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Gümrüklerde 
2015’ten 
2016’ya…

Yeni dönemde Avrupa Birliği dış ticaretin 
amiral gemisi olurken gümrükler de anahtarı 
olacak. Gümrük Birliği’nde getirilecek yenilikler, 
gümrüklerde gerçekleştirilecek iyileştirmeleri 
takip edecek. 2015’te geri düşen ihracatın ithalatı 
karşılama oranının yüzde 70’e ulaştırılması, orta 
ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının 
yüzde 40’a varması hedeflenecek. 



Yıllar İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi İhracatın İthalatı karşılama Oranı

2012 152.461.737 236.545.141 389.006.87 64,45

2013 151.802.637 251.661.250 403.463.887 60,32

2014 157.610.158 242.177.117 399.787.275 65,08

2015 (İlk 10 ay) 120.505.371 173.230.902 293.736.273 69,80

Yıllara Göre Dış Ticaret Verileri
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2015, ülkemizin dış ticareti açısından zorlu bir yıl 
oldu. Komşu ülkelerdeki ve ihracat pazarlarındaki 

siyasi sorunlar, dünya ekonomisindeki duraklama 
gibi çeşitli nedenlerle ithalat ve ihracat rakamları 

beklenenin altında kaldı. Bu makalede 2015’i 
rakamlarla ele alırken, 2016’ya da yeni gümrük 

politikaları ışığında bakıyoruz. 

Sayısal verilere baktığımızda 2015 yılının ilk on ayındaki 
rakamlar esas alınarak ihracatımızın sadece yüzde 7,9 
oranında artarak 120 milyar dolar seviyesinde kaldığı, 
buna karşın ithalatımızın ise yüzde 12,9 oranında azalarak 
173 milyar dolar seviyesinde kaldığını görüyoruz. İthalat 
hacminin daralması neticesinde ihracatın ithalatı karşılama 
oranı da bir önceki yıla göre artış gösterdi ve yüzde 70 
seviyesine çıktı. Kesinleşecek yıl sonu 12 aylık rakamlarda 
büyük bir sürpriz beklenmediğinden görünümün radikal bir 
değişikliğe uğramayacağı söylenebilir.

Bu rakamlar bazı gelişmelerin sonucu olduğu kadar, bazı 
gelişmelerin de nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Dış ticaret 
açığının artmaması için ihracatın artırılmasında karar alıcıların 
eli daha kısıtlı olunca, ithalatın azaltılmasına dair yaklaşımlar 
ve uygulamalar öne çıkıyor. İşte bu kapsamda 2015 yılında 
bazı gelişmeler meydana geldi. Ancak 2016 yılı için hükumet 
programının da işaret ettiği gibi ihracatı artırıcı ve ticaret 
kolaylaştırıcı bazı önlemlerin alınması bekleniyor.

2015 yılına gümrük ve dış ticaret penceresinden 
baktığımızda, gümrük ve dış ticaret alanında birçok mevzuat 
değişikliğinin gerçekleştiğini ve yeni uygulamanın hayata 
geçtiğini söylemek yanlış olmayacak. 2015 yılı içerisinde 
gümrük ve dış ticaret alanında yaşanan değişiklikleri 
hatırlatarak 2016 yılının gündemi hakkında öngörülerimizi 
sizlerle paylaşmak istedik.

Murat Palaoğlu
Gümrük ve Dış Ticaret,
Şirket Ortağı
E: mpalaoglu@kpmg.com
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2015 yılında gümrükte neler oldu?
İlave gümrük vergisi uygulaması 
yaygınlaştı.
İlk kez 2011 yılında mevzuatımıza 
giren ilave gümrük vergisi, 2015 
yılında sıkça kullanılan bir ticaret 
politikası önlemi haline geldi. 
Önceleri tekstil ürünleri üzerinden 
tahsil edilen bu vergi, geride 
bıraktığımız yılda birçok ürünün 
ithalatında tahsil edilmeye başlandı 
ve böylelikle ilave gümrük vergisinin 
kullanım alanı genişledi. Bu 
uygulamanın kur artışı ile birlikte 
ithalatın azalmasında ciddi payı 
olduğu da söylenebilir.

Pek çok eşyada KKDF yüzde sıfır 
olarak belirlendi.
Vadeli ithalatlarda (mal mukabili, 
kabul kredili ve vadeli akreditiflerde) 
% 6 oranında tahsil edilen Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu, 
2015 yılının Nisan ayında yapılan 
düzenleme ile pek çok hammaddede 
yüzde sıfır olarak uygulanmaya 
başlandı. Bu düzenleme ile özellikle 
sanayicilerin belirli ürünlerde KKDF 
ödemeksizin vadeli ithalat yapmasının 
yolu açılarak ithalat maliyetleri 
azaltıldı. Bu kapsamda, üreticilerin 
uluslararası piyasalarda daha 
rekabetçi olabilmeleri ve Türkiye’de 
üretim amaçlı yatırımların daha cazip 
hale gelmesi amaçlanmış oldu. 

TRT bandrol ücretleri ithalat  
vergisi oldu.
3093 sayılı Kanun kapsamında 
radyo ve TV yayını almaya yarayan 
cihazlardan tahsil edilen TRT bandrol 
ücretleri, ticari amaçla yapılan 
ithalatlar için ithalat vergileri arasında 
kabul edildi. Bakanlar Kurulu Kararı 
ile ithalat vergileri tanımına alınan 
bandrol ücretlerinin noksan ödenmesi 
durumunda 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 234 üncü maddesi 
uyarınca 3 kat idari para cezası tahsil 
edilmeye başlandı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 
(YYS) alan şirket sayısı beklenenin 
altında kaldı.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’nin 
yerine yasal düzenlemesi yapılan 
YYS uygulamasından istifade eden 
şirket sayısı beklenin altında kaldı. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi 
internet sayfasında yer alan veriler 
ışığında 2015 yılı sonu itibariyle firma 
sayısı yirmi adettir. Bu konuda yakın 
zamanda hızlı bir ilerleme beklendiğini 
ve statü sahibi şirket sayısında artış 
olacağını belirtmek gerekiyor.

Rusya ile yaşanan sorunlardan 
ihracatçılarımız olumsuz etkilendi.
Türkiye ile Rusya arasında yaşanan 
sorunlar neticesinde, Rusya’ya 
ihraç ettiğimiz birçok ürünümüz geri 
gönderildi. Ayrıca, Rus hükümeti 
tarafından alınan kararlar neticesinde 
bu ülkeye gönderilen ürünlerimize 
yasaklama ve kısıtlamalar getirildi. 

İran ve Malezya ile imzalanan 
ticaret anlaşmaları yürürlüğe girdi.
Global ticarette serbest ticaret 
anlaşmalarının önemi artıyor ve 
uygulama alanı giderek genişliyor. 
Son olarak Türkiye ile İran arasında 
imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması 
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren; 
Malezya ile imzalan serbest ticaret 
anlaşması ise 1 Ağustos 2015 
tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. 
Yapılan anlaşmalarla pek çok üründe 
karşılıklı olarak vergi indirimine gidildi. 
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Gümrük denetimleri
2008 yılından beri her yıl yüzlerce 
şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından denetleniyor. Bu denetim, 
ithalattan sonra gümrük işlemlerinin 
şirketlerin ofislerinde ve kayıtlarına 
nazaran gerçekleştiriliyor. Denetimler 
neticesinde pekçok şirkete ağır 
yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu 
nedenle 2016 yılı için şirketlerin bu 
denetimlere hazırlıklı olmaları ve 
bazı konularda ön çalışma yapmaları 
ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. 
Özellikle son dönemde, royalti 
lisans ödemeleri, fiyat düzeltme 
faturaları, gümrük tarifeleri ve menşe 
konusunda ciddi sorgulamalar ve 
tespitler yapılıyor.

2016 yılında gümrükte  
bizleri neler bekliyor?
2015 yılına ilişkin küçük bir 
hatırlatmadan sonra, 2016 yılında 
gümrük ve dış ticaretin gündeminde 
ne gibi gelişmelerin yaşanabileceğini 
tartışalım. Bu noktada, 64’üncü 
dönem Hükümet Planı da bizlere bir 
takım ipuçları veriyor. 

Gümrük Birliği
Ülkemiz ile AB arasında kurulan 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
ve mali işbirliğinin derinleştirilmesi 
hedeflenen amaçlardan biri olarak 
programda yer alıyor. Bu politikalar 
ile Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif bir 
hava yakalanması hedeflenmektedir. 
Bu bağlamda, Türkiye-AB arasındaki 
ticaretin uyumlaştırılmasına ilişkin 
politikalara ağırlık verileceğini 
öngörmekteyiz.

Gümrük işlemlerinin 
kolaylaştırılması
Hükümet programında gümrük ve dış 
ticaret işlemlerinin kolaylaştırılmasına 
yönelik politikaların devam edeceği 
belirtiliyor. Tek Pencere Sistemi ile dış 
ticaret işlemlerinin tek bir noktadan 
tamamlanmasına yönelik çalışmaların 
devam edeceği öngörülüyor. 

Yeni dönemde, gümrük işlemlerinin 
hızlandırılmasına ilişkin politikaların 
devam edeceğini ve Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü (YYS) 
Uygulamasının teşvik edileceğini 
öngörüyoruz.

Gümrüklerde modernizasyon
Gümrüklerde altyapı yatırımlarının 
devam edeceği bekleniyor. Gümrük 
kapılarının ve iç gümrüklerin 
modernize edilmesi hükümet 
programında yer alıyor. Özellikle sınır 
kapılarının yap-işlet-devret yöntemi 
ile sayısının artırılarak, komşu ülkeler 
ile ticaret hacminin genişletilmesi 
amaçlanıyor.

Cari açığın azaltılması ve lüks 
tüketime vergi
2015 yılında da ithalata olan 
bağımlılığın azaltılmasına yönelik 
politikaların önümüzdeki günlerde 
sıkça tartışılacağını öngörüyoruz. 
Zira hükümet programında yer alan 
“Öncelikli Dönüşüm Programı’’ ile 
dış ticaret açığının GSYH’ye oranının 
azaltması amaçlanıyor.  

Ayrıca, ihracatın ithalatı karşılama 
oranının yüzde 70’e ulaştırılması, 
orta ve yüksek teknolojili ürünlerin 
ihracat içerisindeki payının yaklaşık 
yüzde 40’a ulaştırılması hedefleniyor.




