinin işleyebilmesi için piyasaya arz 

edilmesi hedeflenen ürünlerin de her iki pazarda geçerli ortak teknik kurallara uygun ve her durumda 

güvenli olması gerekmektedir. Aksi takdirde AB’de serbest dolaşıma girmiş bir ürün Türkiye’deki şartları 

sağlayamadığı için piyasaya arzı risk teşkil etmektedir. 

Gümrük Birliği kurallarına göre Türkiye mevzuatını 2000’den itibaren AB’yle uyumlu hale getirmesi 

gerekmektedir. 01/01/1997 tarihinden itibaren geçerli olan 2/97 sayılı AT-TÜRKİYE ORTAKLIK 

KONSEYİ kararının yukarıdaki hükmü gereği mevzuatın eşdeğer hale getirilerek uyumlaştırılması 

için,  
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• Henüz uyumlaştırılmayanlar ivedi olarak uyumlaştırılmalıdır. 

• Uyumlaştırılanlar farklılığı giderecek şekilde revize edilmelidir.  

• Mevzuat dinamik bir hal almaya başladığından yeni bir uyumlaştırma yönteminin tesis 

edilmesi sağlanmalıdır. 

Tüm uyumlaştırma çalışmalarında kurumlarımızın arasında eşgüdüm tesis edilerek AB’de serbest 

dolaşıma girmiş bir ürünün, üretici ve kullanıcı kaynaklı olmayanlar hariç, sorunsuzca hayatına 

devam etmesi ve firmalar için risk oluşmaması sağlanmalıdır. 
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