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TÜM İHRACATÇI BİRLİKLERİ

İstanbul İzmir –

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
’ın başkanlığında toplanmakta olan 2019 2020 Yatırım Ortamını İyileştirme 

Koordinasyon Kurulu’nda (YOİKK) Ticaret Çalışma Grubu altında "Dış Ticaret İşlemlerinde 
Karşılaşılan Tüm Maliyetler ve İşlem Sürelerinin Tespiti Amacıyla bir Analiz Çalışmasının 
Yapılması" başlıklı 5 no.lu ylemin kabul edildiği 

Yazının devamında, alınan kararlar ve değerlendirilen öneriler çerçevesinde, 
belgelerin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacına hizmet 
etmek üzere ilgili tüm Kurumlar tarafından;

 Dış ticaret süreçlerinde kullanılan tüm belgelerin (izin, lisans, ruhsat, kontrol, 
uygunluk, vs) gerekli olup olmadığı, hangilerinin tek bir belge altında 
toplanabileceği,

 Düzenlenen belge gerekliyse makul bir ücretlendirme yapılıp yapılamayacağı, 
hangi ücret kalemlerinden vazgeçilebileceği ya da hangilerinde indirime 
gidilebileceği,

 Elektronik olarak düzenlenen belgelerin ücrete tabi olmasında
vazgeçilmesi konusunda neler yapılabileceği,

 Hangi belgelerin yıllık ya da daha uzun aralıklarda geçerli hale gelebilen belgelere 
dönüştürülebileceği (sevkiyat yada ithalat başına olmaktan çıkarılması gibi vb),

 Döner sermaye gelirlerine aktarılan bedellerden hangi alanlarda dış ticaret erbabını 
destekleme amacıyla kullanıma açılabileceği,

 Laboratuvar, test, analiz, tahlil adı altında yapılan işlemlerin maliyet ve sürelerinin 

 Dış ticaret süreçlerinde ilgili belgenin düzenlenmesi veya hizmetin sunulmasında 

başlıklarının tek tek çalışılması ve yapılan çalışmaların anılan Bakanlık ile paylaşılması talep 

KEREM ALKİN tarafından
(08.01.2020 22:43.11)
güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
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Yapılan tüm hazırlıklar ve çalışmaların, ilgili Bakanlıkların Bakan Yardımcısı
Müdür ile karar almaya yetkili temsilcisi ile özel sektör temsilcilerinin katılacağı bir 
Çalıştayda ele alınmasının öngörüldüğü söz konusu Çalıştayın Şubat ayı içerisinde 
yapılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bakanlık tarafından hazırlıklarına başlanan alıştayda konuların 
çevre, ulaştırma, tarım, sanayi, ticaret, sağlık gibi alt başlıklar şeklinde dizayn edilmesi 
ve ilgili tüm katılımcıların biraraya gelerek oluşturulan alt çalışma gruplarında belge 
ve maliyet konularının ayrıntılı ınması, tüm katılımcıların yukarıda ayrıntıları 
izah edilen konu başlıklarıyla sınırlı dıyla

dığı belirtilmektedi . 

çalıştay çalışmalarına katkı sağlayacak ya da alt çalışma gruplarının 
nasıl oluşacağına ilişkin ve değerlendirmelerin diği ifade edil

anılan Bakanlığa iletilmek üzere Birliğiniz görüş ve değerlendirmelerinin 

eği .

Prof. Dr. Kerem ALKİN

1 İhracat Belgeleri Excel 
2 İthalat Belgeleri Excel Tablosu


