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2016 ve 2017 yılları için hazırlanan Bakanlığımız Stratejik
Planına ilişkin performans göstergeleri Bakanlık Makamınca
22.07.2016 tarihinde onaylanmıştır. Bu kapsamda,
Bakanlığımız 2016 Yılı Performans Programı, onaylanan yeni
göstergeler doğrultusunda güncellenmiştir.
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BAKAN SUNUŞU
640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları
düzenlenmiştir. Bu kapsamda, gümrük işlemlerinin yanı sıra, iç ticaret, tüketicinin korunması ve piyasa denetimleri, esnaf
ve sanatkârlar ile kooperatiflerin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlanması ile görev alanımız genişlemiş, Bakanlığımızın
yapısı daha da güçlenmiştir. Rekabet Kurumu’nun da Bakanlığımızın ilişkili kurumu haline gelmesi bu güç birliğini daha
donanımlı hale getirmektedir.
5018 sayılı Kanunun ilgili maddesiyle kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları,
performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve
kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerinin stratejik planlarına dayandırılmaları
zorunluluğu getirilmiştir.
Ülkemizde başlattığımız, kamu harcama yönetiminin iyileştirilmesine ve bütçe sürecinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik
reform çalışmaları kapsamında; kamu kurumlarının politika oluşturma kapasitelerinin arttırılması, bütçe hazırlama ve
uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının
izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi konularında önemli gelişmeler kaydedildi.
Kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını temel alan ve hesap verebilirliğin sonuç üzerine odaklandığı bir bütçeleme
anlayışı bu Kanun ile kamu harcamaları mekanizmasının temeline oturtulmuştur.
Kamuda stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme yaklaşımının benimsenmesi, iyi yönetişim açısından olumlu katkıların
elde edilmesini beraberinde getirmekte ve performans göstergelerinin oluşturulması zorunluluğu nedeniyle kuruluşların, her
türlü planlama ve uygulama faaliyetlerini; etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri
doğrultusunda şekillendirmelerini sağlamaktadır.
Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılında ihracatı 500 milyar dolara çıkarmak ve son 14 yılda yakalanan
ivmenin devamını sağlayarak sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi devamlı kılmak amacı doğrultusunda, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın temel hedefleri şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ülkemizi dünyanın daha kolay ve güvenli ticaret yapılan ülkelerinden biri haline getirmek üzere yasal ticareti mümkün
olduğunca kolaylaştırmak,
Tüm gümrük iş ve işlemlerini elektronik ortama taşıyarak daha hızlı ve şeffaf hale getirmek, böylece insan unsurunu en
aza indirerek yasa dışı ticareti önlemek,
Yeni gümrük kapılarımızı hızla inşa ederek Türkiye’nin imajına yakışır “gülen kapılar” oluşturmak,
İç ve dış ticarette yenilikçi anlayışlar ortaya koyarak sektörel büyümenin önünü açmak,
Esnafı ve kooperatifleri rekabetçi bir yapıya kavuşturmak,
Piyasa gözetimi ve denetimini etkin bir şekilde yaparak tüketicinin haklarını korumak,
Yasa dışı ticareti önleyerek, yasal ticareti teşvik etmek,
Şeffaf bir yapıya ulaşmak,
Hizmet verilen tüm alanlarda elektronik sistemlerden ve teknolojiden en üst düzeyde yararlanmaktır.

2013-2017 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yola çıkan Bakanlığımız, “daha kolay ve güvenli
ticaret” vizyonu doğrultusunda büyük bir gayret ve heyecanla ürettiği proje ve işlerle ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasına
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Günümüzün hızla değişen şartlarına ayak uydurmak ve belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, doğru stratejilerin belirlenmesi
ve etkin olarak uygulanması ile sonuçlarının sürekli değerlendirilmesini gerektiren stratejik yönetim anlayışına yardımcı olmak
üzere hedef, gösterge ve faaliyetler ile kaynak ihtiyacına ilişkin bilgileri içeren 2016 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
Program hedeflerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, paydaşlarımızı
ve tüm kamuoyunu bu Program’ı hazırlamak suretiyle aydınlatan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Bülent TÜFENKCİ
Bakan
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BAKAN YARDIMCISI SUNUŞU
Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışının temeli olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kurumlarının
politika geliştirme kapasitelerini güçlendirmesini, kaynaklarını belirlemiş oldukları önceliklere göre dağıtmasını, hesap verebilirliği ve şeffaflığı amaçlamaktadır.
Kamu yönetimindeki reform süreci kapsamında, yetki ve sorumluluk dağılımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan şeffaf ve hesap verebilir bir mali yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı Performans Esaslı Bütçeleme anlayışına geçilmiştir.
Kamuda stratejik yönetim ve performans esaslı bütçeleme yaklaşımının benimsenmesi, iyi yönetişim açısından olumlu katkıların elde edilmesini beraberinde getirmekte ve performans göstergelerinin oluşturulması zorunluluğu nedeniyle kuruluşların,
her türlü planlama ve uygulama faaliyetlerini; etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri
doğrultusunda şekillendirmelerini sağlamaktadır.
Günümüzde yaşanan sürekli değişim ortamı ve katı rekabet koşulları, sorunların geçici tedbirlerle zamana yayılması yerine,
kamu kurumlarını, uzun dönemli önlemler almaya zorlamakta ve etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmenin, stratejik
kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
2016 yılı Performans Programımız, “daha kolay ve güvenli ticaret” vizyonumuzu hayata geçirmek üzere kaynaklarımızı en iyi
sonuçları ve katkıları sağlayacak şekilde yönlendirdiğimizi gösteren çalışmalarımızın bir ürünüdür. Kaynaklarımızı, stratejik
girişimlerimize adadığımızın somut bir örneği, eylemlerimizin rotasında olduğunun açık bir göstergesidir.
Rekabetin artarak acımasız bir hale gelmesi, kamuda da yeni yönetim anlayışlarının doğmasını zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda, çağdaş kamu yönetiminin güncel unsurları olan toplam kalite yönetimi, stratejik yönetim, öngörülebilirlik ve nihayetinde
performansa dayalı planlama ve programlama gibi yeni yönetim anlayışları ön plana çıkmıştır.
Bu anlayışla hazırlanan Bakanlığımız 2016 yılı Performans Programı personelimizin özverili çalışmalarıyla tamamlanmıştır.
Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor, Performans Programının iyi bir şekilde uygulanmasını ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.
Fatih ÇİFTCİ
Bakan Yardımcısı
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MÜSTEŞAR SUNUŞU
Kamu yönetimindeki reform süreci kapsamında, yetki ve sorumluluk dağılımı ile kaynakların yerinden yönetimini esas alan
şeffaf ve hesap verebilir bir mali yönetim ile çıktı ve sonuç odaklı Performans Esaslı Bütçeleme anlayışına geçilmiştir.
Bakanlığımızın yenilenen yapısı doğrultusunda orta ve uzun vadede belirlenen hedeflerine ulaşılabilmesinde performans
programları en önemli araçlardan biri olarak öne çıkmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kurumlarının politika geliştirme kapasitelerini güçlendirmesini,
kaynaklarını belirlemiş oldukları önceliklere göre dağıtmasını, hesap verebilirliği ve şeffaflığı amaçlamaktadır.
Bu amaç çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde, “kamu idarelerinin,
kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini;
stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorunda oldukları” ifade edilmektedir.
2013-2017 dönemini kapsayan beş yıllık stratejik planımız ile ortaya koyduğumuz hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Her
plan, bir harekete geçme taahhüdü ve oluşturulduğu andan itibaren yalnızca bir iyi niyet ve umudun ifadesidir. Ancak, plan işe
dönüştükçe, kararlara eylemler eşlik etmeye başlayınca sonuçlar filizlenmeye başlar. Stratejimiz, umduğumuz bir şey değil,
uğrunda çalıştığımız bir şey haline gelir.
Bu anlayışla hazırlanan Bakanlığımız Performans Programında, 14 performans hedefi ve bu hedeflere ilişkin 179 performans
göstergesi, hedeflere ulaşmak amacıyla yürütülecek 27 faaliyet bulunmaktadır.
Tahsis edilen kaynakların, kamu idarelerinin vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamayı amaçlayan
ve performans göstergeleri vasıtasıyla bunu somut verilerle değerlendiren Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, idarelerin
bütçeleri ile performans programlarının tek bir dokümanda birleşmesidir.
Kaynaklarımızın günümüzde yaşanan sürekli değişim ortamı ve katı rekabet koşulları, sorunların geçici tedbirlerle zamana
yayılması yerine, kamu kurumlarını, uzun dönemli önlemler almaya zorlamakta ve etkili bir kamu yönetimi için stratejik düşünmenin, stratejik kararlar almanın ve stratejik yönetim süreçlerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.
2016 yılı Performans Programımız, “daha kolay ve güvenli ticaret” vizyonumuzu hayata geçirmek üzere kaynaklarımızı en iyi
sonuçları ve katkıları sağlayacak şekilde yönlendirdiğimizi gösteren çalışmalarımızın bir ürünüdür.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, değişime öncülük eden her bir ferdi, her bir “bilgi işçisi” ile sahiplendiği büyük hedefleri gerçekleştirecek heyecan ve güce sahiptir. Bu ruh ve irade gücü, bizleri 2023’ün müreffeh Türkiye’sine taşıyacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle, Bakanlığımızın 2016 Yılı Performans Programı’nın başarılı bir şekilde hayata geçirilmesini diler,
emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Cenap AŞCI
Müsteşar
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I. GENEL BİLGİLER
A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
06.04.2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlar Kurulu’nca kurulması kararlaştırılan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görevleri şunlardır:
Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak, gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş
standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
İç Ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, belirlenen ticaret politikasını uygulamak, gerekli koordinasyonu sağlamak.
Diğer kurum ve kuruluşların iç ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel ticaret politikasına
uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek.
Gümrük Kanunu, gümrük işlemleriyle ilgili diğer mevzuat ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak, gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçların muayene
ve kontrolünü yapmak.
Gümrük tarifesini hazırlamak, gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak, ertelenmiş kontrol ve sonradan kontrol hizmetlerini yürütmek, ihtilaflı
durumlarda uzlaşmaya ilişkin işlemleri düzenlemek ve yürütmek, gümrük işleriyle ilgili istatistikî bilgileri üretmek, toplamak,
değerlendirmek ve açıklamak.
Geçici depolama yerleri, antrepolar, ambarlar, lojistik merkezleri, tasfiyelik eşya depoları, mağazalar ve satış reyonları açılması ve işletilmesine izin vermek, işletmek, işlettirmek ve denetlemek, gümrük mevzuatına göre tasfiyelik hale gelen eşyanın
tasfiye işlemlerini yürütmek.
Gümrüklü yer ve sahalarda münhasıran, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği
yapmak suretiyle kaçakçılığı önlemek, izlemek ve soruşturmak.
Kara ve demiryolu kapıları ile gümrük teşkilatı bulunan hava ve deniz limanlarında, serbest bölgeler, antrepolar ile gümrüklü
yer ve sahalarda ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinde gümrük muhafaza görevlerini yerine getirmek.
Gümrüklü yer ve sahalarda koordinasyonu sağlamak ve kamu düzeninin bozulmasını önleyecek tedbirleri almak.
Bakanlık hizmetlerine ilişkin olarak uluslararası kuruluşların ve Avrupa Birliğinin çalışmalarını takip etmek, Avrupa Birliğine
uyum çalışmalarını yürütmek ve bu konularda görüş oluşturmak.
Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, denetimlere
dair mevzuat, politika ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak.
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kuruluşlarına ait hizmetleri ilgili diğer Bakanlıklarla işbirliği suretiyle yürütmek.
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B- TEŞKİLAT YAPISI
649 sayılı KHK ile değişik 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca; merkez, taşra ve yurtdışı hizmet birimleri ile ilişkili kurumdan meydana gelmektedir.
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Personel Dairesi Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
İLİŞKİLİ KURUM
Rekabet Kurumu Başkanlığı
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BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
19
160
30
23
19
6

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gümrük Müdürlüğü
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Personel Müdürlüğü
Laboratuvar Müdürlüğü

Ülkemizde 30 kara, 7 demiryolu, 66 deniz ve 62 hava olmak üzere toplam 165 hudut kapısı bulunmaktadır. Kara hudut kapılarında 29, demiryolu hudut kapılarında 4, deniz hudut kapılarında 45, hava hudut kapılarında 12 gümrük müdürlüğü hizmet
vermektedir. Diğer taraftan, 9 serbest bölge gümrük müdürlüğü, 61 iç gümrük müdürlüğü bulunmaktadır.
Hudut Kapısı Sayısı

Bu Kapılara Hizmet Veren
Gümrük Müdürlüğü Sayısı

KARA HUDUT KAPISI

30

29

DEMİRYOLU HUDUT KAPISI

7

4

DENİZ HUDUT KAPISI

66

45

HAVA HUDUT KAPISI

62

12

HUDUT KAPISINDA BULUNMAYAN GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ
Serbest Bölge Gümrük
Müdürlükleri

9

İç Gümrük Müdürlükleri

61

TOPLAM

165

160*

* Nusaybin, Kapıköy ve Çobanbey Gümrük Müdürlükleri, kara ve demiryolu hudut kapısı olarak faaliyet göstermektedir.
İL MÜDÜRLÜKLERİ
08.06.2011 tarihli ve 27958 mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Taşra Teşkilatı” başlıklı geçici 4 üncü maddesi uyarınca kurulan Ticaret
İl Müdürlükleri, 81 ilde faaliyetlerine devam etmek tedir.
YURT DIŞI TEŞKİLATI
02.09.2008 tarihli ve 2008/14541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 gümrük müşavirliği, 13.08.2012 tarihli ve 2012/3681
sayılı Bakanlar Kurulu ile 3 gümrük müşavirliği ve 3 gümrük ataşeliği kurulmuştur. 2 gümrük müşavirliği ve 2 gümrük ataşeliği kadrolarının kurulacağı ülkelere ilişkin çalışmalar ise devam etmektedir.
Gümrük Müşavirlikleri
AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel)
Brüksel, Washington, Moskova, Kahire, Berlin, Bakü, Astana, Pekin, Sofya, Lefkoşa, Bükreş, Seul
Gümrük Ataşelikleri
Urumiye, Erbil, Batum
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TEŞKİLAT ŞEMASI

BAKAN

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

BAKAN YARDIMCISI
MÜSTEŞAR

REHBERLİK VE TEFTİŞ
BAŞKANLIĞI
BASIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
BAKANLIK
MÜŞAVİRLİĞİ

STRATEJİ
GELİŞTİRME
BAŞKANLIĞI

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI

MÜSTEŞAR
YARDIMCISI

HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ

TÜKETİCİNİN
KORUNMASI VE PİYASA
GÖZETİMİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMRÜKLER
MUHAFAZA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMRÜKLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ TİCARET GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ DENETİM BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

ESNAF VE
SANATKARLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOOPERATİFÇİLİK
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AB VE DIŞ İLİŞKİLER
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK YÖNETİMİ VE
KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

PERSONEL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

DESTEK HİZMETLERİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

YURT DIŞI
TEŞKİLATI
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C- İNSAN KAYNAKLARI
Bakanlığımızda 31.12.2015 tarihi itibariyle, sözleşmeli personel, sürekli ve geçici işçiler dahil merkezde 2.373, bölge ve il
müdürlüklerinde 12.978, döner sermayede 777 ve yurt dışında 6 olmak üzere toplam 16.134 personel hizmet sunmaktadır.
KADRO DURUMU

BİRİM

2012

2013

2014

2015

MERKEZ

2.037

2.217

2.330

2.344

TAŞRA

9.090

11.750

11.974

12.954

DÖNER SERMAYE

517

612

668

643

YURT DIŞI

6

2

6

6

11.650

14.581

14.978

15.947

MERKEZ

10

15

35

29

TAŞRA

13

11

23

24

DÖNER SERMAYE

151

144

140

134

TOPLAM

174

170

198

187

GENEL TOPLAM DOLU KADRO

11.824

14.751

15.176

16.134

MERKEZ

939

856

736

1417

TAŞRA

6.136

4.354

4.152

4.930

DÖNER SERMAYE

300

205

149

174

YURT DIŞI

14

18

14

14

7.389

5.433

5.051

6.535

MERKEZ

16

9

157

161

TAŞRA

37

39

175

177

DÖNER SERMAYE

62

69

73

79

YURT DIŞI

0

0

0

0

TOPLAM

115

117

405

417

GENEL TOPLAM BOŞ KADRO

7.504

5.550

5.456

6.952

TOPLAM MEVCUT KADRO

19.328

20.301

20.632

23.086

DOLU KADRO
(Kadrolu Personel)

TOPLAM
DOLU KADRO
(Sözleşmeli personel, sürekli
işçi ve geçici işçiler)

BOŞ KADRO
(Kadrolu Personel)

TOPLAM

BOŞ KADRO
(Sözleşmeli personel, sürekli
işçi ve geçici işçiler)
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BAKANLIK DOLU- BOŞ KADRO DAĞILIM ORANLARI

Chart Title
Chart
Chart Title
Title

BOŞ KADRO

6,952

%30

BOŞ KADRO
BOŞ KADRO

6,952
6,952

%30
%30
%70

DOLU KADRO

16,134

DOLU KADRO
DOLU KADRO

16,134
16,134

18000

%70
%70

00

2,000
2.000

4,000
4.000

6,000
6.000

8,000
8.000

10,000
10.000

12,000
12.000

14,000
14.000

16,000
16.000

18,000
18.000

0
0

2,000
2,000

4,000
4,000

6,000
6,000

8,000
8,000

10,000
10,000

12,000
12,000

14,000
14,000

16,000
16,000

18,000
18,000

BAKANLIK DOLU BOŞ KADRO DAĞILIMI (2015)
BAKANLIK DOLU BOŞ KADRO DAĞILIMI (2015)
BAKANLIK DOLU
BOŞ KADRO DAĞILIMI (2015)
16.134
BAKANLIK DOLU
BOŞ KADRO DAĞILIMI (2015)

16000
18000
14000
18000
16000
12000
16000
14000
10000
14000
12000
8000
12000
10000
6000
10000
8000
4000
8000
6000
2000
6000
40000
4000
2000
2000
0
0

MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ

16.134
16.134

12.978
12.978
12.978

6.952
5.107

2.373
2.373
2.373

777

1.578
6

1.578
1.578

777
777 6
DOLU KADRO6

TAŞRA
DOLU KADRODÖNER SERMAYE
DOLU KADRO
TAŞRA
DÖNER SERMAYE
TAŞRA
DÖNER SERMAYE

5.107 253
5.107
14
253
253 14
BOŞ KADRO14
YURTDIŞI
BOŞ
KADRO
BOŞ KADRO
YURTDIŞI
YURTDIŞI

6.952
6.952

TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM

YILLAR İTİBARİYLE DOLU BOŞ KADRO SAYILARI
YILLAR İTİBARİYLE DOLU BOŞ KADRO SAYILARI
YILLAR
YILLAR İTİBARİYLE
İTİBARİYLE DOLU
DOLU BOŞ
BOŞ KADRO
KADRO SAYILARI
SAYILARI
5456

5550
5550

5456
5456

2012

2013

2014

2015

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

7504
7504

D- DİĞER HUSUSLAR
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
D- DİĞER HUSUSLAR
D- DİĞER HUSUSLAR
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
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D- DİĞER HUSUSLAR
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
Bakanlığın ön mali kontrol işlemleri, harcama birimlerince yapılan gider tahakkuklarının gerçekleştirilmesi aşamasında 5018
sayılı Kanuna göre Mali Hizmetler Birimi tarafından yürütülmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmında “İç Kontrol Sistemi” düzenlenmiştir.
Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol,
mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri
ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç
denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir.
5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının
doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere
idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü” olarak
tanımlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin
oluşturulabilmesi için;
•
•
•
•
•

Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi,
Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,
Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması,

bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine göre, Kamu idareleri tarafından görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç
ve özellikli işlemlere ilişkin olarak belirlenebilecek ayrıntılı standartlar, 5018 Sayılı Kanuna, ilgili diğer mevzuata ve Kamu İç
Kontrol Standartlarına uygun olmak ve idareye münhasır spesifik süreçlere ilişkin olmak zorundadır.
İdarelerce gerek görülmesi halinde hazırlanabilecek İdare Ayrıntılı İç Kontrol Standartlarının, idarelerin yasal ve idari yapıları
ile personel ve mali durumları gibi her bir idarenin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle belirlenmesi
ve üst yönetici onayını izleyen 10 iş günü içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.
İlgili tebliği doğrultusunda; iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak, yapılması gereken
çalışmaları belirlemek üzere, Bakanlığımız “İç Kontrol Standartları Eylem Planı” hazırlık çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığınca devam etmektedir.
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Denetim ve Kontrol İşleri:
5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde; Üst Yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini
harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.
Buna göre üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı prosedür ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, Harcama Yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır.
Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler
ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler.
İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile
iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli
önlemler alınır.
Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, Mali Hizmetler Birimleri, Muhasebe Yetkilileri ve İç Denetçilerin iç kontrol
alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir.
Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi
konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, Muhasebe Yetkilileri, ödeme emri belgesi ve
eklerinin kontrolünden, muhasebe işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından, (Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin
muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca yürütülür.) İç Denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden
ve geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunulmasından sorumludurlar.
Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanlığı iç denetim faaliyetlerini; Bakanlık faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma
planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini,
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlayarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda iç denetim standartları çerçevesinde sistematik, sürekli ve
disiplinli bir yaklaşımla, birimlerin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğinin ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi suretiyle Bakanlığın amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
Kuruma değer katma, kamuda var olan uygunluk denetimi anlayışına yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini de ekleyerek mevcut denetim anlayışını günümüz şartlarına uygun hale getirmekte ve denetim anlayışında fark
oluşturmaktadır.
Bakanlığımızın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının malî olan ve olmayan tüm faaliyet ve işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununda; “Kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti.” şeklinde tanımlanan iç denetim kapsamındadır.
Başkanlığımız iç denetim faaliyetleri, Bakanlığımızın temel mevzuatı ile İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun birincil, ikincil ve üçüncül düzey mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca çalışmalarımızda Kamu İç Denetim ve Raporlama Standartları ile Etik Kurallara uygunluk da gözetilmektedir. Açıklık bulunmayan hallerde ise uluslararası denetim standartları
ile etik kurallar dikkate alınmaktadır. Bakanlığımız bünyesinde iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Yönergesi”, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Rehberi”, “Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı” ve“ İç Denetim Birim Başkanlığı İç Yönergesi” hazırlanmıştır.
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İç denetim işlemleri 5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde yer alan hükümler gereği Bakanlığımız iç denetim kadrolarında
görev yapan iç denetçiler tarafından yürütülmektedir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi gereğince harcama sonrası dış denetim işlemleri Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır.
Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi (SYBS):
Bakanlığımız faaliyetlerine ilişkin uygulamaların planlandığı şekilde yürütüp yürütülmediğinin kontrolü için; operasyonun
denetlenmesi, performansın izlenmesi ve üst yönetime gerekli geri beslemenin yapılması gerekmektedir. Bu da ancak tüm bu
kontrol sürecinin otomasyonuna yönelik zamanlı ve doğru bilgi akışını sağlayan etkin bir stratejik yönetim bilgi sistemiyle
mümkündür.
Bilgi ve Teknoloji Kaynakları: Donanım ve Haberleşme Altyapısı:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının bilişim altyapısı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda
bilişim altyapısının tasarlanmasının ve uygulanmasının sağlanması, teknolojik gelişmeleri takip edilmesi ve Bakanlık otomasyon stratejilerini belirlenmesi, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemlerin alınması, politikaların ve
ilkelerin belirlenmesi ve kamu bilişim standartlarına uygun çözümlerin üretilmesi ile ilgili çalışmalar da yapmaktadır.
Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı bilişim sistemlerine ait bakım, onarım ve işletim Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca
yürütülmektedir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatının merkeze doğrudan olarak faaliyet gösteren tüm idarelerinin yedekli olarak da çalışan data hatlarının talep, takip ödeme ve iptal işlemlerini de yapmaktadır. Data hatlarımız startopoloji olarak
yapılandırılmış olup fiber optik ve bakır kablolar üzerinde çalışan değişik hızlarda Metro Ethernet, G.SHDSL, ve Noktadan
Noktaya ADSL teknolojileri kullanılmaktadır. 2014 yılında bütün hatlarımızın fiber optik kablo ile sağlanması için çalışmalar
başlatılmıştır.
Halen Merkez ve Taşra Teşkilatında değişik amaçlarla kullanılan 495 adet sunucu parkı mevcuttur. İhtiyaca göre sürekli artan
Domain’e bağlı 8.500 adet PC kullanılmaktadır.
Fiziksel Yapı:
Bakanlığımız Haziran 2013 tarihi itibariyle yeni hizmet binamızda faaliyetlerini yürütmektedir. Dumlupınar Bulvarı No: 151
Eskişehir Yolu 9. Km. 06530 /ANKARA adresinde bulunan ve toplam 57 bin 737 metrekare kullanım alanına sahip, yaklaşık
2.400 personelimizin görev yaptığı binada, gelişmiş bilgisayar, uydu ve telekonferans sistemleri bulunmaktadır. Ayrıca Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde bulunan Eğitim Hizmet Binamız 2013 yılında hizmete açılmıştır. 2015 tarihi itibariyle toplam
olarak 1.464 adet lojman bulunmaktadır.
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FİZİKSEL DEĞERLER TABLOSU
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

ADET

TAŞINMAZ MALLAR GRUBU
Eğitim Tesisi
Adedi

2

Kapasitesi

80

Yararlanan Sayısı

40

Misafirhane
Adedi

18

Kapasitesi

613

Yararlanan Sayısı

613
LOJMAN SAYISI

1.464

Dolu

1.257

Boş

207

Kullanılmaz

112
ARAÇLAR GRUBU

472

Otomobiller

257

Yolcu Taşıma Araçları

101

Yük Taşıma Araçları

47

Arazi Taşıtları

4

Özel Amaçlı Taşıtlar

19

Mopet ve Motosikletler

1

Motorsuz Kara Araçları

12

Tekneler

2

Botlar

25

Demiryolu Araçları

4
TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR GRUBU

Bilgisayarlar

35.640
19.717

Teksir ve Çoğaltma Cihazları

694

Haberleşme Cihazları

8.896

Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

2.058

Aydınlatma Cihazları

200

Diğer Büro Makineleri

4.075
TELEFON / FAKS SAYISI

34.000

Telefon

32.700

Santrale Bağlı

3.220

Müstakil

29.350

Milletlerarası Açık

2.000

Şehirlerarası Açık

9.325

Şehiriçi

18.025

Cep Telefonu

130

Faks

1.300
CANLI HAYVANLAR

451

Hizmet Amaçlı Hayvanlar

427

Gösteri Amaçlı

24
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II. BÖLÜM
PERFORMANS BİLGİLERİ
A. Temel Politika ve Öncelikler
B. Misyon, Vizyon, Çalışma İlkeleri ve Değerler
C. Eksen, Amaç ve Hedefler
D. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetleri
E. İdare Performans Tablosu
F. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
G. Sorumlu Harcama Birimi Tablosu
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II. PERFORMANS BİLGİLERİ
A-TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER
Onuncu Kalkınma Planı (2014 – 2018)
1. GENEL DEĞERLENDİRME
Uluslararası Ticari ve Ekonomik Bütünleşme
Küresel ve bölgesel düzeyde ticari bütünleşmeler artmaktadır. Uluslararası ekonomik ve ticari bütünleşme ve işbirlikleri;
pazar genişlemesi, teknolojik gelişme, rekabet ve üretkenliği artırma yoluyla ülkelerin ekonomik potansiyeli üzerinde olumlu
etkilerde bulunmaktadır.
Yükselen Asya ekonomileri başta olmak üzere dünya genelinde bölgeselleşme ve çok taraflı serbest ticaret anlaşmaları (STA)
eğilimi yaygınlaşmaktadır. Diğer taraftan, genç nüfuslu ve yüksek ekonomik potansiyele sahip Ortadoğu ülkeleri ile doğal
kaynakları açısından zengin Afrika ülkeleri yeni büyüme vahaları olmaya adaydır.
Ülkemiz son dönemde komşu ülkeler ve bölge ülkeleriyle ticaretinde önemli artış kaydetmiştir. Türkiye’nin İslam İşbirliği
Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) üyesi ülkelere yönelik ihracatı son on yılda önemli ölçüde
artmıştır. Benzer şekilde, ev sahipliğini yaptığımız veya kurucusu olduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Karadeniz
Ekonomik İşbirliği (KEİ), D8 (Gelişmekte Olan 8 Ülke) gibi bölgesel işbirlikleri ülkemize önemli fırsatlar sunmaktadır.
Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan sosyal ve siyasi istikrarsızlıklar, Türkiye’nin komşu ve çevre ülkelerle oluşturmaya çalıştığı ekonomik bütünleşmenin önünde kısa vadede önemli bir risk oluşturmaktadır. Türkiye, kalkınma deneyimini
paylaşarak, bölge ülkelerinin orta ve uzun vadede siyasi, iktisadi ve sosyal alanlarda gelişmelerine katkılar sağlayabilecektir.
Avrupa Birliği
Türkiye ile AB arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde kilit bir aşamayı oluşturan Gümrük Birliği, Türkiye için
üyeliğe giden sürecin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan Gümrük Birliği, ülkemizin üçüncü ülkelerle
ticari ilişkilerini belirleme serbestisi imkânını kısıtlamaktadır.
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bir yandan AB üyeliği hedefini sürdürürken diğer yandan son dönemde yoğunluk kazanmış
olan küresel düzeyde ekonomik ve sosyal işbirliği faaliyetlerini ve komşularıyla ilişkilerini geliştirmeyi devam ettirmesi önem
taşımaktadır.
Bu perspektifle ülkemizin, dünyanın ekonomik, sosyal ve siyasi istikrar sürecine katkıda bulunma, dünyayla bütünleşmeye
devam ederek daha fazla insani yarar üretme ve bunlar için etkili işbirliği ve yardım stratejileri hayata geçirme potansiyeli
bulunmaktadır.
Enerji
Enerji ithalatının toplam ithalatımızın yaklaşık dörtte birini oluşturması nedeniyle, önümüzdeki dönemde küresel enerji piyasalarındaki fiyat ve arz gelişmeleri, Türkiye ekonomisini hem büyüme dinamikleri hem de cari açık açısından etkilemeye
devam edecektir. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmaya yönelik alternatif politikalar oluşturulması, büyüme ve cari açık
üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Bu kapsamda, arz tarafında linyit başta olmak üzere yerli kaynakların daha fazla değerlendirilmesi, nükleer enerjinin elektrik üretimi amacıyla kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki
payının yükseltilmesi önem taşımaktadır. Talep tarafında ise, elektrikte pik yükün yataylaştırılması için enerji verimliliği
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tedbirlerinin artırılması ve komşu ülkelerle elektrik ticaretinin geliştirilmesi öncelikli konulardır. Ayrıca, Ortadoğu ve Hazar
bölgesindeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasına yönelik çeşitli projeler, Türkiye’nin hem arz güvenliğini artırmaya hem de jeopolitik imkânlarını avantaja dönüştürmeye katkı sağlayabilecektir.
Plan Öncesi Dönemde Türkiye
2007-2012 döneminde; büyümenin kaynağı özel tüketim, ihracat ve sabit sermaye yatırım harcamaları olmuştur. Ancak toplam sabit sermaye yatırımları artış hızının plan dönemi ortalama hedefini yakalayamamasında küresel krize bağlı olarak 2009
yılındaki daralma önemli ölçüde etkili olmuştur. Net ihracatın büyümeye katkısı ise yıllık ortalama 0,3 puan olarak gerçekleşmiştir. Başta özel sektör olmak üzere kamu yatırımlarının artırılması büyüme ve istihdamı artıran önemli bir bileşen olmaya
devam etmektedir.
2007-2012 döneminde ithalat ihracattan daha hızlı artmış ve dış ticaret açığının GSYH’ye oranı yıllık ortalama yüzde 9,9 cari
açığın GSYH’ye oranı ise yıllık ortalama yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir. Milli gelir denkliği açısından bakıldığında, bu
dönemde yurt içi tasarrufların düşük seyretmesi cari işlemler açığının temel belirleyicisi olmuştur. Sürdürülebilir ve yüksek
büyümenin sağlanması için yurt içi tasarrufların artırılması önemini korumaktadır.
Üretim ve ihracatımızın yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapıya kavuşması için yapısal bir dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu dönüşüm, sanayi sektörünün, küresel değer zincirindeki konumu açısından da önem taşımaktadır. Bu
çerçevede, bilim ve teknolojiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmeye yönelik gerekli araç ve kurumlar sistematiğinde
önemli gelişmeler kaydedilmiş ve Ar-Ge’ye ayrılan mali ve beşeri kaynaklar artırılmıştır. Ancak, Ar-Ge için ayrılan kaynak ve
girdilerdeki artışa rağmen patent ve ticarileştirme hususlarında ilerleme ihtiyacı sürmektedir.
2006-2010 döneminde ülkemiz işletmelerinin tamamına yakınını oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ)
istihdam ve katma değer içindeki yüzde payı 3’er puan azalmış, yatırımlar içindeki yüzde payı ise 5 puan artmıştır. Ekonomide
rekabet gücünün artırılması, yenilik ve girişimciliğin geliştirilmesi ile istihdam oluşturulması açısından KOBİ’lerin verimlilik
artışı, büyüme ve kurumsallaşma ihtiyacı devam etmektedir.
Planın Temel Amaçları ve İlkeleri
Uzun vadeli kalkınma amacımız, yeniden şekillenmekte olan dünyada milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas
alarak gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmaktır. Bu çerçevede, 2023 yılında GSYH’nın 2 trilyon dolara, kişi başına gelirin 25 bin dolara yükseltilmesi, ihracatın 500
milyar dolara çıkarılması, işsizlik oranının yüzde 5’e düşürülmesi, enflasyon oranlarının kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli
rakamlara indirilmesi hedeflenmektedir.
2014-2018 dönemini kapsayacak olan Onuncu Kalkınma Planı ile Türkiye’nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst
basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2018 yılında GSYH’nın 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin 16 bin dolara yükseltilmesi; ihracatın 277 milyar dolara çıkarılması; işsizlik oranının yüzde 7,2’ye düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu hedefler
doğrultusunda ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, rekabet
gücünün ve toplumun refah seviyesinin artırılması öngörülmektedir.
Bu amaçla bağlantılı olarak, sermaye birikimi ve sanayileşme süreci hızlandırılacak, yurt içi tasarruflar, üretken yatırımlar ve
üretim faktörlerinin verimlilik düzeyleri artırılacak, cari açık kalıcı bir şekilde makul düzeylere çekilecek, ekonominin yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Bu dönüşüm sürecinde, Türkiye’de bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin yakından takip edilerek yenilik üretme kapasitesinin yükseltilmesi, yeniliklerin mevcut üretim yapısıyla bütünleştirilerek üretim yapısında dönüşümün sağlanması hedeflenmektedir.
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Planın Hedefleri ve Politikaları, Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
Bu hedef kapsamında; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, temel hak ve özgürlükler, sivil toplum kuruluşları, aile ve kadın, çocuk
ve gençlik, sosyal koruma, kültür ve sanat, istihdam ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik, spor, nüfus dinamikleri, kamuda stratejik yönetim, kamuda insan kaynakları ve kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamaları ele alınmıştır.
Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
Bu hedef kapsamında; büyüme ve istihdam, yurt içi tasarruflar, ödemeler dengesi, enflasyon ve para politikası, mali piyasalar, maliye politikası, sosyal güvenlik finansmanı, kamu işletmeciliği, yatırım politikaları, bilim teknoloji ve yenilik, imalat
sanayiinde dönüşüm, girişimcilik ve KOBİ’ler, fikri mülkiyet hakları, bilgi ve iletişim teknolojileri, tarım ve gıda, enerji, madencilik, lojistik ve ulaştırma, m-ticaret hizmetleri, turizm ile inşaat mühendislik, mimarlık, teknik müşavirlik ve müteahhitlik
hizmetleri ele alınmıştır.
Yaşanabilir Mekanlar, Sürdürülebilir Çevre
Bu hedef kapsamında; bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik, mekansal gelişme ve planlama, kentsel dönüşüm ve
konut, kentsel altyapı, mahalli idareler, kırsal kalkınma, çevrenin korunması, toprak ve su kaynakları yönetimi ve afet yönetimi ele alınmıştır.
Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği
Bu hedef kapsamında; uluslararası işbirliği kapasitesi, bölgesel işbirlikleri ve küresel kalkınma gündemine katkı ele alınmıştır.
Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme
İhracatın GSYH’ye oranı 2007-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 17,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yıllık ortalama ihracat artışı nominal olarak yüzde 11,5, reel olarak yüzde 6,8 olmuştur. Küresel krizin özellikle AB ekonomilerinde
yoğun olarak yaşanması, reel kurun artış eğiliminde olması, sanayide birim ücret endeksinde 2009 yılı hariç olmak üzere
kaydedilen artış eğilimi, ihracatın rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemiştir. İhracat fiyatları bu dönemde dalgalı bir seyir
göstermiş ve yıllık ortalama yüzde 4 oranında artmıştır.
2012 yılında yüzde 3,7 oranında gerçekleşen teknoloji yoğun ürünlerin, toplam ihracat içindeki payının artırılması ihtiyacı
devam etmektedir. Küresel krize bağlı olarak AB pazarında artan rekabet sonrasında, Türkiye’nin geleneksel ticaret ortağı olan
AB’ye yaptığı ihracatta orta-düşük ve düşük teknolojili ürünlerin payının arttığı gözlenmiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde,
Türkiye’nin AB’ye yaptığı ihracatın nominal olarak artmasına karşın, pazar çeşitliğine bağlı olarak diğer ülkelere yapılan ihracattaki hızlı artış nedeniyle AB’nin toplam ihracat içindeki payı azalmıştır. Buna göre yeni ihraç pazarlarına açılımla birlikte
AB dışı pazarların toplam ihracat içerisindeki payı 2006 yılındaki yüzde 40,5 seviyesinden 2012 yılında yüzde 59,7 seviyesine
yükselmiştir.
2007-2012 döneminde ithalatın GSYH’ye oranı yıllık ortalama yüzde 27,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yıllık ortalama ithalat artışı nominal olarak yüzde 11,7, reel olarak yüzde 5,4 olmuştur. Krize kadar olan süreçte hızla artan ithalat,
krizle birlikte önemli ölçüde düşmüş, daha sonra tekrar artış eğilimi göstermiştir. Bu dönemde ithalattaki artışta; reel kurdaki
değerlenme, başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yükselme ve uluslararası likidite bolluğunun, finansman
imkânlarını artırması etkili olmuştur. 2006 yılında yüzde 20,7 olan enerji ithalatının toplam ithalat içerisindeki payı 2012
yılında yüzde 25,4’e yükselmiştir. Söz konusu dönemde dalgalı bir seyir izleyen ithalat fiyatları yıllık ortalama olarak yüzde
5,1 oranında artış göstermiştir.
2007-2012 döneminde de cari işlemler dengesinin temel belirleyicisi dış ticaret açığı olmuştur. Bu dönemde, cari açığın
GSYH’ye oranı yıllık ortalama yüzde 5,9 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında yüzde 9, 7’ye kadar yükselen söz konusu oran,
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ekonomiyi soğutmaya yönelik alınan tedbirler neticesinde 2012 yılında yüzde 6’ya gerilemiştir. Artan tasarruf yatırım açığı
dış kaynak ihtiyacını beraberinde getirmiştir.
Plan döneminde reel olarak ortalama ihracat artışının ithalat artışından yüksek olması, ihracatın ithalata olan bağımlılığının
azaltılması, ihracat içinde orta-yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayii ürünlerinin payının yükseltilmesi, hizmet ihracatının artırılması ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir.
Politikalar
•
•
•

•
•
•
•
•

İhracatçıların yeni pazarlara erişmesine yönelik mevcut imkanlar iyileştirilecektir.
İthalat bağımlılığını azaltmayı esas alan büyük ölçekli yatırımları ve stratejik sektör boyutlarını içeren yeni teşvik sistemi
etkili olarak hayata geçirilecektir.
Tüketime yönelik ihraç ürünlerinde özgün tasarım faaliyetleri özendirilecek, nitelikli tasarımcı yetiştirilmesi sağlanacak,
patent tescili ve uluslararası marka oluşturulması desteklenecek, tanıtım ve pazarlama konusundaki destekler ihracatçıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir.
Türkiye’nin geleneksel ihracat pazarlarındaki payını düşürmeden, AB dışı ülkelere olan mal ve hizmet ihracatını artırmak
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
İhracat desteklerinde etkililik esas alınacak, gelişme potansiyeli olan sektörlere öncelik verilecektir.
E-Ticaretin, ihracatın artırılmasında etkili bir araç olarak kullanılması amacıyla gerekli mekanizmalar geliştirilecektir.
Yerli ürünler gibi ithal ürünlerin de sağlık, çevre ve enerji verimliliğine dair teknik düzenlemelere uygunluğu sağlanacaktır.
Uluslararası hizmet ticareti müzakereleri kapsamında, ülkemiz yatırımcılarının yurt dışında haklarının teminat altına
alınması ve korunması sağlanacaktır.

Esnaf ve sanatkârların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBİ’ler, çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,9’unu,
istihdamın yüzde 76’sını, katma değerin yüzde 54’ünü, yatırımların yüzde 50’sini ve üretimin yüzde 56’sını oluşturmaktadır.
2012 yılı itibarıyla KOBİ’ler banka kredilerinin yüzde 25’ini kullanmakta ve ihracatın yüzde 60’ını gerçekleştirmektedir.
Plan döneminde KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar ile kooperatiflere yönelik strateji ve eylem planları hayata geçirilmiş, girişimcilik konseyi oluşturulmuş, girişimcilere yönelik çeşitli destek ve ödül programları başlatılmış ve kümelerin desteklenmesine
yönelik mevzuat ve kapasite oluşturma çalışmaları sürdürülmüştür.
Ortak iş yapma kültürüne, sermaye birikimine ve gelir dağılımına olumlu katkıları açısından önem taşıyan kooperatifçiliğin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye katkısının yükseltilmesi temel amaçtır. Bu kapsamda, öncelikle hızlı büyüyen veya büyüme potansiyeline sahip girişimler ile ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin
desteklenmesi esastır.
64. Hükümet Programı:
25 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda açıklanan 64. Hükümet Programı, 30.11.2015 tarihinde güvenoyu almıştır.
Hükümet programında gümrük ve ticaret alanlarına yönelik olarak;
•
•
•

Gümrük kapılarının ve gümrükleri modernize ederek yenileneceği,
Komşu ülkeler ve dış ticaretimizin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük işlemlerinin hızlandırılacağı,
Kamu-özel işbirliği modeli kullanarak, gümrük kapılarının sayısının artırılacağı, kapasitesinin ve kalitesini geliştireceği
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•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

belirtilmiştir. “Hükûmet olarak, ülkemizin küresel refah ve zenginlikten daha fazla pay alabilmesi için etkin ve kesintisiz
işleyen bir ticari ortam tesis edilmesini kritik olarak görmekteyiz. Dış ticarette yaptığımız atılımların canlı bir iç ticaret
ortamının tesis edilerek desteklenmesine ekonomik büyüme açısından önem vermekteyiz. Bu yaklaşımla, yeni dönemde
kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli
yapıldığı, dünyanın önemli ticaret merkezinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz.” denilmektedir.
Ticareti kolaylaştırıcı ve güven ortamını tesis etmeye yönelik uygulamaların devam ettireceği, piyasa gözetim ve denetimi
ile piyasanın düzenlemesine yönelik çalışmaları sürdüreceği,
Ticaret hizmetlerinde markalaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla işletmelerin özellikle yeni gelişen çevre ülke pazarlarına daha fazla açılmasının sağlanacağı,
Girişimcilerin yurtdışı pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacağı ve elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat çalışmalarını tamamlayacağı,
Geleneksel toptan ve perakende sektörünün rekabet gücünü artırıcı tedarik ve satış faaliyetlerini geliştirecek; bu kesimde
modern işletme teknikleri, yeni hizmet modelleri ve teknoloji kullanımını destekleneceği ve perakende ticaretin düzenlenmesine ilişkin kanun ile ilgili ikincil düzenlemelerin tamamlanacağı,
Gümrük işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi ile firmaların lojistik maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacağı, mevcut kara hudut kapılarımızı modernize edeceği, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük tesisleri yapılacağı,
kapılarımızda işlemlerin kolaylaştırılması için teknolojik imkânlar ve yeni yöntemler kullanılmasını sağlanacağı,
Hükümet olarak; bir taraftan gümrük işlemlerinin tamamını elektronik ortama aktarırken, diğer taraftan işlemleri basitleştirmek suretiyle kamu kaynaklarını ve personeli etkin kullanarak maliyetleri düşürüldüğü belirtilerek, gümrük işlemlerinde ‘Tek Pencere Sistemi’ ile dış ticaret işlemlerinin tek bir noktadan tamamlanmasının sağlanacağı belirtilmiştir.
‘Tek Durakta Kontrol’ ve komşularımızla ‘Ortak Gümrük Kapısı’ projeleri sayesinde sınır geçişlerini hızlandırmak suretiyle rekabetçiliğin artırılacağı,
Kamunun en kapsamlı dört temel veri tabanından biri olan MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile ticari işletmeler ile
şirketlerin tüm kuruluş ve değişiklik işlemlerinin elektronik ortama taşındığı belirtilerek, önümüzdeki dönemde ülkemizdeki tüm ekonomik birimlerin sisteme dâhil edileceği belirtilmiştir.
Programda ayrıca şunlara değinilmiştir.
“E-TIR pilot projelerini hayata geçiriyoruz. Şu anda İran ile Ortak e-TIR Pilot Projesi yürütmekte, Gürcistan ile de pilot
proje üzerine görüşmeler gerçekleştirmekteyiz.”
“Tarım ürünleri ticaretine yeni bir boyut kazandıran “Hal Kayıt Sistemi” ve “Lisanslı Depoculuk Uygulamasını” önümüzdeki dönemde yaygınlaştırmaya devam ederek, tarladan sofraya ticarette güveni tesis edeceğiz”.
“Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturacağız.”
“Önümüzdeki dönemde de terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve
uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirecek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu suçlarla ilgili
kararlı mücadelemizi devam ettireceğiz.”
“Esnafımıza düşük faizli kredi uygulamamıza devam ederken, 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği de vereceğiz.”
denilmektedir.

65. Hükümet Programı:
24 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda açıklanan 64. Hükümet Programında gümrük ve ticaret alanlarına yönelik olarak:
•

•
•

Gümrük işlemlerinin daha kolay ve hızlı yapılabilmesi ile firmaların lojistik maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanacağı, mevcut kara hudut kapılarımızı modernize edecek, ihtiyaç duyulan yerlerde yeni gümrük tesislerin yapılacağı,
kapılarımızda işlemlerin kolaylaştırılması için teknolojik imkânların ve yeni yöntemlerin kullanılacağı,
Bir taraftan gümrük işlemlerinin tamamını elektronik ortama aktarırken, diğer taraftan işlemleri basitleştirmek suretiyle
kamu kaynaklarının ve personelinin etkin kullanılarak maliyetlerin düşürüleceği,
‘Tek Durakta Kontrol’ ve komşularımızla ‘Ortak Gümrük Kapısı’ projeleri sayesinde sınır geçişlerini hızlandırmak suretiyle rekabetçiliğin artırılacağı,
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Gümrük işlemlerinde ‘Tek Pencere Sistemi’ ile dış ticaret işlemlerinin tek bir noktadan tamamlanmasının sağlanacağı
planlanmaktadır.
Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Öncelikli Dönüşüm Programı’mız kapsamında; gümrük kapılarının ve gümrükleri
modernize ederek yenileneceği,
AB ile varılmış olan mutabakat çerçevesinde, Gümrük Birliği’nin, dünya ekonomisinde ve AB’nin ticaret politikasında
meydana gelen değişiklikler ışığında güncellenmesine yönelik olarak devam eden çalışmaların sürdürüleceğinden bahsedilmektedir.
Dâhilde İşleme Rejiminde aksaklıkları engellemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir.
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı kapsamında; Lojistik alanda çalışan tüm kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere ‘Lojistik Koordinasyon Kurulu’ nun kurulacağı ve Türkiye’de ilk defa bir lojistik master planının hazırlanacağı
söylenmiştir.
Ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere kira desteği sağlanacağı ve 1 milyon ton kapasiteli ‘Hububat Depolama Projesi’nin tamamlanacağı belirtilmiştir.
E-TIR pilot projelerinin hayata geçirileceği ve buna ilişkin İran ile Ortak E-TIR Pilot Projesi yürütülmekte olduğu, Gürcistan ile de pilot proje üzerine görüşmelerin gerçekleştirilmekte olduğu vurgulanmıştır.
Komşu ülkeler ve dış ticaretimizin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük işlemleri hızlandırılacağı,
Kamu-özel işbirliği modeli kullanarak, gümrük kapılarının sayısını artırılacağı, kapasite ve kalitesinin geliştirileceği belirtilmiştir.
Terörizm, örgütlü suçlar, siber suçlar, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadelede ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirileceği,
Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik güvenlik önlemlerini artırılarak, bu alandaki suç örgütlerinin üzerine kararlılıkla
gidileceği ve bu kapsamda, uyuşturucu maddelerin yasadışı imal, ticaret ve kullanımıyla mücadelede personel ve teknik
kapasitemizin güçlendirileceği belirtilmiştir. Ayrıca uyuşturucu ile mücadelede faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki
koordinasyonun geliştirilerek, çevre ülkelerle işbirliğini artıracağımıza ilişkin ilan etmiş olduğumuz eylem planının kararlılıkla uygulanacağı vurgulanmıştır.
Sınırlarımızın korunmasından sorumlu olacak yeni, profesyonel bir sınır kolluğu teşkilatının kurulacağı belirlenmiştir.
Türkiye’nin girdi tedarik ihtiyacı envanteri dikkate alınarak Girdi Tedarik Stratejisinin (GİTES) güncelleneceği,
E-Ticaretin gelişimini teşvik edecek ve e-Ticaret siteleri için güven damgası sistemini hayata geçirileceği bir e-ihracat
stratejisinin hazırlanacağı,
Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı haklarının, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici
uygulamalarla güçlendirileceği,
KOBİ’ler ve nitelikli altyapı yatırımları başta olmak üzere yatırımların finansmanına yönelik olarak erişimi kolaylaştırıcı
ve maliyetleri düşürücü tedbirlerin alınacağı,
Yurt içi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında; Kamuoyuna yönelik
genel bir tasarruf çağrısı kampanyasının yürütüleceği,
Şirketlerin kuruluşuna ilişkin işlem süreçlerini kısaltacak ve maliyetleri azaltılacağı,
Şirketlerin tasfiye işlemlerini kolaylaştıracak; maliyetleri düşürecek, süreci kısaltarak basitleştirecek; iradi tasfiye, iflaslı
tasfiye ve yeniden yapılandırmaya yönelik hususların gözden geçirileceği belirtilmiştir.
Türkiye’de kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik bir program uygulanacağı,
Esnafımıza düşük faizli kredi uygulamamıza devam ederken, 30 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteğinin sağlanacağı,
‘Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejisi’ nin oluşturulacağı,
Piyasa gözetim ve denetimi ile piyasanın düzenlemesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği,
Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılması amacıyla elektronik ticaret hizmetlerinin geliştirilmesinin sağlanacağı ve elektronik ticaretin geliştirilmesi amacıyla mevzuat çalışmalarının tamamlanacağı söylenmiştir.
Kamunun en kapsamlı dört temel veri tabanından biri olan MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ile ticari işletmeler
ile şirketlerin tüm kuruluş ve değişiklik işlemlerini elektronik ortama taşıdık. Önümüzdeki dönemde ülkemizdeki tüm
ekonomik birimleri sisteme dâhil edileceği belirtilmiştir.
Tarım ürünleri ticaretine yeni bir boyut kazandıran “Hal Kayıt Sistemi” ve “Lisanslı Depoculuk Uygulamasını” önümüzdeki dönemde yaygınlaştırmaya devam ederek, tarladan sofraya ticarette güven tesis edilecektir denilmiştir.
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Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ülkeler ile siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik
tüm girişimlerimizin sürdürülerek “Orta Koridor” girişimimizin hayata geçirilmesine yönelik politikalara yoğunlaşılacaktır.
Kadın istihdamına yönelik getirdiğimiz istihdam teşviklerinin devamının sağlanacağı, Kadın Girişimciliği Programı hazırlayarak uygulamaya konarak kadınlarımızın iş hayatına atılmaları kolaylaştırılacaktır.
Şehirlerde, AVM benzeri ticari faaliyet alanlarında kültürel faaliyet alanlarının oluşturulması teşvik edilecektir.
Ebru, hat, tezhip, minyatür, ahşap oymacılığı, çini, halıcılık, bakırcılık, telkâri gibi bize özgü veya en iyi örneklerinin
ülkemizde üretildiği süsleme ve el sanatlarının farklı sunum ve kompozisyonlarda birer ticari ürüne dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Geleneksel toptan ve perakende sektörünün rekabet gücünü artırıcı tedarik ve satış faaliyetleri geliştirilerek, bu kesimde
modern işletme teknikleri, yeni hizmet modelleri ve teknoloji kullanımı desteklenecektir
Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere, kamuda fikri hakların korunması ve denetlenmesiyle ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasitenin oluşturulacağı ve hukukun tüm dallarında alternatif uyuşmazlık çözüm
yollarına ağırlık verileceği belirtilmiştir.

Orta Vadeli Program (2016 - 2018)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla getirilen yeni mali yönetim anlayışı uyarınca, bütçe sürecini başlatan
ve yönlendiren, tüm kamu kesimi için esas alınacak temel makroekonomik büyüklükleri tespit eden, politikalar ile plan-program bütçe bağlantısını kuran temel bir belge olarak tasarlanan Orta Vadeli Program, 2015/8114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile 11.10.2015 tarihli ve 29499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
•
•
•
•

OVP, yurt içi ve yurt dışı siyasi ve ekonomik gelişmeler, oluşan riskler ve beklentiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
OVP’ nin temel amacı; makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir
ortamda yapısal reformlar yoluyla büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmektir.
Program döneminde, yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı bir büyüme yapısını özendirmek, ekonominin
rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek temek önceliktir.
Bu temel amaç çerçevesinde yapısal reformların uygulanması ve izlenmesine OVP döneminde hız verilecektir. Onuncu
Kalkınma Planında yer alan 25 adet öncelikli dönüşüm programı kapsamında hazırlanmış ve Yüksek Planlama Kurulu
Kararıyla uygulamaya geçirilmiş eylem planlarında yer alan 1248 adet eylemin gerçekleştirilmesi sürecinde; cari açığı
aşağı çekmeye, ekonominin istihdam ve verimlilik seviyesini, rekabet gücünü artırmaya, kamu maliyesini güçlendirmeye
ve mali disiplin kalitesini artırmaya yönelik eylemler öncelikle ele alınacak ve bu eylemlerin gerektirdiği yasal düzenlemelere özel önem verilecektir.

Makroekonomik Politikalar
•

•
•
•
•
•

Gerek kamu sektörü gerek özel sektörde daha yüksek düzeyde kurumsal kaliteye ulaşılması ve belirsizliklerin asgariye
indirilmesi için kurallılık temelinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri esas alınmaya devam
edilecektir. Firmaların kurumsal kapasitelerinin ve kalitelerinin yükseltilmesiyle istikrarlı ve yüksek büyümeye katkı
düzeyleri de artırılacaktır.
Hem kamu hem özel kesimde israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin yerleştirilmesine yönelik politikalar uygulanacaktır.
Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılmasıyla özellikle hizmetler sektöründe yüksek katma değerli
üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır.
Yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuki süreçler iyileştirilecek, uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara göre mevzuat hızla güncellenecektir.
Girişimcilik ekosisteminde hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluşların kurumsal kapasiteleri ve işbirliği düzeyleri artırılacaktır.
Kombine ve intermodal taşımacılığı geliştirerek, tedarik zinciri yönetiminde optimizasyonu sağlayacak ve ülkemizi uluslararası ticarette tercih edilir bölgesel bir lojistik üs haline getirecek Lojistik Master Planı hazırlanacak ve lojistikte strateji
ve kurumsal yapılanma oluşturulacaktır.
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Harcamalarda özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime ve ar-ge desteklerine ve teşviklere öncelik verilecektir.
Kaynak kullanımında etkinliğin artırılması ve hesap verilebilirliğin güçlendirilmesi çerçevesinde kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçiş konusunda çalışmalar sürdürülecektir.
Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen
gösterilecektir.
Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri
altyapısının bütünleşik hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan
ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.
Kamu-özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır.
Başta hizmet alımları olmak üzere, kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır.
Kamu hizmet binası kullanımında ve taşıt temininde ihtiyaca uygunluk ve maliyet-etkinlik ilişkisi gözetilecektir.
Kamuda e-dönüşüm hızlandırılarak hizmet maliyetlerinin azaltılmasıyla birlikte hizmet kalitesi de artırılacaktır.
Kamu ar-ge ödeneklerinin tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecektir.
Sosyal amaçlı programların etkinliği değerlendirilecek, bu alanda kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki eşgüdüm geliştirilecek ve kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme
potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması amaçlanacaktır.
Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır.
Kamu yatırım ödenekleri özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yönlendirilecek, bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verilecektir.
Kamu yatırım projeleri önceliklendirilecek, kısa sürede tamamlanacak projelere odaklanılacak, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame yenileme, bakım-onarım ve iyileştirme harcamalarına ağırlık verilecektir.
Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile KÖİ politika ve uygulamalarının koordinasyonu güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir.
Çok yıllı bütçeleme anlayışı çerçevesinde, kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla
ilişkisi güçlendirilecektir.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır.
Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir.
Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay’ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir.
Girdi Tedarik Stratejisi kapsamında; ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedarikine, üretim ve
ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılmasına ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasına yönelik eylemler hayata geçirilecektir.
Gümrük Birliğinin genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilecek ve asimetrik konuların çözümüne ilişkin AB ile
müzakereler yürütülmeye devam edilecektir.
Başta Avrupa Birliği ve ABD arasında görüşmeleri devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşması
olmak üzere, ülkemizi doğrudan etkileyecek serbest ticaret anlaşmalarının dış ticaretimizi olumlu yönde etkilemesi yönünde çalışmalara hız verilecektir.
Dâhilde işleme rejimi uygulamaları yurt içi üretim koşulları ve dış ticaret dengesi açısından yeniden değerlendirilecektir.
Serbest bölgelerin faaliyetlerine; doğrudan yabancı yatırımı ve teknoloji girişini hızlandıracak ve firmaları ihracata yönlendirecek şekilde yön verilecektir.
Gümrük işlemlerinde ihracatçıların maliyetini azaltıcı tedbirler alınacaktır.
Önemli üretim ve tüketim bölgelerinde bölgesel ve küresel ihtiyaçlara cevap verebilecek, ülkemizin ana ihracat sektörlerinin rekabet gücünü destekleyecek lojistik merkezler oluşturulacaktır.
E-Ticaretin, ihracat artışına katkı yapması ve tüketim malı ithalatını artırmaması için gerekli mekanizmalar geliştirilecektir.
İthalatta piyasa gözetimi ve denetim sisteminin etkinliği artırılarak ithal ürünlerin teknik düzenlemelere uygun ve güvenli
olmaları sağlanacaktır.
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Orta Vadeli Mali Plan (2016 - 2018)
2016-2018 dönemi Orta Vadeli Mali Plan, Yüksek Planlama Kurulu’nca karara bağlanarak 11.10.2015 tarihli ve 29499 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Orta Vadeli Mali Planda aşağıdaki konulara yer verilmiştir:
•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

2016-2018 döneminde ekonomi politikasının temel amacı makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü bir ortamda yapısal reformlar yoluyla büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı hale getirmektir. Aynı dönemde yurt içi tasarrufları artırmak, özel yatırımlar kaynaklı bir büyüme yapısını özendirmek, ekonominin
rekabet gücünü ve verimlilik düzeyini yükseltmek ise temel öncelikler olacaktır.
Mali Plan döneminde maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın desteklenmesine,
büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat
istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır. 2016-2018 döneminde kamu kesimi borçlanma gereği ve faiz dışı harcamalar kontrol altında tutularak maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek, kamu maliyesi alanında elde edilen
kazanımların gelecek dönemde de korunması sağlanacaktır.
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2016-2018 yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenen
politika öncelikleri doğrultusunda tahsisi ile etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır.
2016-2018 döneminde, kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen politika öncelikleri dikkate alınarak ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi esas olacaktır.
Kaynak kullanımında etkinliği artırmak ve hesap verebilirliği güçlendirmek amacıyla, başta hizmet alımları olmak üzere
kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde fayda-maliyet analizlerinden yararlanılacak, benzer ihtiyaçların ortak
alım yöntemiyle tedariki yaygınlaştırılacaktır. Diğer taraftan bütçeleme süreçlerinde kullanılan kamu kaynağıyla elde
edilen çıktı ve sonuçların daha etkin bir şekilde ilişkilendirilmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçiş konusunda çalışmalar sürdürülecektir.
2016-2018 döneminde kamu idarelerinin kamu iç kontrol standartlarına uyum kapasitesi artırılacak, kamuda risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak ve kamu iç kontrol mevzuatı güncellenecektir. Kamu idarelerinin mali yönetim ve
kontrol alanındaki hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak insan kaynakları alt yapısını güçlendirmek amacıyla
faaliyetler yürütülecektir. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Biriminin izleme fonksiyonu güçlendirilecektir. Bu çerçevede, kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrole ilişkin kurumsallaşma, düzenleme ve uygulama düzeylerinin elektronik ortamda izlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir
2016-2018 döneminde genel yönetim mali istatistikleri kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak detayda, uluslararası standartlarla uyumlu ve düzenli olarak yayımlanacaktır. Kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçleri destekleyen,
birbirleri ile etkileşimli çalışan ve bilgi paylaşımında bulunan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi oluşturulacaktır. Kamu idarelerinin muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla muhasebe düzenlemelerinin Devlet Muhasebe
Standartlarına uyumunun artırılması çalışmalarına devam edilecektir.
Kamuya ait taşınmazların tasarrufunda, satış dâhil tüm alternatifler değerlendirilecek ve taşınmazların tasarrufunda bulunurken taşınmaz bazında etkinlik, ekonomiklik, verimlilik ilkeleri gözetilecektir.
Ekonominin uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasına yönelik ar-ge faaliyetlerini ve yüksek katma değerli
ürünlerin geliştirilmesini destekleyen vergi politikalarının uygulanmasına devam edilecektir.
Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin yurtiçindeki üretim kapasitesi ile ihracat içindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Haksız rekabetin önlenmesi, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması, ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin
artırılması amacıyla kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda; denetim daha etkin hale getirilecek, idarenin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek, kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası işbirliği
veri paylaşımı yoluyla artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacaktır. Öncelikli Dönüşüm Programlarından biri
olan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı” kapsamında hazırlanan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı” çerçevesinde yürütülmekte olan kayıt dışılıkla mücadeleye toplumun tüm kesimlerinin katılımının
sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
Orta Vadeli Mali Plan kapsamında, 2016 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri toplamı 477.071.422.000 milyar TL olarak
belirlenmiş, Bakanlığımıza ise toplam 1.052.766.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bakanlığımıza tahsis edilen ödenek
merkezi yönetim bütçe giderlerinin yaklaşık binde 2,21’i kadardır.
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B. MİSYON, VİZYON, ÇALIŞMA İLKELERİ VE DEĞERLER
MİSYONUMUZ
Gümrük ve ticaret alanında;
•
•
•
•
•

Rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden,
Piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren,
Üreticileri ve tüketicileri koruyan,
Etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan,
Politika ve uygulamaları geliştirmek, yürütmek ve denetlemek.

VİZYONUMUZ
Yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın
sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmek
ÇALIŞMA İLKELERİMİZ ve DEĞERLERİMİZ
Üstlendiği misyon ve vizyonu yerine getirirken;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İşlemleri basitleştirmeyi, kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı,
Yenilikçi olmayı,
Verimli olmayı,
Uzmanlaşmayı,
Değişim ve gelişim için öğrenerek ilerlemeyi,
İyi yönetişim ilkelerini benimsemeyi ve kurumsallaştırmayı,
Hesap verebilirliği,
Saydamlığı,
Etkililiği,
Katılımcılığı, esas almaktır.
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C. EKSEN, AMAÇ VE HEDEFLER
STRATEJİK EKSEN 1: Gümrük ve Ticaret Politikalarını Geliştirme
Bakanlığımız, gümrük ve ticaret politikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlenmesine ve hazırlanmasına yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş olup, stratejik yönetim açısından en önemli görevimiz temel faaliyet alanı ile ilgili genel ve konuya özel politikalar geliştirmektir. Bu kapsamda politika geliştirme, düzenleme, koordine etme
ve denetleme faaliyetlerinin amaca uygun olarak yerine getirilmesinde yönlendirici bir rol üstlenecektir.
Kapsam:
• Faaliyet alanında; yönlendirici ana politikalar ve destekleyici alt politikalar geliştirme
• Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlama
• Veri, enformasyon ve bilgi yönetimi
AMAÇ 1: Gümrük ve Ticarete İlişkin Yönlendirici Politikaları İlgili Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği ve Eşgüdüm Halinde Belirlemek
HEDEF 1.1: Genel ve Konuya Özel Yönlendirici Politikalar Belirlemek ve Gerçekleştirmek
Stratejik Plan döneminde, başta gümrük ve ticaret olmak üzere genel, şirket ve ulusal rekabet gücü gibi konularda yönlendirici alt politikalar geliştirmek için çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
HEDEF 1.2: Gümrük ve Ticaret Politikalarının Geliştirilmesinde Tüm Paydaşların Katkı Sunacağı Katılımcı Bir Yapı
Oluşturmak.
Plan dönemi içerisinde stratejik paydaşlardan oluşan çalışma grupları oluşturularak geliştirilecek olan politikalarla ilgili
karar vericilere görüş bildirmek, araştırma ve çalışmalar yapmak ve destek olmak hedeflenmektedir.
HEDEF 1.3: Politika Geliştirme ile Hızlı ve Nitelikli Karar Almaya Yardımcı Olacak Veri, Enformasyon ve Bilgi Yönetimini Geliştirmek ve Kurumsallaştırmak.
Sınıflandırılmış bilginin, daha isabetli kamu politikası yapmanın ve etkili karar almanın vazgeçilmez unsuru olduğu
bilinciyle bu plan döneminde kaliteli ve tasnif edilmiş veri, enformasyon ve bilgi yönetim sisteminin oluşturulması
hedeflenmektedir.
STRATEJİK EKSEN 2: Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Güvenliği ve Tüketicinin Korunması
Piyasaya arz edilecek her ürünün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir. Güvenli ürünlerin piyasaya sunulmasının sağlanması ve tüketiciyi korumaya
yönelik birçok yasal ve yönetsel tedbirin alınması Bakanlığımızın temel görevlerindendir.
Kapsam:
•
•
•
•

Piyasa gözetimi ve denetimi
Haksız rekabeti önleme
Ürün güvenliği
Tüketicinin korunması

AMAÇ 2: Tüketicinin Korunması ve Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Güvenliğini Sağlayıcı Yasal ve Yönetsel Tedbirleri
Almak
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HEDEF 2.1: Tüketicinin Korunmasını Sağlayıcı Tedbirleri Almak, Eğitim ve Araştırmaları Teşvik Etmek.
Tüketicileri piyasanın merkezine yerleştiren, uluslararası normlarla uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir ekonomik
düzenin oluşumuna katkıda bulunmak öncelikli konularımız arasındadır. Tüketicilerin korunması ve sahip olduğu haklar
konusunda tedbirler almak ve uygulamak, eğitim ve araştırmaları teşvik etmek hedeflenmektedir.
HEDEF 2.2: Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Muhtemel Risklerine ve Zararlarına Karşı Tüketici Güvenliğini Esas Alan
Bir Piyasa Denetim Sistemini Kurmak.
Bakanlığımız tüketicilerin hem ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliğini koruma görevini üstlenmiştir. Bu
görevini yerine getirebilmesi için, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin etkin bir piyasa denetimi ve gözetimine tabi
tutulması amacıyla gerekli yasal ve yönetsel tedbirleri almak ve farklı kurumların sorumluluğunda bulunan ürün kontrollerinin Bakanlığımız görev koordinasyonuna devrini sağlamayı hedeflemektedir.
STRATEJİK EKSEN 3: Uluslararası Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Yönetimi
Bakanlığımız, uluslararası eşya, taşıt ve yolcu hareketlerinde yasal ticaretin kolaylaştırılmasını ve yasadışı ticaretin
engellenmesini temel prensip olarak belirlemiştir. Uluslararası eşya, taşıt ve yolcu ha reketlerini ulusal ve uluslararası
mevzuata göre yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak kaçakçılıkla etkili mücadele etmek Bakanlığımızın öncelikli görevleri arasındadır.
Kapsam:
•
•
•
•
•
•
•
•

Muhafaza işlemleri
Risk yönetimi
Eşyanın gümrük işlemleri
Tasfiye işlemleri
Kaçakçılıkla mücadele
AB’ye uyum çalışmaları
İkili ve bölgesel anlaşmalar
Vergi toplama

AMAÇ 3: Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Hızlı, Etkili, Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesini Sağlamak
HEDEF 3.1: Eşyanın Muayene ve Kontrolünü Daha Etkili, Kolay ve Hızlı Şekilde Gerçekleştirmek.
Ürünlerin nihai kullanıcıya ulaştırılmasında ve hizmetlerin sunumunda harcanan süre işlem maliyetleri içerisinde değerlendirilmektedir. İthalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması ticaret hacmini önemli ölçüde olumlu olarak etkilemektedir. APEC verilerine göre % 5’lik bir işlem maliyetlerinde azaltma % 1’lik bir GSMH artışı ile sonuçlanmaktadır.
İşlem maliyetleri azaltılarak ekonomiye katkı sağlamak için eşyanın muayene ve kontrolünün etkinleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmektedir.
HEDEF 3.2: Gümrük Kontrollerini Risk Analizini Esas Alarak Gerçekleştirmek.
Gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırarak, riskli olmayan eşyanın teslim süresini kısaltmak amacıyla
risk yönetimi teknikleri kullanılması hedeflenmektedir.
HEDEF 3.3: Kaçakçılıkla Etkili Mücadele Etmek İçin Gerekli Yönetsel ve Yapısal Tedbirleri Almak.
Bakanlığımız, ülkemizin ekonomik, kültürel ve doğal değerlerini ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için kaçakçılıkla ve illegal ticari faaliyet, hareket ve suçlarla etkin mücadele edebilmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirleri
almayı hedeflemektedir.
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HEDEF 3.4: Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaları Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Tasfiye Etmek.
Tasfiyelik hale gelen eşyanın en modern ve etkin yöntemler kullanılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.
HEDEF 3.5: AB Müktesebatına Uyum Çalışmalarını Yürütmek, Uluslararası Kuruluşlarla ve Diğer Ülkelerle Çok Taraflı ve İkili İşbirliğini Artırmak ve Uluslararası Anlaşmalara Taraf Olmak.
Küreselleşme süreciyle ülkeler arasındaki ticarette kota ve engeller azalırken ekonomik entegrasyonun güçlendiği ve
ticaretin serbestleştiği görülmektedir. Ülke ekonomisinin uzun dönemde verimliliğinin ve istikrarının sağlanması ulusal
ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasıyla mümkündür. Günümüzde ticaret akışının büyük ölçüde bölgesel ekonomiler içinde gerçekleştiği görülmektedir. Ticarette rekabet gücünü ve etkinliği artırmak, uluslararası alanda ikili ve
bölgesel olarak gümrük ve ticari işbirliği ve bilgi değişimini sağlayarak uluslararası eşya, yolcu ve taşıt hareketlerini
kolaylaştırmak, ulusal çıkarlarımızı korumak amacıyla bölgesel anlaşmalar yapmak, uluslararası kuruluşlara ve AB’ye
uyum çalışmaları yapmak hedeflenmektedir.
STRATEJİK EKSEN 4: Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler, Kooperatifler, Esnaf ve Sanatkarlar ve Bunların Üst Kuruluşlarının Yönetişim, Düzenleme ve Denetlenmesi
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik hayata katkıları açısından toplumun bel kemiğini oluşturan şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar; sermaye ve refahın tabana yayılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve bu
suretle sosyal dengelerin korunmasına da büyük katkı sağlamaktadır. Bakanlığımız ülkemizde ticaret kültürünün geliştirilmesi ve ticari hayatın etkin işleyebilmesi için şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ile bunların üst kuruluşlarına
ait hizmetlere ilişkin politikalar belirlemek, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmekle yükümlüdür.
Kapsam:
·
·
·
·

Gerçek ve tüzel kişi tacirler
Kooperatifler
Esnaf ve Sanatkârlar
Üst Kuruluşlar

AMAÇ 4: Bakanlığımızın Görev Alanındaki Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Politikalar Belirlemeye Yardımcı Olmak
ve Belirlenen Politikaları İşbirliği İçerisinde Hayata Geçirmek.
HEDEF 4.1: Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler, Kooperatifler, Esnaf ve Sanatkarlar ile Bunların Üst Kuruluşlarına Yönelik
Stratejiler Geliştirmek, Düzenlemeler Yapmak ve Yürütmek.
Esnaf ve sanatkârlar, kooperatifler, şirketler ve diğer tacirler için AB normlarıyla uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir
piyasa oluşturulmasına katkı sağlamak, destek vermek ve yatırım ortamını sürekli iyileştirmek amacıyla diğer kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içinde politikalar belirleyip yürütmek hedeflenmektedir.
STRATEJİK EKSEN 5: Kurumsal Değişim ve Gelişim
Yukarıda sıralanan Bakanlığın stratejik eksenlerinde belirtilen amaç, hedef, proje ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesi
için gerekli bütün yardımcı faaliyetlerin belirlenmesi, planlanması, örgütlenmesi, koordinasyonu, yürütülmesi ve denetlenmesi etkin bir kurumsal yapı ve yönetim gerektirmektedir. Bu kurumsal yapı ve yönetimin değişen çevre koşullarına
ve yasalara cevap verecek biçimde sürekli değişim ve gelişimi kaçınılmaz olacaktır.
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Kapsam:
•
•
•
•
•
•

Yönetim tarzı
Bilgi işlem altyapısı
Merkez-Taşra ilişkileri
İnsan kaynakları yönetimi
Kurumsal yapı
Kurumsal kültür

AMAÇ 5: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Öğrenme ve İlerleme ile Değer Üretiminde Yetkinlik Kazanmak.
HEDEF 5.1: Kurum Konumunu Güçlendirmek ve Kurum Kültürünü Geliştirmek
Yeni kurulan Bakanlığımızın kamuoyu nezdinde konum ve imajını güçlendirmek amacıyla etik kurallara bağlı, kurum
kimliğini ön plana çıkaran, eğitim odaklı kurumsal kültürün oluşturulması hedeflenmektedir.
HEDEF 5.2: Kurumsal Altyapı Kapasitesini Geliştirmek.
Gümrük fiziki ve teknik altyapısının geliştirilmesindeki gecikmelerin artan dış ticaret hacmini karşılamakta yetersiz olması ve talepleri karşılayamaması hizmetleri aksamasına neden olmaktadır. Bakanlığımızın görevlerini etkin bir şekilde
yerine getirilebilmesi için fiziki altyapı ve bilgi işlem kapasitenin sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca Bakanlığımızı oluşturan birimler arasında yıllardır yaşanan güven, iletişim, bilgi paylaşımı ve yetki belirsizliğini
ortadan kaldırmak üzere birimler arası ve birim içi ilişkilerde güven esasına dayalı işbirliği ve bilgi paylaşımını tesis
etmek, iletişimi güçlendirmek, katılımcılığı sağlamak ve faaliyetlerde eşgüdümü esas kılmak hedeflenmektedir.
HEDEF 5.3: Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek.
İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı, mevcut personel yönetimi anlayışı ile kıyaslandığında, uygulama da çok daha geniş
içerik-faaliyet alanı bulan ve barındırdığı öğeler yönüyle klasik yönetim anlayışının ötesinde çağdaş bir kavram olarak
kabul görmektedir. Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda, misyon, vizyon ve organizasyon yapısına uygun
yöntem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken insan kaynakları yönetiminin
temel unsurlarının uygulanması hedeflenmektedir.
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D-HEDEF – BİRİM MATRİSİ

Gümrük ve Ticaret
Politikalarını
Geliştirme

Tüketiciye
Yönelik Ürünlerin
Güvenliği ve
Tüketicinin
Korunması

Hedef 1.2 Gümrük ve ticaret politikalarının
geliştirilmesinde tüm paydaşların katkı
sunacağı katılımcı bir yapı oluşturmak

✓

✓

✓

✓

Hedef 1.3 Politika geliştirme ile hızlı ve nitelikli
karar almaya yardımcı olacak veri, enformasyon
ve bilgi yönetimini geliştirmek ve kurum
sallaştırmak

✓

✓

✓

✓

Hedef 2.2 Tüketiciye yönelik ürün lerin
muhtemel risklerine ve zarar larına karşı tüketici
güvenliğini esas alan bir piyasa denetim sistemini
kurmak

✓

✓

✓

✓

Hedef 3.2 Gümrük kontrollerini, risk analizini
esas alarak gerçekleştirmek
✓

✓

✓

Hedef 3.4 Tasfiyelik hale gelen eşyaları hızlı ve
güvenli bir şekilde tasfiye etmek
Hedef 3.5 AB müktesabatına uyum çalışmalarını
yürütmek uluslararası kuruluşlarla ve diğer
ülkelerle çok taraflı ve ikili işbirliğini artırmak ve
uluslararası anlaşmalara taraf olmak

✓

✓

✓

✓

Hedef 4.1 Şirketler, kooperatifler, esnaf ve
sanatkarlar ve bunların üst kuruluşlarına yönelik
stratejiler geliştirmek, düzenlemeler yapmak ve
yürütmek

Hedef 5.1 Kurum konumunu güçlendirmek ve
kurum kültürünü geliştirmek

Kurumsal Değişim
ve Gelişim

✓

✓

Hedef 3.3 Kaçakçılıkla etkin mücadele etmek
için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirleri
almak

Gerçek ve Tüzel
Kişi Tacirler,
Kooperatifler,
Esnaf ve
Sanatkarlar ve
Bunların Üst
Kuru luşlarının
Yönetişim,
Düzenleme ve
Denet lenmesi

✓

Hedef 2.1 Tüketicinin korunmasını sağlayıcı
tedbirleri almak, eğitim ve araştırmaları teşvik
etmek

Hedef 3.1 Eşyanın muayene ve kontrolünü daha
etkin, kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmek

Uluslararası Eşya,
Taşıt ve Yolcu
Hareketleri nin
Yönetimi

✓

✓

✓

✓

✓

Hedef 5.2 Kurumsal altyapı kapasitesini
geliştirmek

✓

Hedef 5.3 Personel yönetiminden insan
kaynakları yönetimine geçmek

✓
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TKPGM

SGB

✓

THGM

RYKGM

✓

RTB

KGM

✓

PDB

İTGM

✓

İDDB

✓

HM

GMGM

Hedef 1.1 Genel ve konuya özel yönlendirici
politikalar belirlemek ve gerçekleştirmek

GGM

ESGM

EDB

DHDB

BİDB

HEDEFLER

BHİM

STRATEJİK
EKSENLER

ABDİGM

SORUMLU BİRİMLER

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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E. PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
Performans Hedefi: 1
Etki analizi ve performans değerlendirmeye yönelik altyapının oluşturulması amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Amaç

Gümrük ve Ticarete İlişkin Yönlendirici Politikaları İlgili Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği ve Eşgüdüm Halinde Belirlemek

Hedef

Genel ve Konuya Özel Yönlendirici Politikalar Belirlemek ve Gerçekleştirmek

Performans Hedefi

Etki analizi ve performans değerlendirmeye yönelik alt yapının oluşturulması amacıyla eğitim çalışmaları yapılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Stratejik plan döneminde başta gümrük ve ticaret alanları olmak üzere genel, şirket ve ulusal rekabet gücü gibi konularda yönlendirici alt politikalar
geliştirmek için gerekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilen politikaların etkilerini ölçmek üzere etki analizleri
yapılacak ve buna ilişkin kurumsal kapasite geliştirilecektir. Bunun için kurum çalışanlarına eğitim programları düzenlenecek ve etki analizinin kurumsal
ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşması sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1

Ülkemizin rekabet
gücünü artıracak mevzuat
düzenlemesi sayısı

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

3

2016 yılı içerisinde rekabet gücünü artırmak ve geliştirmek amacıyla 3 adet mevzuat düzenleme yapılması planlanmaktadır.
2

Yasal ticaretin
basitleştirilmesine yönelik
yazılı hale getirilen
düzenleme sayısı

Adet

0

0

2

0

0

50

0

0

50

Ticaretin daha basit ve kolay yapılabilmesi amacıyla yazılı hale getirilen düzenleme sayısını ifade etmektedir.
3

Bakanlık hizmet
envanterinin tespiti ve
analizi

Yüzde

Hizmete ilişkin veri girişleri tamamlanacak ve hizmet envanteri çıkarılacak.
4

İş Sürekliliği Yönetim
Sisteminin kurulması

Yüzde

İş sürekliliğinin sağlanması ve konuyla ilgili karşılaşılan sorunların aşılabilmesi hedeflenmektedir.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Faaliyeti
Genel Toplam

2016 Yılı Performans Programı

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı
oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır.

Faaliyet Adı

Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya
Birimleri

31.01.00.23 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

0

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

15.000

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0
15.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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0
15.000
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Performans Hedefi: 2
Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Gümrük ve Ticarete İlişkin Yönlendirici Politikaları İlgili Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Ve Eşgüdüm Halinde
Belirlemek

Hedef

Gümrük ve Ticaret Politikalarının Geliştirilmesinde Tüm Paydaşların Katkı Sunacağı Katılımcı Bir Yapı Oluşturmak

Performans Hedefi

Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı oluşturulacak
ve işlerlik kazandırılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Bakanlığımız gümrük ve ticaret politikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlenmesine ve hazırlanmasına yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş olup; bu amacı gerçekleştirmek üzere gümrük ve ticaret politikalarının geliştirilmesinde tüm paydaşların katkı sunacağı katılımcı bir yapı
oluşturulmasına yönelik olarak Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantısı ve 2 adet Fikir Geliştirme Toplantısı düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri
1

Gümrük ve Ticarat Konseyi
tarafından alınan tavsiye
kararı sayısı

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

1

Konsey tarafından alınan kararların takibi amaçlanmaktadır.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

Politika ve Fikir Geliştirme Faaliyeti
Genel Toplam

2016 Yılı Performans Programı

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı
oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır.

Faaliyet Adı

Politika ve Fikir Geliştirme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.23 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

0

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

10.000
0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

10.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
10.000

Politika ve Fikir Geliştirme Faaliyeti
640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine istinaden 22 Haziran 2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret
Konseyi Yönetmeliği’ne göre Konseyin sekretarya görevi Strateji Geliştirme Başkanlığına verilmiştir.
Konsey, gümrük ve ticaret politikalarına ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin ortak katılımı ve işbirliği temelinde ve objektif
esaslara göre yön vermeye katkı sağlayan bir danışma organıdır. Çalışmalarında uluslararası gelişmeleri, dünya ticaretindeki
eğilimleri ve ülke koşullarını gözetir. Katılımcılığa ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas alır. Değişimi ve yenilikleri öngörerek, sonuç odaklı, analizlere dayalı çalışma kültürünü benimser.
Bir danışma organı olan Konsey, Başkanı Bakan olmak üzere Bakanlık üst yönetimden 14 doğal üye, kamu kesimini temsilen
11‘i müsteşar ve 11‘i Başkan olmak üzere 22 üye, sivil toplum kuruluşlarını temsilen 35 üye ve Bakan tarafından seçilmiş 8
üye olmak üzere 79 üyeden oluşmaktadır.
Yönetmeliğe göre, Konseyin Genel Kurulu yılda 1 kez olağan, İcra Kurulu ise altı ayda bir olmak üzere yılda 2 kez toplanacaktır. Konsey üyelerinin harcırahları ve her türlü cari giderleri Bakanlığımızca karşılanacaktır.
Konseyin faaliyete geçmesi ile ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin gümrük ve ticaret politikalarına ortak katılımı ve işbirliği
temelinde ve objektif esaslara göre katkı verilecektir.
Bakanlığımız gümrük ve ticaret politikalarının ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve uyum içinde belirlenmesine, hazırlanmasına yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş olup bu amacı gerçekleştirmek üzere gümrük ve ticaret politikalarının
geliştirilmesinde tüm paydaşların katkı sunacağı katılımcı bir yapı oluşturacaktır. Bu kapsamda, Stratejik Plan İzleme ve
Değerlendirme Toplantısı ve 2 adet Fikir Geliştirme Toplantısı düzenlenecektir.
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Performans Hedefi: 3
Veri, enformasyon ve bilgi yönetiminin geliştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Gümrük ve Ticarete İlişkin Yönlendirici Politikaları İlgili Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği ve Eşgüdüm Halinde Belirlemek

Hedef

Politika Geliştirme ile hızlı ve nitelikli karar almaya yardımcı olacak veri, Enformasyon ve bilgi yönetimini geliştirmek ve kurumsallaştırmak

Performans Hedefi

Veri, enformasyon ve bilgi yönetiminin geliştirilmesi ve kurumsallaştırılmasına çalışılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Sınıflandırılmış bilgi, daha isabetli kamu politikası yapmanın ve etkili karar almanın vazgeçilmez unsuru olduğu bilinciyle bu plan döneminde kaliteli ve
tasnif edilmiş veri, enformasyon ve bilgi yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, politika ve karar verme süreçlerinin bilimsel yöntemlerle üretilmiş verilere dayandırılması, veri üretimi için tüm ilgili kurum ve birimlerin
destek ve katılımının sağlanması, tüm personelin veri toplamayı rutin ve fakat önemli gördüğü bir örgüt kültürü oluşturulması, veri, enformasyon ve bilgi
yönetim sisteminin kurumsallaştırılması, paydaşlar ile birlikte ortak veri, enformasyon ve bilgi üretilmesi çalışmaları yürütülecektir.

1

Performans Göstergeleri

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

İstatistiklerin oluşturulmasına ilişkin verilen
eğitim sayısı

Adet

0

0

1

Bakanlığımız birimlerince ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin standart formatta, doğru ve tutarlı olarak oluşturulması amacıyla, veri çekimi ve tablolaştırma
hususlarında ilgili personele eğitim verilmektedir.
2

İmzalanan protokol sayısı

Adet

0

0

15

Bakanlık Makamının 03.02.2012 tarihli ve 2012/4 sayılı Olurları ile GÜVAS da depolanan verilerin diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesine, diğer kurum
ve kuruluşlardan da Bakanlığımıza iletilecek süreklilik arz eden bilgiye verilere ilişkin olarak imzalanacak elektronik veri değişim protokolleri ile ilgili
çalışmaların koordinasyonu, gerektiğinde ilgili birimlerinde koordinesi alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.
3

Yayımlanan dış ticaret veri bülteni sayısı

Adet

0

0

12

2014 yılı Ekim ayından itibaren, her ayın ikinci günü saat 10.00 itibarıyla, önceki aya ilişkin veriler Bakanlığımız kurumsal internet sayfasında
yayımlanmaktadır.
4

İthalat ve ihracat işlem sürelerine ilişkin yayın
sayısı

Adet

0

0

12

Gümrük işlem sürelerinin dönemsel olarak ölçülmesi ve aylık/yıllık olarak kamuoyunun bilgisine sunulması sağlanmaktadır.
5

Makama arz edilen bülten sayısı

Adet

0

0

12

Bir önceki aya ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri Haber Bülteni her ayın 10’unda Makama sunulmaktadır. Cep kitabı formatında yayımlanan haber bülteni
sayesinde Bakanlığımız yöneticilerinin verilere hızlı ve pratik olarak ulaşmaları sağlanmaktadır.
6

Bakanlık verilerinin portalda/internette
yayımlanması

Yüzde

0

0

90

Yapılan çalışmaların neticesinde hazırlanan istatistiki tablolar (web alanında 82 adet, intranet alanında 97 adet tablo) Bakanlık Makamının 06.05.2016
tarihli Oluruna müteakip, Bakanlığımız resmi web/ intranet sayfasında yayımlanmaya başlanmıştır.
7

Yayınlanan ülke raporu sayısı

Adet

0

0

10

Bakanlık Makamınca gerçekleştirilecek ülke ziyaretlerinde yararlanmak üzere ülkenin ekonomik, siyasi ve ticari bilgilerini içeren raporlar hazırlanmaktadır.
8

Yayınlanan il raporu sayısı

Adet

0

0

20

Bakanlık Makamınca gerçekleştirilecek il ziyaretlerinde yararlanmak üzere ilin ekonomik, siyasi ve ticari bilgilerini içeren raporlar hazırlanmaktadır.
9

Yayınlanan sektör raporu sayısı

Adet

0

0

12

Ayda en az bir tane olmak üzere talep edilen veya belirlenen bir sektöre ilişkin dış ticaret verilerinin yer aldığı raporlar hazırlanmaktadır.
10

Uluslararası kuruluşlarca yayınlanan
raporların değerlendirilmesi

Adet

0

0

6

İş Yapabilirlik Raporu, Lojistik Performans Endeksi, Küresel Rekabetçilik Raporu, Küresel Ticaretin kolaylaştırılması Raporu vb. raporların çevirisi ve
değerlendirmesi sunulmaktadır.
11

Dış ticaretimizin muhtelif boyutlarına ilişkin
yayınlanan rapor sayısı
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Adet

0

0

3
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Dünya ve Türkiye Dış Ticareti Genel değerlendirme Raporu vb. raporlar hazırlanmaktadır.
İhracat kalite endeksine ilişkin yayınlanan rapor
sayısı

12

Adet

0

0

1

Oluşturulan ihracat kalite endeksine ilişkin açıklamalar sunan rapor hazırlanmaktadır.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Veri, Enformasyon ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti

2.230.528

0

2.230.528

2

Algı, Farkındalık ve Memnuniyet Ölçüm Faaliyeti

1.000.000

0

1.000.000

3.230.528

0

3.230.528

Genel Toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Veri, enformasyon ve bilgi yönetiminin geliştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır.

Faaliyet Adı

Veri, Enformasyon ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri

31.01.33.00 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

1.693.536

02

SGK Devlet Primi Giderleri

434.968

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

102.024

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

2.230.528

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Veri, enformasyon ve bilgi yönetiminin geliştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır.

Faaliyet Adı

Algı, Farkındalık ve Memnuniyet Ölçüm Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi
31.01.33.00 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
veya Birimleri
Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

0

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

0
1.000.000

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.000.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
1.000.000

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
Veri, Enformasyon ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti
Ülkemizin gümrük ve ticarete ilişkin politikalarının doğru ve etkin bir şekilde tespit edilmesi, kurumsal bilginin doğru, sonuç
odaklı, analitik bir şekilde çözümlenmesi ile mümkündür. Bu nedenle, istatistiksel ve modelleme alanlarında alınacak eğitimler bilgi yönetimine katkı sağlayacaktır.
KDS eğitimlerinin, eğitimlerin ilgili birim tarafından alınması ve dış ticarete dönük veri ambarı sistemlerinin incelenmesi
amacıyla ülke ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi gibi unsurlar karar destek sistemlerini kurma aşamasında katkı sağlayacaktır.
Veri Madenciliği kapsamında veri profilleme ve kalite yükseltme alanlarında personele verilecek eğitim ve alınacak danışmanlık hizmetleri neticesinde Bakanlığımız idari kayıtlarında sürdürülebilir bir veri kalitesinin sağlanması, özellikle takvim
etkisinin yüksek olduğu dönemler için Bakanlığımız idari kayıtlarından oluşturulan dış ticaret istatistiklerinin gerçek değerine
yaklaştırılması önem taşımaktadır.
Kendi idari kayıtlarını resmi istatistik olarak da açıklayan yurt dışı kurumlarla ve Türkiye İstatistik Kurumu ile yapılacak ortak
çalışmalar neticesinde Bakanlığımız idari kayıtlarının Resmi İstatistik Programı kapsamında uluslararası standartlara eriştirilmesi amacıyla ülke ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi veri doğrulama ve kontrol işlemlerine katkı sağlayacaktır.
Bakanlığımızın gümrük ve ticarete ilişkin olarak yürüttüğü lojistik, gümrük rejimleri, ticaretin kolaylaştırılması, reklam kurulu hizmetleri, piyasa gözetimi ve denetimi, kooperatiflerin ekonomik etkinliği, organize ve perakende ticaret gibi belirli
uygulama ve politikaların sonuçlarının bilimsel yöntemlerle değerlendirilerek alınabilecek iyileştirici önlemleri tespit etmek
amacıyla uluslararası çalışmaları ve iyi uygulamaları takip etmek üzere uluslararası seminer veya kongrelere katılım sağlanacak veya ülke ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Çalıştay ve seminerler, Bakanlığımızın işbirliği içerisinde olduğu üniversitelerle
birlikte düzenlenecektir.
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Tahsilat Takip Programı projesi ile ek tahakkuk ve/veya ceza kararının düzenlenmesi ile bundan sonraki ödeme, itiraz, uzlaşma, yargı, tecil/taksitlendirme aşamaları ve gümrük vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması aşamalarının tümünün elektronik
ortamda yürütülmesi sağlanacaktır.
Ayrıca, IPA 2012 kapsamında “Gümrük Vergilerinin Kaldırılması ve Geri Ödenmesi’’ konulu kısa süreli eşleştirme projesi
hazırlanmış olup, proje ile ulusal mevzuat ile AB mevzuatının uyumlulaştırılması ve gümrük işlemlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması hedeflenmektedir.
Algı ve Farkındalık Ölçüm Faaliyeti
2011 yılında gümrük ve iç ticaret birimlerinin bir araya getirilmesiyle ihdas edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kurulduğu
günden itibaren rutin faaliyetleri yanında farklı uygulama ve projeler üzerinde çalışmaktadır. Ancak Bakanlığın yaptığı düzenlemelerin, uygulamalarının ve aldığı kararların hedef kitle üzerinde ne tür sonuçlar yarattığı ile ilgili kesintisiz ve düzenli
bir geri bildirim söz konusu değildir. Geri bildirimler dilekçeler, toplantılar, basın bildirileri vb. geleneksel yöntemlerle temin
edilebilmektedir. Geri bildirimlerin çağdaş ve bilimsel yöntemlerle temini ve değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Algı ve Farkındalık Ölçüm Sistemi, ar-ge nitelikli bir programdır. Program ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hizmet alıcılarının Bakanlık hakkındaki değerlendirmeleri anket yöntemi ile temin edilecek ve sonuçlar Bakanlık plan ve projelerine
yansıtılacaktır.
Mevcut hali ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 78 milyon tüketiciye, 2 milyona yaklaşan esnaf ve sanatkara, 1,5 milyona yakın
işletmeye, 100 bin civarında dış ticaret mükellefine,13 bin civarında kooperatife hizmet sunmaktadır. Her gruptan geneli temsil
eden örneklemlerin seçilerek yüz yüze, internet yoluyla veya telefonla görüşme gibi en uygun anket yöntemi tespit edilecektir.
Algı ve Farkındalık Ölçüm Sisteminin amacı, Bakanlığımız gümrük ve ticaret hizmetlerinin hizmet faydalanıcıları (ihracatçılar, ithalatçılar, taşıyıcılar, gümrük müşavirleri, esnaflar, kooperatifler, tüketiciler) nezdinde nasıl algılandığını bilimsel kriterlere uygun şekilde ölçmek, ihtiyaçlara cevap verir hizmetlerin üretilmesini desteklemek ve mevcut çalışmaları bu doğrultuda
yönlendirmektir.
Program hedefleri aşağıdaki gibidir:
İş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan Bakanlık sistemlerinin etkinliği ve verimliliğini ölçmek.
Gümrük ve ticaret hizmetlerini etkileyen mevzuatın etkilerini ölçmek.
İletişim, hizmet kalitesi ve nitelik açısından Bakanlık çalışanlarının performansını ölçmek.
Ticaretin kolaylaştırılması, kooperatiflerin ve esnafın desteklenmesi, (tüketicinin korunması) gibi alanlarda öne çıkan uygulamaları hakkında hizmet alıcıların memnuniyetini ölçmek.
Programdan aşağıdaki faydalar beklenmektedir.
Bakanlığın ticaret politikaları belirleyicileri arasındaki rolü güçlendirilecek,
Raporlar ve basın açıklamaları vasıtası ile kamuoyu ile etkili bir iletişim yöntemi tesis edilecek,
Hizmet alıcılarının Bakanlığa olan güveni artırılarak Bakanlık ile daha sıkı bir işbirliğine gitmeleri sağlanacak,
Etki analizine dayalı karar alma süreçleri geliştirilecek, karar alma süreçleri hızlandırılacak ve kolaylaştırılacak,
Sundukları hizmetlerin bir geri dönüşü olduğunu gören idare personelinin iş motivasyonu artırılacak.
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Performans Hedefi: 4
Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna katkı sağlanacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı
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Amaç

Tüketicinin Korunması ve Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Güvenliğini Sağlayıcı Yasal ve Yönetsel
Tedbirleri Almak.

Hedef

Tüketicinin Korunmasını Sağlayıcı Tedbirleri Almak, Eğitim ve Araştırmaları Teşvik Etmek.

Performans Hedefi

Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna
katkı sağlanacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Tüketicileri piyasanın merkezine yerleştiren, uluslararası normlarla uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir ekonomik düzenin oluşumuna katkıda bulunmak
öncelikli konularımız arasındadır. Tüketicilerin korunması ve sahip olduğu haklar konusunda tedbirler almak ve uygulamak, eğitim ve araştırmaları teşvik
etmek hedeflenmektedir.
Bu kapsamda; tüketicilerin hak arama yollarına ilişkin yöntemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması,
tüketici odaklı hizmet sunum anlayışının yerleştirilmesi, tüketicileri bilinçlendirilmesi, haksız rekabeti önleyici bir anlayışla hareket edilmesi sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1

Tüketici profili araştırmasının
yapılması

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

1

Tüketicilerin tüketici hakları ve tüketicinin korunması konusunda bilinç ve bilgi düzeylerini belirlemek, tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla
alışveriş ve tüketim davranışlarına göre tüketici profili ortaya koymayı amaçlayan araştırma sayısını ifade etmektedir.
2

Tüketicilere yönelik bilinçlendirme amaçlı
konferans, panel, çalıştay ve hazırlanan TV
yayın sayısı

Adet

0

0

30

Tüketicilerin kendilerine verilen hakları konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenen konferans, panel, çalıştay ve TV yayın sayısını ifade
etmektedir.
3

Hazırlanan yayın sayısı

Adet

0

0

5

Tüketicilerin bilgilendirilmeleri ve bilinçlenmeleri ile daha etkin bir biçimde yasal haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan afiş, broşür,
kitap, dergi gibi yayın sayısını ifade etmektedir.
4

Mal ve hizmet üreticilerine yönelik
gerçekleştirilen eğitim sayısı

Adet

0

0

10

Üreticilerin mevzuatla getirilen hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim sayısını ifade etmektedir.
5

Reklam Kurulu tarafından karara bağlanan
dosya sayısı

Adet

0

0

2000

Reklam Kurulunca idari denetimi gerçekleştirilen reklamların tüketicileri aldatıcı/yanıltıcı nitelikte olup olmadığına dair karara bağlanan toplam reklam
dosyası sayısını ifade etmektedir.
6

Tüketici hakem heyet ve raportörlerine yönelik
verilen hizmet içi eğitim sayısı

Adet

0

0

7

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun yayınlanması ile birlikte ihdas edilen/edilecek raportör kadroları ve Tüketici Sorunları Hakem
Heyeti başkan ve üyelerine yönelik olarak, alınan kararlarda tutarlılık ve işlerlik sağlanması amacıyla verilen eğitimleri ifade etmektedir.
7

Mobil tüketici(M-tüketici) kullanıcı sayısı

Adet

0

0

1250

0

4000

0

200000

Akıllı telefonlara yüklenebilen m-tüketici uygulamasını kullanan tüketici sayısını ifade etmektedir.
8

E-belge uygulaması kapsamında
gerçekleştirilen satış sonrası hizmet işlem
sayısı

Adet

0

Elektronik ortamda ve e-imza ile gerçekleştirilen satış sonrası hizmet işlem sayısını ifade etmektedir
9

Tüketici hakem heyetlerince karara bağlanan
dosya sayısı

Adet

0

Yıl içerisinde tüketici hakem heyetlerince karara bağlanan dosya sayısını ifade etmektedir.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

Tüketicinin Korunması ve Bilinçlendirilmesi Faaliyeti
Genel Toplam
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Bütçe Dışı

Toplam

41.880.500

0
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41.880.500

0
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
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Performans Hedefi

Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna katkı sağlanacaktır.

Faaliyet Adı

Tüketicinin Korunması ve Bilinçlendirilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Biri31.01.34.00 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
mi veya Birimleri
Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

Ödenek
19.115.000
577.000
22.188.500
0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

41.880.500

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
41.880.500

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
Tüketicinin Korunması ve Bilinçlendirilmesi Faaliyeti
Tüketici Konseyi, tüketicilerin ihtiyaçlarının ve çıkarlarının korunması ile tüketici sorunlarının evrensel tüketici hakları doğrultusunda çözümlenmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması amacıyla Bakanlığımız koordinatörlüğünde oluşturulmakta ve yılda en az bir kere düzenlenmektedir. Tüketici Konseyi bugüne kadar 19 kez toplanmış ve gerek Bakanlığımız
görev ve yetki alanlarını kapsayan gerekse de diğer kurum ve kuruluşların uygulama alanlarına giren konularda tüketicilerin
haklarını geliştirici ve uygulamada yaşanan tüketici sorunlarını giderici birçok karar almıştır. Yılda en az bir kere toplanmakta
olan Konseyin son toplantısı 25 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum
ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla
toplam 6 dalda tüketici ödülleri hak sahiplerine dağıtılmaktadır. 18 incisi düzenlenen ödül töreni 19 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Tüketicilerin hakları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla kamu spot filmleri, kitap, dergi, afiş, broşür vs. yayınların
yanı sıra ücretsiz olması, esnek kullanım kolaylığı, her türlü bilgi, resim ve görüntünün paylaşılabilmesi ve gelişmelerin çok
hızlı bir biçimde oldukça geniş kitlelere ulaşma imkânı sağlaması gibi faydaları nedeniyle sosyal medyada üzerinden de çeşitli
görsel ve işitsel dokumanlar hazırlanarak tüketicilerimizin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları yürütülecektir.
Mal ve hizmet üretici firmaların, tüketicilerimizin uğrayacakları muhtemel mağduriyetleri ortaya çıkmadan önce önlemek
üzere, proaktif yönetim anlayışı çerçevesinde yapılacak sektörel toplantı ve seminerler ile tüketicilerin hakları konusunda
bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Diğer taraftan, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan çözüme bağlanması
amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1003 adet tüketici sorunları hakem heyeti kurulmuştur. Tüketici
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haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerine yapılan başvurular her geçen gün artmaktadır. Başvuru sayısı 2001 yılında 29.845 iken, 2009 yılında 143.810, 2013 yılında 883.854 iken 2014 yılında ise bu sayı
5.521.183 olarak gerçekleşmiştir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesi ile birlikte, ihdas edilecek raportör kadroları ve tüketici sorunları hakem heyetleri başkan ve üyelerine yönelik olarak, alınan kararlarda tutarlılık ve işlerlik sağlanması amacıyla hizmet içi
eğitim faaliyetleri düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Tüketici şikâyetlerinin tüketici sorunları hakem heyetlerine doğrudan aktarılmasını, şikâyetlerin inceleme ve değerlendirme
aşamalarının internet üzerinden takip edilmesini ve sonuçlarının sorgulanmasını sağlamak amacıyla 2010 yılı Nisan ayında
Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) tüketicilerimizin kullanımına açılmıştır. Bu sistem sayesinde tüketiciler şikâyetlerini internet
üzerinden iletebilmektedir. TÜBİS üzerinden Haziran 2015 itibariyle 1.113.042 adet başvuru yapılmıştır.
Tüketici şikâyetleri ile ilgili olarak yalnızca Türkiye sınırları içerisinde değil sınır ötesi uyuşmazlıkların çözümü için de gayret
göstermekteyiz. Sınır ötesi uyuşmazlıkların çözümü ve uluslararası bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla kurulmuş olan
Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı’na (ICPEN) 2010 yılı Kasım ayında tam üyeliğimiz gerçekleştirilmiştir.
Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin takip edilmesi ve Bakanlığımız görev alanını ilgilendiren faaliyetlere uyarlanması ile
bürokrasinin ve kırtasiyenin azaltılması, tüketicilerin ve sektör kuruluşlarının sorun ve taleplerinin hızlı ve kolay bir biçimde
karşılanması amaçlanmaktadır. Halihazırda garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin e-imza ile elektronik
ortamda gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan 2010 yılından bu yana tüketici şikayetleri e-devlet şifresi ile TÜBİS üzerinden
yapılabilmektedir. Bu uygulamalara ek olarak 2013 yılında mtüketici ile akıllı telefonlara yüklenecek tüketici uygulaması ile
de başvuru yapma ve bilgi alma imkanı tanınmaktadır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı maddesine istinaden kurulan ve tüketici işlemleri ile tüketiciye
yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan tüketici hakem heyetleri için e-imza
ve Kayıtlı Elektronik Posta sistemlerinin kurulmasıyla bürokrasi ve kırtasiyenin azaltılmasının yanında UYAP sistemi ile de
uyum sağlaması amaçlanmaktadır.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63 üncü maddesine istinaden kurulan Reklam Kurulu, tüketicilerin
sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının ticari reklam ve ilanlar vasıtasıyla zedelenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 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 Reklam
Kurulu’nun temel görevleri arasında yer alır.
Reklam Kurulu, ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya
yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre durdurma veya aynı yöntemle düzeltme veya idari para cezası veya gerekli görülen hallerde de üç aya kadar tedbiren
durdurma cezası verme hususlarında yetkilidir. 2014 yılı içerisinde Reklam Kurulu 1753 adet dosyayı karara bağlamıştır.
Diğer taraftan, Reklam Kurulu faaliyetlerinin elektronik ortama taşınması sağlanarak;
•
•
•

Reklam Kurulu alt yapısının güçlendirilmesi ile reklam başvurularının daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması,
Sektörel bazda oluşturulacak reklam özel ihtisas komisyonları ile incelenen reklamlarda uzmanlaşmanın sağlanması,
Oluşturulan online ortam sayesinde yapılan başvuruların ve bu başvurularla ilgili işlemlerin istatistiklerinin tutulması
öngörülmektedir.
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Performans Hedefi: 5
Tüketici güvenliğini esas alan bir piyasa denetim sistemi kurulacaktır
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Tüketicinin Korunması ve Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Güvenliğini Sağlayıcı
Yasal ve Yönetsel Tedbirleri Almak

Hedef

Tüketiciye Yönelik Ürünlerin Muhtemel Risklerine ve Zararlarına Karşı
Tüketici Güvenliğini Esas Alan Bir Piyasa Denetim Sistemini Kurmak

Performans Hedefi

Tüketici güvenliğini esas alan bir piyasa denetim sistemi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri

1

Tüketiciler nezdinde ürün güvenliği bilincinin artırılmasına yönelik
çalışmaların gerçekleştirilmesi (Seminer, çalıştay, Tv-radyo
programı, afiş, broşür v.b.)

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

10

Tüketicilerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini karşılayan ürünler konusunda bilgi sahibi
olmaları amacıyla düzenlenen seminer, çalıştay, program, yayın sayısını ifade etmektedir.
2

Sektör temsilcilerinin mevzuat ve uygulamalar hakkında düzenli
olarak bilgilendirilmesi (toplantı, seminer, çalıştay, rehber doküman
v.b.)

Adet

0

0

5

Sektör temsilcilerinin mevzuatla getirilen hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim ve dağıtılan doküman
sayısını ifade etmektedir.
3

Piyasa Gözetimi ve Denetimine ilişkin idari altyapının
güçlendirilmesi (Ürün teknik manuellerinin hazırlanması, hizmet
içi eğitim)

Adet

0

0

5

PGD faaliyetlerinde etkinliğin arttırılması ve yeknesaklığın sağlanması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce belirlenen ürün gruplarına yönelik
hazırlanacak kontrol listelerini ve PGD faaliyetlerinde bulunan personele yönelik gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerini ifade etmektedir.
4

Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hukuki altyapının
güçlendirilmesi Yayımlanacak ve güncellenecek mevzuat sayısı)

Adet

0

0

4

0

0

5

Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılı içerisinde hazırlanması öngörülen teknik mevzuatı ifade etmektedir.
5

Avrupa Birliği Komisyonu ve OECD bünyesindeki teknik
komiteler ile bu komitelerin ortak PGD projelerine katılım
sağlanması (toplantı, küresel farkındalık kampanyaları)

Adet

OECD, AB, PROSAFE gibi, PGD konularında kurumsal altyapıyı geliştirecek toplantılara katılım sağlanmasını ve bu kuruluşlar tarafından PGD
konularından yapılacak olan küresel bilgilendirme faaliyetlerine katılım sağlanmasını ifade etmektedir.
6

Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Programı
(TAIEX) çerçevesinde sağlanan hizmetlerden faydalanılmasına
yönelik projeler oluşturulması

Adet

0

0

2

PGD konularında kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla, TAIEX veya benzeri programlara(Customs 2020) yönelik projeler üretilmesi)
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti
Genel Toplam
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Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

41.880.500

0

41.880.500

41.880.500

0

41.880.500
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Tüketici güvenliğini esas alan bir piyasa denetim sistemi kurulacaktır.

Faaliyet Adı

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.34.00 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ödenek
19.115.000
577.000
22.188.500

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

41.880.500

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
41.880.500

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti
Bakanlığımız tüketicilerin hem ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliğini koruma görevini üstlenmiştir. Bu görevini
yerine getirebilmesi için, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin etkin bir piyasa denetimi ve gözetimine tabi tutulması amacıyla gerekli yasal ve yönetsel tedbirleri almak ve farklı kurumların sorumluluğunda bulunan ürün kontrollerinin Bakanlığımız
görev koordinasyonuna devrini sağlamak hedeflenmektedir.
Bu kapsamda; mevzuatın sadeleştirilerek yararlanıcıların etkin denetimin tarafı haline getirilmesi, tüketici odaklı hizmet sunumunun benimsenmesi için piyasa denetimi yapılması, tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması, dinamik bir denetim
mekanizması için öğrenme ve ilerlemenin esas alınması, güvene dayalı piyasa gözetim ve denetiminin kurulması ve güçlendirilmesi, halkla beraber ve diğer kurumlarla işbirliği içinde bir denetim ve gözetim sistemi oluşturulması, tüketicinin bilinçlendirilmesi, yararlanıcıların iş ve işlemlerini yürütürken devlet tarafından tek bir birim ile muhatap olmasının sağlanması ve
tüketici şikâyet merciinin netleştirilmesi, görev ve sorumluluğu tek elde toplayarak yönetimin kolaylaştırılması (kaçaklara
izin vermemek ve sıkı denetime tabi tutmak), kontrollerin tek elden yapılmasıyla, işlem maliyetlerinin azaltılması, işlemlerin
kolaylaştırılması ve hızlandırılması sağlanacaktır.
Tüketicinin Korunması ve Bilinçlendirilmesi Faaliyeti
Bakanlığımız, tüketicilerin hem ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliğini koruma görevini üstlenmiştir. Bu görevini
yerine getirebilmesi için, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetlerin etkin bir piyasa denetimi ve gözetimine tabi tutulması amacıyla gerekli yasal ve yönetsel tedbirleri almak ve Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinin %100 güvenli
olmasını sağlamak hedeflenmektedir.
Bakanlığımızca yapılacak denetimlerin tüm verilerinin yeni oluşturulacak “Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Veri Tabanı”
içinde toplanması ile dönemsel ve yıllık olarak piyasa gözetimi ve denetimi istatistiklerinin hazırlanması ve denetimlerle ilgili
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ölçme ve değerlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. PGD Veri Tabanının ürün ve firma bazında risk değerlendirmesi
yapılmasına imkan sağlayacak şekilde oluşturulması planlanmaktadır. Tüketiciler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları
ve sektör temsilcilerinin ürün güvenliği konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Avrupa Birliği’nin gıda, ilaç ve tıbbi malzemeler dışındaki tehlikeli tüketici ürünlerini bildirmekte kullandığı hızlı alarm
sistemi olan RAPEX (Rapid Alert System For NonFood Products) üye ülkeler arasında hızlı bilgi alışverişini sağlamaktadır.
Ülkemiz bu sisteme üye değildir, dolayısıyla güvensiz ürün bildirimi girememektedir. Ancak bazı üye ülkeler ile yapılan müzakereler sonucu bildirimler haftalık olarak ülkemize gönderilmektedir. Ekonomi Bakanlığı kanalı ile Bakanlığımıza ulaşan
Türkiye menşeli güvensiz ürün bildirimleri incelenerek imalatçı/ithalatçısının tespiti için konu ilgili il müdürlüklerine iletilmekte, il müdürlükleri de bu bildirimi ihbar kabul edip denetim başlatmaktadır.
Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan “oyuncak, deterjan, emzik, biberon, havuz kimyasalları, kuvvetli asit bazlar,
diş fırçaları ve hijyenik kağıt ürünlerinin” piyasa gözetimi yetkisi 31/10/2013 tarihi itibari ile Bakanlığımıza geçmiştir. Bu
ürünlerden oyuncakların iç piyasa denetimleri, diğerlerinin ise hem iç piyasa hem de ithalat aşamasındaki uygunluk denetimleri Bakanlığımızca yerine getirilmektedir. Bu ürünlere yönelik mevzuat (8 tebliğ ve 1 yönetmelik) aynı tarihte yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Buna göre, deterjanlar, oyuncaklar, emzikler, biberonlar, çocuk bezleri ve diş fırçaları konusunda da
yoğun denetimler yapılmaktadır. 2014 yılında toplam 715.658 adet ürün denetlenmiş olup, Bakanlığımızda halihazırda 92
Gümrük ve Ticaret Denetmeni görev yapmaktadır.
Bu kapsamda, yıllık denetim planları hazırlanmaktadır. Denetim planları hazırlanırken üretimin ve tüketimin yoğun olduğu
iller, mevsimsel etkiler ve diğer risk kategorileri dikkate alınarak odaklanmış faaliyetler belirlenir. Hazırlanan denetim planları
il müdürlüklerine gönderilir.
Ayrıca, koordinasyonu Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan urunguvenligi.org şikayet hattına ulaşan ürün güvenliği şikayetlerinden Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürünlerle ilgili olanlar temas noktasına ulaşmakta ve şikayetle ilgili
değerlendirme ve incelemenin ardından tüketiciye cevap verilmektedir.
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Performans Hedefi: 6
Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Hızlı, Etkili, Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesini Sağlamak

Hedef

Eşyanın Muayene ve Kontrolünü Daha Etkili, Kolay ve Hızlı Şekilde Gerçekleştirmek

Performans Hedefi

Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Ürünlerin nihai kullanıcıya ulaştırılmasında ve hizmetlerin sunumunda harcanan süre işlem maliyetleri içerisinde değerlendirilmektedir. İthalat ve ihracat
işlemlerinin kolaylaştırılması ticaret hacmini önemli ölçüde olumlu olarak etkilemektedir. APEC verilerine göre yüzde 5’lik bir işlem maliyetlerinde
azaltma yüzde 1’lik bir GSMH artışı ile sonuçlanmaktadır. İşlem maliyetleri azaltılarak ekonomiye katkı sağlamak için eşyanın muayene ve kontrolünün
etkinleştirilmesi, kolaylaştırılması ve hızlandırılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda; eşyanın muayene ve kontrolünde bürokrasinin azaltılması ve işlem süresinin kısaltılması için sürecin yeniden yapılandırılması ve iyileştirme
çalışmalarına devam edilmesi, gümrük işlemlerini kolaylaştırmak üzere mevzuatın sadeleştirilmesi, işlem maliyetlerini düşürücü ulusal ve uluslararası ölçekte yalın entegre sistem ve süreçler geliştirilmesi, gümrük işlemlerinde kağıtsız ortama geçilmesi, işlemlerin hızlandırılması ve etkinleştirilmesi, gümrük
işlemlerinde güvenlik-kolaylık dengesini gözeten bir anlayışla hareket edilmesi, gelişmelerin ulaştığı son nokta ile uyumlu olunması, kamu ve özel sektör
tarafından yapılacak lojistik merkezlerde yapılacak işlemlerde bakanlık görev alanına giren konularda gerekli koordinasyonun ve idari örgütlenmenin
sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
Performans Göstergeleri
1

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Yüzde

0

0

25

Kara Hudut Kapılarımızda Tek
Durakta Kontrol Uygulamasına
Geçilmesi

Kara hudut kapılarında işlem sürelerini kısaltmak amacıyla; mazot miktarının ölçülmesi sonrasında ölçüm sonucunun, memur tarafından sisteme
entegre cihazlara (el terminali, tablet vb. cihaza) kaydedilmesi ve akabinde gümrük memurunca ilgili programlara tescil işlemlerinin yapılarak gümrük
işlemlerinin hızlandırılması çalışmasının pilot uygulamasına Aralık 2015’ten bu yana Habur Gümrük Müdürlüğünde geçilmiştir. Bu projeye ek olarak;
Kara kapılarında, sahada gerçekleşen tüm işlemlerin anında sisteme yansıtılabilmesi için mobil çalışan memurların Tablet uygulamaları üzerinden
sisteme anlık bağlanmasını mümkün kılacak proje çalışması başlatılmıştır.
2

Tax-free işlemlerinin elektronik
ortamda yapılması için gerekli
altyapının (yazılım, donanım,
eğitim) oluşturulması

Yüzde

0

0

40

Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu anılan Başkanlıkça halihazırda kullanılmaya başlanan e-fatura sistemi kapsamında tax-free
işlemlerinin elektronik ortama taşınabilmesi adına Gümrük İdaresinin kullanımına uygun program hazırlanmış, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı söz konusu işlemlerin on-line gerçekleştirilmesi adına gerekli altyapı için ihtiyaçları belirlemiştir. Bu kapsamda taşra idaremizde fiziksel
altyapının kurulması amacıyla 102 adet bilgisayarın ihale süreci devam etmekte olup, Maliye Bakanlığı’nın sistemi devreye almasını müteakip tax-free
satış yapan firmaların gerekli entegrasyonu sağlaması beklenmektedir.

3

DGÖ ile Dünya Posta Birliğinin
ortak yürüttüğü Gümrük Beyan
Sistemine (Customs Declaration
System - CDS) Gümrük
entegrasyonunun sağlanması

Yüzde

0

0

20

21.04.2015 tarihinde Kıymet ve Vergilendirme Dairesinin yanı sıra, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve PTT
A.Ş. temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıda CDS sistemine ilişkin genel bir değerlendirmede bulunulmuş ve bir çalışma
grubu oluşturulmuştur. Diğer taraftan, söz konusu projenin ana uygulayıcısı konumunda olan PTT A.Ş. temsilcileri ile yapılan şifahi görüşmede, İngiltere
Posta İdaresine çalışma ziyareti gerçekleştirdikleri, Avrupa Birliği ülkelerince anılan projeye geçişin 2020 yılında zorunlu olacağı ifade edilerek,
ülkemizin söz konusu sisteme ilişkin çalışmalarının 2018 yılı itibarıyla başlanacağının tahmin edildiği tarafımıza iletilmiştir.
4

İzinlerin Elektronik Ortama
Aktarılması

Yüzde

0

0

50

Vergi ihtilaflarının azaltılması amacıyla uzlaşma görüşmeleri yapılmasına devam edilecektir. İzinlerin elektronik ortama aktarılması projesine
ilişkin çalışmalar 2016 Ocak ayı itibarıyla Tek Pencere Sistemi çalışmaları kapsamında yürütülmeye başlanılmış; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün 2016/18 sayılı Genelgesi ile 19.04.2016 tarihinden itibaren geçici ithalat izinleri; 2016/19 sayılı Genelgesi ile 21.04.2016 tarihinden
itibaren nihai kullanım izinleri; 2016/35 sayılı Genelgesi ile 02.05.2016 tarihinden itibaren dâhilde işleme izinleri; 2016/41 sayılı Genelgesi ile de
05.05.2016 tarihinden itibaren gümrük kontrolü altında işleme izinleri Tek Pencere Sistemi kapsamına alınarak gümrük idarelerince verilen izinlerin
tamamı elektronik ortama aktarılacaktır.
5

Gümrük işlemlerinin ve eşyanın
muayenesi ile ilgili mevzuat
düzenlemesi yapılması

2016 Yılı Performans Programı

Adet

0

0

3
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Gümrük işlemlerinin ve eşyanın muayenesi, intermodal taşımacılık, vergi kaybının engellenmesi ve uluslararası rekabet üstünlüğü politikasına ilişkin
mevzuat düzenlemeleri izlenecektir.
6

Gümrük işlemlerinde kullanılan
belgelerin sayısının azaltılması

Adet

0

0

3

0

1

İşlemlerin daha kısa sürede tamamlanması ve belgelerin azaltılması amaçlanmaktadır.
7

Havayoluyla transit rejimi
kapsamında yapılacak taşımaların
basitleştirilmesine ilişkin mevzuat
düzenlemesi yapılması

Adet

0

Demiryolu ve havayolu taşımacılığı için basitleştirmelere imkân sağlayan Gümrük Yönetmeliği değişikliği 22.01.2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanmış olup transit rejimi kapsamında havayolu ve demiryolu taşımalarında basitleştirme iznine dair uygulama usul ve esaslarını
düzenleyen Tebliğ taslakları hazırlanmıştır. Havayolu taşımacılığına ilişkin basitleştirmeler kapsamında transit beyannamesi yerine havayolunda
manifesto kullanılmasına imkân veren Tebliğ taslağı ve iş akışları üzerinde çalışmalar sürdürülmekte ve bu kapsamda toplantılar düzenlenmektedir.
Mevzuat düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından teknik düzenlemelere yönelik çalışmalar yapılarak söz konusu basitleştirmeler elektronik ortamda
devreye alınacaktır.
8

Demir yoluyla transit rejimi
kapsamında yapılacak taşımaların
basitleştirilmesine ilişkin mevzuat
düzenlemesi yapılması

Adet

0

0

1

Demiryolu ve havayolu taşımacılığı için basitleştirmelere imkan sağlayan Gümrük Yönetmeliği değişikliği 22.01.2016 tarihli ve 29601 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmış olup transit rejimi kapsamında havayolu ve demiryolu taşımalarında basitleştirme iznine dair uygulama usul ve esaslarını
düzenleyen Tebliğ taslakları hazırlanmıştır. Demiryolu taşımacılığına ilişkin basitleştirmeler kapsamında ise TCDD yetkilileri ile toplantılar ve saha
ziyareti de dahil çalışmalar gerçekleştirilmiş olup 26.04.2016 tarihi itibarıyla TCDD ye transit beyannamesi yerine CIM taşıma belgesi kullanabilmesine
imkan veren demiryolu basitleştirme izni verilmiştir. Mevzuat düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından teknik düzenlemelere yönelik çalışmalar
yapılarak söz konusu basitleştirmeler elektronik ortamda devreye alınacaktır.

9

Turistik Kolaylıklar Kapsamında
Getirilen Kişisel Kullanıma
Mahsus Taşıtlar için Ön Beyan
Uygulamasını Hayata Geçirerek
Kara Taşıtları ile Giriş Yapacak
Yolculara İlişkin İşlemlerin
Hızlandırılması

Yüzde

0

0

100

Özel Taşıtlar Ön Beyan Uygulaması; turistik kolaylıklar kapsamında taşıtlarıyla Türkiye’ye giriş yapmak isteyen şahıslar tarafından seyahatleri
öncesinde bilgisayarları ya da cep telefonu, tablet gibi mobil cihazları ile ön beyanda bulunulmasına imkân tanıyarak kapılarda işlemlerin daha hızlı ve
akıcı bir şekilde tamamlanmasını sağlamakta olup, söz konusu uygulama 21.06.2016 tarihi itibarıyla hayata geçirilecektir.
10

Eşyaya ilişkin alınan teminat
mektuplarının elektronik ortamda
takibi için iş akışı ve program
oluşturulması

Yüzde

0

0

100

Teminat mektuplarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin iş akışları 25.11.2015 tarihli ve 11922945 sayılı yazımızda yer alan Genel Müdürlüğümüz
görüşleri doğrultusunda Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce oluşturulmuş ve anılan Genel Müdürlüğün 31.12.2015 tarihli ve 12813716
sayılı yazısı ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına gerekli sistem çalışmalarının yapılmasını teminen gönderilmiştir. Halihazırda oluşturulan yeni iş akışına
ilişkin Genel Müdürlüğümüz ilgili Dairelerinden görüş alınmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz görüşleri oluşturularak 24.02.2016 tarihli ve 13866584
sayılı yazımızla Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. İlerideki çalışmalar bundan sonra Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülecektir.

11

Ödeme şekli peşin beyan edilen
ithalat bedellerine ilişkin bankalar
tarafından verilen Transfer
Bildirim Formlarının elektronik
ortama aktarılarak ithalat
beyannameleriyle ilişkilendirilmesi

Yüzde

0

0

100

0

1

0

1

Söz konusu göstergeye ilişkin oluşturulan programın test aşaması devam etmektedir.
12

Kapsamı geliştirilen mevcut yetki
sayısı

Adet

0

GİK Yönetmeliği ile getirilen kısıtlamaların kullanım alanını genişletecek şekilde azaltılması amaçlanmaktadır.
13

Yeni İzin/Hak/Yetki eklenmesi
(Yetkilendirilmiş Yükümlü)

Adet

0

Vergilerin ertelenmesi (2016)
Vergilerin ertelenmesi (2016)
Kayıt yolu ile rejime giriş (2017)
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14

YYS sahibi firmaların izlenmesine
yönelik düzenlenecek mevzuat
sayısı

Adet

0

0

3

0

50

Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği, Uygulama Genelgesi, Çalışma Yönergesi düzenlemeleri yapılacaktır.
15

YYS sahibi firmalarının periyodik
olarak izlenmesi

Yüzde

0

İzleme sürecine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından YYS sahibi firmaların izlemesi gerçekleştirilecektir.
16

İzleme sürecini kolaylaştırmak
için hazırlanacak rehber sayısı
(Yetkilendirilmiş Yükümlü)

Adet

0

0

2

Bölge Müdürlüklerinde çalışan ilgili personel ve sonradan kontrol görevlisi için hazırlanacak rehberi ifade etmektedir.
17

YYS elektronik başvuru sisteminin
tamamlanması

Yüzde

0

0

25

0

0

1

0

0

30

0

0

1

0

2

0

8

YYS başvurularının elektronik ortamda alınması amaçlanmaktadır.
18

Başvuru ve izleme süreçlerine
ilişkin firmalara verilecek eğitim
sayısı (Yetkilendirilmiş Yükümlü)

Adet

İzleme sürecinin tamamlanmasının ardından eğitimler verilecektir.
19

Firmalarla yapılan bilgilendirme
toplantısı sayısı (Yetkilendirilmiş
Yükümlü)

Adet

Firmalara YYS sürecine ilişkin eğitimler verilmesi planlanmaktadır.
20

Başvuru ve izleme süreçlerine
ilişkin ilgili personele verilecek
eğitim sayısı (Yetkilendirilmiş
Yükümlü)

Adet

Yetkili Bölge Müdürlüklerinde YYS alanında çalışan personele eğitim verilmesi planlanmaktadır.
21

İhracat muayene hat oranının
önceki yıla göre düşürülmesi

Yüzde

0

İhracat muayene hat oranı önceki yıla göre belirlenen oranda düşürülmesi hedeflenmektedir.
22

İthalat muayene hat oranının
önceki yıla göre düşürülmesi

Yüzde

0

İthalat muayene hat oranı önceki yıla göre belirlenen oranda düşürülmesi hedeflenmektedir.
23

Konteyner Takip ve Liman
Entegrasyon Sistemini oluşturmak
ve ilgili programlar ile entegre
etmek

Yüzde

0

0

85

Yüzde

0

0

30

İlgili programların entegrasyonu sağlanmıştır.
24

Konteyner Takip ve Liman
Entegrasyon Sistemi ile ilgili
firmalara verilecek eğitim ve
bilgilendirme toplantısı sayısı

Acenteler, Liman İşleticileri ile toplantılar yapılmış, entegrasyon sağlanan limanlarda mükelleflere gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
25

Liman sahasına giriş çıkış
işlemlerinin elektronik olarak takip
edilmesi

Yüzde

0

0

85

Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlar, Mersin Uluslararası Limanı ve Borusan Limanında entegrasyon sağlanmış olup, anılan limanların Türkiye
konteyner trafiğindeki hacmi %65 dır.
26

Serbest bölgelere giriş çıkış
işlemlerinin elektronik olarak takip
edilmesi

Yüzde

0

0

50

Serbest Bölge Giriş Çıkış Programı yeni versiyonu tamamlanmış olup, pilot uygulama Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünde başlatılmıştır.
27

İç gümrük idarelerine giriş çıkış
işlemlerinin elektronik olarak takip
edilmesi

Yüzde

0

0

10

İç gümrüklere giriş-çıkış işlemleri elektronik ortama alınacaktır. Çalışmalara henüz başlanılmamıştır.
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28

İşlem süreleri analiz edilecek
gümrük idaresi sayısı

Adet

0

0

3

0

0

4

İthalat, ihracat ve transit işlemlerine ilişkin süreler tespit edilmektedir.
29

Tahsilat ve takip ile ilgili sürecin
takibini ve sorgulanmasını
sağlayacak sistemin oluşturulması
(8 modül)

Adet

Söz konusu program kapsamında çalışmalar modül modül devreye alma şeklinde yürütülmektedir. Bu doğrultuda, Ek tahakkuk ve Ceza Kararı
Modüllerine ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve 15.08.2016 tarihi itibarıyla tüm gümrük müdürlüklerinde uygulamaya alınmış bulunmaktadır. İtiraz
modülüne ilişkin veri seti ise Genel Müdürlüğümüzce Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiş olup, anılan Başkanlıkça söz konusu modüle ilişkin
yazılım çalışmaları devam etmektedir.
30

Kesinleşmiş gümrük alacakları
programının tamamlanması ve
yaygınlaştırılması

Yüzde

0

0

50

Bakanlığımızı ilgilendiren yönüyle, “Gümrük Alacağının Takibi ”ne ilişkin Genelge yayımlanmış, bu kapsamda, alacağı takip eden gümrük idarelerince,
Bakanlık intranet portalı “Kesinleşmiş Gümrük Alacakları Takip İşlemleri” bölümünde yer alan uygulamaların kullanımına öncelik verilerek, takip
edilmesi gereken işlem ve prosedürler belirtilmiştir.
31

Konteyner kayıt ve takip
formlarının elektronik ortama
alınması

Yüzde

0

0

100

Ambarlı Gümrük Müdürlüğüne bağlı limanlar, Mersin Uluslararası Liman ve Borusan Limanında konteyner kayıt ve takip formları elektronik ortama
aktarılmış olup, anılan limanların Türkiye konteyner trafiğindeki hacmi %65dir.
32

Diğer kurumlardan istenilen tüm
belgelerin elektronik ortama
alınması (E-belge)

Yüzde

0

0

100

Yüzde

0

0

100

Tüm belgeler elektronik ortama aktarılacaktır.
33

Diğer kurumlara yapılan belge
başvuruların elektronik ortama
alınması (E-başvuru)

E- Başvuru çalışmalarının yıl içerisinde bitirilmesi amaçlanmaktadır.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

Gümrük İşlemleri Faaliyeti
Genel Toplam
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Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

15.647.850

0

15.647.850

15.647.850

0

15.647.850
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır.

Faaliyet Adı

Gümrük İşlemleri Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.30.00 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

13.194.000
1.930.350
523.500

15.647.850

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
15.647.850

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
Gümrük İşlemleri Faaliyeti
•

•
•
•
•

Dış paydaşlarımızın gümrük mevzuatı konusundaki bilgilerini geliştirme kapsamında düzenlenen seminer, sempozyum
vb. etkinliklerde gümrük konusunda eğitim faaliyetinde bulunmak; bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı, Toprak Mahsulleri
Ofisi, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü gibi dış paydaşlarımıza bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır.
Uluslararası rekabet üstünlüğü politikası ve yatırım ortamının iyileştirilmesi stratejisinin geliştirilmesi konulu toplantılar
yapılacaktır.
Gümrük işlemlerine yönelik olarak intermodal taşımacılık, vergi kaybının engellenmesi ve uluslararası rekabet üstünlüğü
politikasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.
Gümrük İşlemlerinde kullanılan belgelerin azaltılması yönünde çalışmalara devam edilecektir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 244 üncü maddesi kapsamında işlemleri yürütülen uzlaşma müessesesi idare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan, görüşme yoluyla çözümlenmesini öngörmektedir. Bu
doğrultuda 2016 yılında da devamı öngörülen uzlaşma çalışmaları sonucunda idare ile yükümlü/ceza muhatabı arasında
ortaya çıkan ihtilafların azaltılması ve vergi ile ceza alacakları tahsilatının hızlandırılması, vergi ihtilaflarının uzlaşma
müessesi vasıtasıyla daha hızlı ve etkin çözüme kavuşturulması hedeflenmektedir.
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Performans Hedefi: 7
Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı yapılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Hızlı, Etkili, Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesini Sağlamak

Hedef

Gümrük Kontrollerini Risk Analizini Esas Alarak Gerçekleştirmek

Performans Hedefi

Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı yapılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırarak, riskli olmayan eşyanın teslim süresini kısaltmak amacıyla risk yönetiminin etkinliğinin
artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırılması, yurtiçi ve yurtdışı istihbarat paylaşımı için
işbirliği ve koordinasyonu sağlanması, riskli ürünlere yönelik analiz ve istihbarat çalışmalarını artırılması, riskli eşya kontrolü için bilgi teknolojilerinden
azami derecede yararlanmak ve teknolojik gelişmeleri izleyerek hızlı adaptasyonu sağlanması, riskli eşya yönetiminde faydalanmak üzere bilimsel
yöntemlere başvurulması ve araştırmalar yapılması, kontrollerin daha az insan daha çok teknoloji aracılığıyla yapılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
1

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

1

Hayata geçirilen TIR Elektronik
Ön Beyan (TIR-EPD) Hızlı
Geçiş Hattı Sınır Kapısı sayısı

TIR-EPD Hızlı Geçiş Hattı, Dilucu Sınır Kapısının modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip Dilucu Gümrük Müdürlüğü sahasında
15.02.2016 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilmiş olup, 2016 yılı gösterge hedefine ulaşılmıştır.
2

Varış öncesi özet beyanda
risk analizine yönelik profil
oluşturulması

Adet

0

0

12

Sisteme elektronik olarak girilen Alıcı adı, Beyan Sahibi Adı/Vergi No, Eşyanın Tanımı, Ödeme Şekli gibi belirli verilerden hareketle; yakalama
örneklerine ilişkin verilerden de yararlanılarak risk profilleri oluşturulması
3

Hızlı kargo işlemlerinde risk
analizinin geliştirilmesine
yönelik risk profili oluşturulması

Adet

0

0

5

İç denetim kaynağına bağlı olarak denetim evreninde yer alan süreçlerin sistem ve performans denetimi yapılacaktır. Sisteme elektronik olarak girilen
Kap Adedi, İstatistiki Kıymet, Gönderici/İhracatçı, Sevk ülkesi/Gideceği Ülke gibi belirli verilerden hareketle; yakalama örneklerine ilişkin verilerden de
yararlanılarak riskli gönderilere ilişkin profilleri oluşturulması hedeflenmektedir.
4

Risk analizi konusunda
ilgili personel ile eğitim ve
değerlendirme toplantıları
yapılması

Adet

0

0

7

Bölge Müdürlükleri Risk Analizleri Şubeleri personeliyle risk analizi konusunda eğitim ve değerlendirme toplantısı yapılması

5

Risk analizi teknik altyapısının
yeni uygulamalar ve gelişen
teknolojiye uyumunun
sağlanarak merkezi risk
profillerinin oluşturulması

Adet

0

0

120

Sisteme elektronik olarak girilen GTİP, Menşe, Kıymet, Alıcı/Gönderici Vergi No gibi belirli verilerden hareketle; yakalama örneklerine ilişkin
verilerden de yararlanılarak profiller oluşturulması
6

Risk analizi uygulamalarının
sonuçlarını gösteren raporlar
hazırlamak

Adet

0

0

12

Bölge Müdürlüklerince yapılan risk analizleri sonucunda kontrole sevk edilen unsurlar ile kontrol sonuçlarının aylık olarak Makama raporlanması
7

Yerel risk analizleri
programının başlatılması ve
yaygınlaştırılması

Yüzde

0

0

50

Varış öncesi özet beyanda risk analizi profil sayısında sağlanacak artışı ifade etmektedir.
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8

Yerel risk analizleri programına
yeni modüllerin eklenerek
içeriğinin genişletilmesi

Adet

0

0

2

Halihazırda Yerel Risk Analizi programında TCGB Modülü bulunmakta olup; 2016 yılında Özet Beyan ve ETGB modüllerinin eklenmesi, 2017 yılında
ise NCTS ve Tır modüllerinin eklenmesi planlanmaktadır
9

Sonradan kontrol ve bölge
müdürlüğü kontrol şubelerince
denetlenen firma sayısı

Adet

0

0

550

2016 yılı Temmuz ayı itibarıyla toplam 581 adet firma sonradan kontrol kapsamında denetlenmiştir. bu firmaların 300 adedi 2016 yılı sonradan kontrol
programı kapsamına alınmış, 281 tanesi ise (155 ithalat, 126 ihracat) plandışı sonradan kontrole tabi tutulmuş firmalardan oluşmaktadır. Diğer taraftan,
Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Kontrol Şubelerince, 2016 yılının ilk 6 aylık döneminde, 1.849 firmaya ait toplam 5.835 adet beyannameye işlem
yapılmıştır.
10

Düzenlenecek ikincil mevzuat
sayısı

Adet

0

0

1

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.03.2016 tarihli 29667 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak Genel Müdürlük web sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.
11

Taşra personeline verilecek
eğitim sayısı

Adet

0

0

1

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi konulu Kısa
Süreli Eşleştirme Projesi kapsamında Bölge ve gümrük müdürlüklerinde çalışan personele, proje kapsamında yer alan konularda eğitimler verilmiştir.
12

Gümrük müşavirlerine verilecek
eğitim sayısı

Adet

0

0

1

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi konulu Kısa
Süreli Eşleştirme Projesi kapsamında gümrük müşavirlerine, proje kapsamında yer alan konularda eğitimler verilmiştir.
13

Hazırlanacak el kitapçığı ve
rehber sayısı

Adet

0

0

2

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi konulu
Kısa Süreli Eşleştirme Projesi kapsamında mevzuatın uygulanmasına yönelik rehberler, dış paydaşlarımıza yönelik broşürler ve ikincil mevzuat
düzenlemelerine yönelik uyum raporları hazırlanmıştır.
Faaliyetler

Kaynak İhtiyacı
Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Teftiş ve Denetim Faaliyeti

30.992.000

0

30.992.000

2

Risk Temelli İç Denetim Faaliyeti

1.721.000

0

1.721.000

3

Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyeti

1.944.562

0

1.944.562

34.657.562

0

34.657.562

Genel Toplam
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı yapılacaktır.

Faaliyet Adı

Teftiş ve Denetim Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.00.00.20 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Teftiş ve Denetim Faaliyeti:
Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince Türkiye genelinde teftiş, inceleme denetim ve soruşturmalar yapılacak, Sonradan Kontrol Sistemi ile firmalara yönelik
denetimler gerçekleştirilerek rehberlik hizmeti verilecektir.
Ayrıca, müfettişlerin mesleki bilgi ve ihtisaslarını artırmak, teşkilatı ilgilendiren konuların işleyişini yerinde görmek, çalışma ve denetim sistemlerini incelemek ve mesleki konularda incelemelerde bulunmak üzere yurtdışında geçici olarak görevlendirilmeleri, Avrupa Birliği ve Dünya Gümrük Örgütü’nce
organize edilecek toplantı, konferans ve seminerlere Bakanlık adına katılmaları ve Bakanlık yurt dışı teşkilatlarının yerinde teftiş edilmesi planlanmaktadır.
Ekonomik Kod

Ödenek

Personel Giderleri

21.223.000

SGK Devlet Primi Giderleri

4.713.000

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

5.056.000

Faiz Giderleri

0

Cari Transferler

0

Sermaye Giderleri

0

Sermaye Transferleri

0

Borç verme

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

30.992.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0

Toplam Kaynak İhtiyacı

30.992.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

31 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı yapılacaktır.

Faaliyet Adı

Risk Temelli İç Denetim Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.00.00.02 – Özel Kalem Müdürlüğü

Risk Temelli İç Denetim Faaliyeti:
Bakanlığımızın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek amacıyla; Bakanlığımız faaliyet alanlarına ilişkin risk faktörlerinin tanımlanması, risk seviyelerinin ölçülmesi, bu riskler için uygulanan
kontrollerin etkililik ve yeterliliğinin değerlendirilmesi yönünde iç denetim mevzuatı hükümleri kapsamında olmak üzere ve yüksek risk içeren alanlara
öncelik verilmek suretiyle Bakanlık merkez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatı dahil birimlerinin mali ve mali olmayan tüm faaliyet işlemlerinin
denetime tabi tutulması amaçlanmaktadır.
Risk değerlendirmesi sonucunda belirlenen konuların yıllık olarak hazırlanan programlar kapsamında denetiminin yapılması planlanmaktadır.
Performans odaklı BT (COBIT) Değerlendirmesi ile bilgi teknolojilerine ilişkin veri üretimi bakımından süreç ve sistemler üzerinde tasarlanmış ve uygulamaya alınmış kontrol mekanizmasının etkinlik, yeterlilik ve uyumluluk açısından değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız birimlerinin elektronik bilgi
sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bakanlık birimlerinin talep etmesi halinde danışmanlık desteği verilecektir.
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Ekonomik Kod

Ödenek

Personel Giderleri

1.449.000

SGK Devlet Primi Giderleri

123.000

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

149.000

Faiz Giderleri

0

Cari Transferler

0

Sermaye Giderleri

0

Sermaye Transferleri

0

Borç verme

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.721.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0

Toplam Kaynak İhtiyacı

1.721.000
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı yapılacaktır.

Faaliyet Adı

Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.33.00 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyeti:
Gümrük kontrollerini riskli eşya üzerinde yoğunlaştırarak risk yönetiminin etkinliğini arttırmak; ayrıca emniyet ve güvenlik amaçlı gümrük kontrollerini,
eşyanın ve yolcunun gelişinden önce yaparak işlem süreçlerini kısaltmak amacıyla risk yönetiminin etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir. Risk analizi
teknik altyapısının yeni uygulamalar ve gelişen teknolojiye uyumu sağlanarak yeni risk profillerinin oluşturulması ve mevcut risk profili sayısının
artırılması ile risk analizi sonucu gerçekleştirilen yakalama ve redrese oranının artırılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, varış öncesi özet beyanda mevcut risk analizi profil sayısının artırılması, hızlı kargo ve e-ticaret işlemlerinde yeni risk profillerinin oluşturulması ile uygulama sonuçlarına ilişkin raporlar hazırlanması planlanmaktadır
Ekonomik Kod
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ödenek
1.476.416
379.202
88.944

Faiz Giderleri

0

Cari Transferler

0

Sermaye Giderleri

0

Sermaye Transferleri

0

Borç verme

0

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.944.562

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

0

Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 Yılı Performans Programı
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Performans Hedefi: 8
Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Hızlı, Etkili, Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesini Sağlamak

Hedef

Kaçakçılıkla Etkili Mücadele Etmek İçin Gerekli Yönetsel ve Yapısal Tedbirleri Almak

Performans Hedefi

Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edilecektir.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Bakanlığımız, ülkemizin ekonomik, kültürel ve doğal değerlerini ve insan sağlığını korumak ve geliştirmek için kaçakçılıkla ve yasadışı ticari faaliyet,
hareket ve suçlarla etkili mücadele edebilmek için gerekli yönetsel ve yapısal tedbirleri almayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda; yasal olmayan ticari faaliyet, hareket ve suçlarla etkili mücadele edilmesi, kaçakçılık takip sisteminde verimliliğin artırılması ve gümrük
suçları ve sahtecilikle mücadele için uluslararası bilgi ağının ve işbirliğinin sağlıklı olarak işletilmesi, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kaçakçılıkla
mücadelede veri, enformasyon ve bilgiye dayalı yaklaşımlardan faydalanılması, sınır kapılarında elektronik ortamda kontrol ve denetimin sağlanması,
hedef odaklı risk analizine yönelmek ve yapılacak gümrük kontrollerini risk analizi esaslarına dayandırılması, güvenlik konusunda özellikle İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve uluslararası çevrelerle ortak çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Performans Göstergeleri
1

Kaçakçılıkla mücadele için teknik cihaz artış oranı

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Yüzde

0

0

20

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında temin edilecek teknik cihaz ve sistemlerin (X-Ray, yoğunluk ölçüm cihazı, videoskop vb.) sayısının, halen kullanılan
mevcut teknik cihaz miktarına oranlanarak artışını ifade eder.
2

Narkotik, çay-tütün ve silah-mühimmat dedektör
köpek ve idareci kapasitesinin arttırılması

Yüzde

0

0

25

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında sağlanan teknik cihaz sayısında bir önceki yıla göre meydana gelen artış izlenecektir. Kaçakçılıkla mücadelede daha
etkin olunması amacıyla narkotik, çay-tütün ve silah-mühimmat dedektör köpek sayısı ile dedektör köpek idarecisi sayısında bir önceki yıla göre meydana
gelen yüzde artışı ifade etmektedir. Söz konusu gösterge dedektör köpek idarecisi ve dedektör köpeği temel eğitim kurs programlarının düzenlenmesini
de kapsamaktadır.
3

Uluslararası istihbarat örgütleriyle istihbarat paylaşımı ve ortak operasyona dayalı işbirliği sayısı

Yüzde

0

0

14

Kaçakçılıkla mücadelede etkinliği sağlamak ve istihbarat kapasitesini arttırabilmek için bağlı bulunduğumuz INTERPOL (Uluslararası Polis Teşkilatı), DGÖ (Dünya Gümrük
Örgütü), SELEC (Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi), ZKA (Alman Gümrük Kriminal Dairesi) gibi çeşitli bölgesel/uluslararası kuruluşlarla ve Karşılıklı İdari
Yardım Anlaşmaları kapsamında yabancı ülke gümrük idareleri ile karşılıklı olarak bilgi değişiminde bulunulması; ayrıca, bahse konu uluslararası kuruluşlar tarafından önceden
belirlenen hususlarla ilgili düzenlenen dönemsel operasyonlar veya Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması bulunan ülkelerin gümrük idareleri ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce ortak gümrük operasyonları kapsamında gerçekleştirilen bilgi değişimi faaliyetlerinin sayısı kastedilmektedir.

4

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında akaryakıt ve
sigara başta olmak üzere kaçakçılığın önlenmesine
yönelik yapılacak saha denetimi sayısı

Adet

0

0

1500

Yurt içi ve yurt dışında kaçakçılıkla mücadele amaçlı istihbarat paylaşımında işbirliğini artırmak amacıyla başta SELEC, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya
ve Fransa’da yoğun olmak üzere eşzamanlı yürütülen istihbarat paylaşımını ifade etmektedir. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında kayıt dışılığı azaltmak,
vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla belli periyotlarda Türkiye genelinde ekipler halinde eş zamanlı akaryakıt istasyon denetimleri yapılmaktadır.
Akaryakıt ve tütün ve tütün mamulleri başta olmak üzere her tür eşya kaçakçılığının yapılması devletin vergi gelirlerinin azalmasına ve söz konusu eşyanın
yasal ticaretinin yapıldığı piyasalarda önemli düzeyde haksız rekabete yol açmaktadır. Bu itibarla tütün ve tütün mamulleri başta olmak üzere eşya kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gümrüklü yer ve sahalardaki kontrol ve denetimlerle sınırlı kalınmayarak market, büfe, depo vb. yerler ile tezgâh altında,
sokaklar ve diğer açık alanlarda kaçak sigara ve akaryakıt eşya satışının denetlenmesi amaçlanmaktadır.
5

Yasadışı ticaretin etkin bir şekilde önlenmesine yönelik yazılı hale getirilen düzenleme sayısı

Adet

0

0

3

Kaçakçılığın önlenmesi ve yasadışı ticaretin önlenmesi amacıyla Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan veya hazırlanmasına katkı
verilen Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge gibi düzenlemelerin sayısını ifade etmektedir.
6

Özellikle Doğu ve Güneydoğu kara sınır kapılarında kamu güvenliği ve düzeninin korunmasına
yönelik asayiş timlerinin oluşturulması

Adet

0

0

5

Doğu ve Güney Doğu kara sınır kapılarımızda görevlendirilmek üzere kamu güvenliği ve düzeninin korunması amacıyla, gümrük muhafaza memur ve
amirlerinden oluşan personele polis çevik kuvvet eğitimlerinin verilmesini müteakiben, belirlenen sınır kapısı adedince oluşturulacak asayiş timlerinin
sayısını ifade etmektedir.
7

Varış Öncesi Yolcu Programı kapsamında analize
tabi tutulan yolcu sayısının elektronik ortamda bilgileri alınan yolcu sayısına oranı

2016 Yılı Performans Programı

Adet

0

0

1
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Ülkemize ya da ülkemizden seyahat eden uluslararası havayolu yolcularının bilgileri Varış Öncesi Yolcu Analiz Programı kapsamında temin edilmekte ve alınan her yolcu
bilgisi arka planda çalışan risk profilleri kapsamında otomatik olarak analize tabi tutulmaktadır. Analize otomatik olarak tabi tutulup kullanıcının incelemesine ve dikkatine
sunulan yolcular nihai olarak sahada görev yapan muhafaza memurlarımızca tekrar incelenerek fiziki olarak kontrole tabi tutulacak yolcular seçilmektedir. Fiziki olarak kontrole
tabi tutulacak yolcuların Varış Öncesi Yolcu Analizi Programı kapsamında bilgisi alınıp otomatik olarak analize tabi tutulan yolculara oranlanmasında hedeflenen performans
göstergesi yüzde oranıdır.

Eşyanın gümrük kıymetinin kontrolü amaçlı referans kıymet yayınlanması

8

Adet

0

0

5

Eşyaların çeşitlendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Son yapılan çalışmalar neticesinde referans kıymeti yayınlanan eşya adedi 11 e çıkmıştır.
Uzlaşma başvurularının yıllık bazda karşılanma
oranı

9

Yüzde

0

0

60

Uzlaşma başvurularının kontrolünün sağlanması, detaylı incelenmesi ve gelen başvuruların inceleme sürelerinin uzun olması nedeniyle yılda yüzde 60
oranında inceleme yapılabilmesi hedeflenmektedir.
Vergi kaybının engellenmesine yönelik mevzuat
düzenlemesi yapılması

10

Adet

0

0

2

28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8972 sayılı Kararla 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu
Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan
Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin 2015/7757 sayılı Kararda değişikliğe gidilmiştir. Söz konusu Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarının (GTİP) belirtildiği liste de uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar sonucu yeniden
düzenlenmiştir. Böylelikle tahsil edilen bandrol miktarının artması sağlanmıştır.
Kıymet kontrolü ve düşük kıymet beyanı ile mücadele edilmesine ilişkin mevzuat düzenlemesi
yapılması

11

Adet

0

0

2

2016/5 sayılı Genelge ile bilgisayar yazılımlarının ihraç kıymetinin beyanına açıklık getirilmiştir. Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamasına ilişkin Genelge
çalışması yapılarak onaya sunulmuştur, ancak Genelge taslağı onaylanmamıştır.
Ek tahakkuk ve ceza kararları, uzlaşma talepleri ve
itirazların elektronik ortamda takibi ve istatistiklerin oluşturulması

12

Yüzde

0

0

100

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile yapılan toplantı sonucunda Tahsilat-Takip Programın bir alt modülü olarak tasarlanan “Uzlaşma Modülü”nün söz konusu
Programla sadece aynı veri tabanını kullanacak olması ve Genel Müdürlüğümüz uhdesinde yer alan uzlaşma mevzuatının uygulanmasının kendine özgü
birçok ayrıntısının olması nedeniyle “Uzlaşma Modülü”nün Programdan ayrılarak müstakil bir program olarak inşa edilmesidir.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

Bütçe

1

Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyeti

2

AB Projeleri Faaliyeti
Genel Toplam

İdare Adı
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama
Birimleri

Bütçe Dışı

Toplam

82.231.000

0

82.231.000

4.438.000

45.856.000

50.294.000

86.669.000

45.856.000

132.525.000

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
8 Kaçakçılıkla Etkin Olarak Mücadele Edilecektir.
Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyeti
Birimi

veya

31.01.31.00 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Bütçe
Dışı
Kaynak

Ekonomik Kod
01
Personel Giderleri
02
SGK Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 Yılı Performans Programı

Ödenek
8.372.000
1.384.000
7.051.000
0
0
65.424.000
0
0
82.231.000
0
0
0
0
82.231.000
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Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyeti:
Faaliyetle amaçlanan kaçakçılığı önleyerek gelir kaybını azaltmak, haksız rekabeti önlemek, insan ve çevre sağlığının güvence altına alınmasına ve terörün finansmanının engellenmesine katkıda bulunmaktır. Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan
teknik ekipman sayısının arttırılması amacıyla hızlı tarama sistemleri, mobil araç ve konteyner tarama sistemleri, bagaj tarama
sistemleri, gümrük kapıları CCTV ve plaka okuma sistemlerinin yenilenmesi, CO2 ölçüm cihazı, ATS mobil ünitesi, plaka
tanıma sistemi, videoskop cihazları, yoğunluk ölçüm cihazları ve silah alımları öngörülmektedir. Ayrıca, dedektör köpek nakli
için taşra teşkilatına 7 adet (T9) panel taşıt alımı gerçekleştirilecektir.
Bölge Müdürlüklerinde kaçakçılıkla mücadele hizmetlerinde halen kullanılmakta olan teknik cihaz ve sistemler ile 24 adet
motorbotun bakım onarım, akaryakıt giderleri karşılanmakta, ayrıca taşra birimlerinde kullanılan narkotik ve patlayıcı iz
dedektörlerinin çalışması esnasında dopant, örnek alma bezi (sample trap) vb. sarf malzemeleri kullanılmaktadır. (Bu sarf
malzemeleri olmadan söz konusu dedektörlerin kullanılması mümkün olamamaktadır.)
Kaçakçılığın önlenmesinde muhbir kullanılması ve istihbarat toplanması önem arz etmekte ve ikramiye ödemeleri ile yakalama oranlarının arttırılması amaçlanmakta, müsadirlerin de iş motivasyonunun yükseltilmesi hedeflenmektedir. Kaçakçılıkla
mücadelenin diğer bir yöntemi olan muhbir kullanılması ve istihbarat toplanması büyük önem arz etmektedir. İkramiye ödemeleri ile yakalama oranlarının artırılması amaçlanmakta, müsadirlerin de iş motivasyonunun yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Ülkemiz uyuşturucu madde kaçakçılığında transit ve hedef ülke olarak son derece stratejik bir konuma sahiptir. Gelişmiş ülkelerin tamamında gerek caydırıcı gerekse tespit amacıyla kullanılan narkotik dedektör köpekler Gümrükler Muhafaza Genel
Müdürlüğü’nce ilk kez 1997 yılında kullanılmaya başlanılmıştır.
Narkotik dedektör köpekler gümrük kapılarında konuşlandırılmaya başlandıklarından itibaren bugüne kadar çeşitli yer ve
zamanlarda büyük uyuşturucu yakalamalarında aktif rol oynamıştır. Narkotik maddeler başta olmak üzere, tütün ve çay kaçakçılığının önlenmesinde dedektör köpekler önemli rol oynamaktadır. Doğu ve Güneydoğu kara sınır kapılarında devriye ve
asayiş köpeklerine de ihtiyaç duyulmakta olup, gerek dedektör köpeklerin gerekse devriye ve asayiş köpeklerinin sayısının
2016 yılına oranla % 30 artırılması hedeflenmektedir.
Yeni köpek alımının yanı sıra, köpeklerin eğitim, sağlık, bakım, iaşe harcamaları ile köpek eğiticilerinin giderleri ve köpek
nakil araçları da kaçakçılıkla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Ülkemiz çay, tütün,
patlayıcı ve benzeri maddelerin kaçakçılığından da olumsuz olarak etkilenmektedir.
Zaman içerisinde farklı branşlarda dedektör köpek kullanımının yaygınlaşması sonucu halihazırda yukarıda sayılan branşlarda
da dedektör köpeği yetiştirilmekte, sınır kapılarında kullanılmakta ancak bu çerçevede de emniyet birimlerinin olanaklarından
yararlanıldığından gerek sayı gerekse branş bakımından kontenjan sorunu yaşanmakta ve özellikle yavru köpek yetiştirilmesi
son derece zor olanaklarla gerçekleştirilebilmektedir.
Yasadışı silah, bomba, patlayıcı vb. gibi madde trafiğinin önüne geçmek amacıyla, Türkiye’de ilk kez Çay-Tütün Dedektör
Köpekleri eğitilerek 2010 Kasım ayından itibaren uygun görülen sınır kapılarımızda görev yapmaya başlamıştır.
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Kaçakçılıkla Etkin Olarak Mücadele Edilecektir.

Faaliyet Adı

AB Projeleri Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.31.00 Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

AB Projeleri Faaliyeti:
Avrupa Birliği ile yürütülen Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında sağlanan Gümrüklerin Modernizasyonu Projeleri ile muhafaza kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla ekipman alımı ve eşleştirme projeleri yürütülecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

0

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0
4.438.000

4.438.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

45.856.000

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

2016 Yılı Performans Programı

0
50.294.000
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Performans Hedefi: 9
Tasfiye süreci hızlandırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Hızlı, Etkili, Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesini Sağlamak

Hedef

Tasfiyelik Hale Gelen Eşyaları Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Tasfiye Etmek

Performans Hedefi

Tasfiye süreci hızlandırılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Tasfiyelik hale gelen eşyanın en modern ve etkin yöntemler kullanılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda; tasfiye işlemlerinde veri, enformasyon ve bilgiye dayalı yaklaşımlardan faydalanılması, herkese açık şeffaf bir sistem oluşturulması ve
erişimin artırılması, tasfiye işletme müdürlüklerinin her türlü fiziki tesis eksikliklerinin giderilmesi ve depolama kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
1

Onarılan/inşa edilen depo sayısı

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

1

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük Kanunu uyarınca bölgelerin ihtiyaç tespiti yapılacak ve buna göre ihtiyaç duyulan depolarla ilgili planlama,
projelendirme ve/veya kiralama çalışmaları yapılacaktır.
2

Onarılan/inşa edilen tesis sayısı

Adet

0

0

1

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun uyarınca bölgelerin ihtiyaç tespiti yapılacak ve buna göre ihtiyaç duyulan tesislerle ilgili planlama, projelendirme ve/veya
kiralama çalışmaları yapılacaktır.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

Tasfiye Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

5.253.000

29.115.900

34.368.900

5.253.000

29.115.900

34.368.900

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Tasfiye süreci hızlandırılacaktır.

Faaliyet Adı

Tasfiye Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.38.00 Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Tasfiye Faaliyeti:
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca bölgelerin ihtiyaç tespiti yapılacak ve buna göre ihtiyaç duyulan depolarla ilgili planlama, projelendirme ve/veya
kiralama çalışmaları yapılacaktır.
Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesi ve tasfiye faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında, döner sermaye bütçesinden; akaryakıt tahlilleri için cihaz
alım giderleri ile yakalanan eşyanın muhafazası, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması ve imhası gibi giderler karşılanacaktır.
Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

840.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

175.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe
Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
Döner Sermaye

4.238.000

5.253.000
29.115.900

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

29.115.900

Toplam Kaynak İhtiyacı

34.368.900
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Performans Hedefi: 10
Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatına uyumlu hale gelmesine çalışılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Eşya, Taşıt ve Yolcu Hareketlerinin Hızlı, Etkili, Kolay ve Güvenli Bir Şekilde Gerçekleştirilmesini Sağlamak.

Hedef

AB Müktesebatına Uyum Çalışmalarını Yürütmek, Uluslararası Kuruluşlarla ve Diğer Ülkelerle Çok Taraflı ve
İkili İşbirliğini Artırmak ve Uluslararası Anlaşmalara Taraf Olmak.

Performans Hedefi

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatına uyumlu hale gelmesine çalışılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Küreselleşme süreciyle ülkeler arasındaki ticarette kota ve engeller azalırken ekonomik entegrasyonun güçlendiği ve ticaretin serbestleştiği görülmektedir.
Ülke ekonomisinin uzun dönemde verimliliğinin ve istikrarının sağlanması ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasıyla mümkündür.
Günümüzde ticaret akışının büyük ölçüde bölgesel ekonomiler içinde gerçekleştiği görülmektedir. Ticarette rekabet gücünü ve etkinliği artırmak, uluslararası alanda ikili ve bölgesel olarak gümrük ve ticari işbirliğini ve bilgi değişimini sağlayarak uluslararası eşya, yolcu ve taşıt hareketlerini kolaylaştırmak,
ulusal çıkarlarımızı korumak amacıyla bölgesel anlaşmalar yapmak, uluslararası kuruluşlara ve AB’ye uyum çalışmaları yapmak hedeflenmektedir.
Bu kapsamda; mevzuat uyumunu sağlayarak AB ile eşgüdüm ve işbirliği kolaylaştırılacak, bölgesel ve uluslararası uyum ile ticaret kolaylaştırılacak ve
geliştirilecek, uluslararası mevzuat sadeleştirilerek anlaşılması ve etkin bilgi paylaşımı sağlanacaktır.
Performans Göstergeleri
1

Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılması
amacıyla hazırlanan taslağın Başbakanlığa ve ilgili
yönetmeliklerinin mevzuatımıza aktarılması sevk
edilmesi

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Yüzde

0

0

100

AB mevzuatına uyum yükümlülüğümüz kapsamında Birlik Gümrük Koduna ilişkin uyum çalışmaları çerçevesinde, taslak Gümrük Kanunu üzerindeki çalışmalar takip
edilecektir.
2

Ortak Transit Sözleşmesinde yapılan değişikliklerin
mevzuatımıza aktarılma oranı

Yüzde

0

0

100

28 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen 1/2016 Sayılı Ortak Komite Kararı ile Ortak Transit Sözleşmesi’nde yapılan değişikliklerin ulusal mevzuata aktarılması çalışmaları
kapsamında metin tercümeleri tamamlanarak, bir ana metin, dört genel ek ve 33 ilaveden oluşan Sözleşmenin, ana metninde, tüm genel eklerinde ve 28 ilavesinde gerçekleşen
değişikliklerin İngilizce ve Türkçe versiyonları ile bu değişikliklerin iç hukukumuza aktarılmasını öngören, Bakanlığımızca hazırlanan Kanun Tasarısı ve Gerekçe AB ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğünün 02.05.2016 tarihli ve 15733539 sayılı yazısı ile değişik Sözleşmeye ilişkin Uygun Bulma Kanununun istihsalini teminen Dışişleri Bakanlığına
gönderilmiştir.
3

Uyum sağlanacak uluslararası mevzuat sayısı

Adet

0

0

2

Gümrük Birliği Kararında değişiklik yapan Karar ile Bölgesel Konvansiyon henüz yürürlüğe girmemiş olup, yürürlüğe girmelerinin ardından uyum sağlanacaktır.
4

Katılım sağlanan uluslararası proje ve faaliyet sayısı

Adet

0

0

8

Uluslararası kurum ve kuruluşlar çerçevesinde gerçekleştirilen proje ve faaliyetler takip edilecektir.

5

KEİ kapsamında gümrük idareleri arasında
düzenlenen ve/veya katılım sağlanan işbirliği
toplantı sayısı(adet)

Adet

0

0

2

Mayıs ayında düzenlenmesi beklenen ilk toplantı düzenlenmemiş olup, Kasım ayındaki toplantının tarihlerinin kesinleştirilmesi ve KEİ Sekretaryası’ndan konuya ilişkin davet
beklenmektedir.

6

Uluslararası mevzuatla ilgili paydaşlara
verilecek eğitim sayısı

Adet

0

0

3

AB mevzuatının üstlenilmesi açısından en fazla uyumun sağlanan alan olan Gümrük Birliği konusunda mükelleflere verilen eğitimler takip edilecektir.

7

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin
Kolaylaştırılması Ulusal Komitesinin
paydaşlarla yapacağı toplantı sayısı

Adet

0

0

1

Ülkemiz tarafından, 15.01.2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanunla «Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol» ile söz konusu Protokolün ekinde
yer alan «Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın onaylanması uygun bulunmuş ve söz konusu Protokol ve eki Anlaşma, 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunmaktadır. Nihai olarak, 108 DTÖ üyesinin iç onay işlemlerini tamamlamasıyla yürürlüğe girecek olan Anlaşma, gelinen aşamada 90
üye tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın üçüncü bölümünde (Madde 23/2) yer alan idari düzenlemeler kapsamında; Anlaşma
hükümlerinin ülke içinde uygulanmasını ve koordinasyonunun sağlanmasını kolaylaştırmak üzere üye ülkelerde bir “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi” kurulması
öngörülmektedir. Bu çerçevede, komitenin kurulmasına yönelik olarak Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı arasında teknik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, komitenin,
ülkemizde “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” adıyla kurulması ve Kurulun, benzer yapılarda da olduğu gibi bir “Başbakanlık Genelgesi” marifetiyle hayata geçirilmesi
öngörülmektedir. Bu aşamada, Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı ortaklığında hazırlanan Taslak Başbakanlık Genelgesi paydaş kurumlara gönderilmiş olup, ülkemiz kamu
ve özel sektör kuruluşlarının değerlendirmeleri alınmaktadır. Söz konusu görüşlerin alınmasını müteakip, tesis edilecek olan Kurul yılda en az iki kez olmak üzere ihtiyaç
duyulan zamanlarda toplanacaktır.
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8

Türk dili konuşan ülkeler gümrük idareleri
arasındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik
faaliyet sayısı

Adet

0

0

3

Gümrük İşbirliği Çalışma Grubunun 6. Toplantısına 22 Nisan 2016 tarihinde katılım sağlanmış, 7. Toplantısına 2 Haziran 2016 tarihinde katılım sağlanmış, Gümrük İdaresi
Başkanları 5. Toplantısına ise 3 Haziran 2016 tarihinde Müsteşar Yardımcımız Sayın Remzi AKÇİN in başkanlığında katılım sağlanmıştır.
9

Ortak Transit Rejimi çerçevesinde katılım
sağlanan faaliyet sayısı

Adet

0

0

5

Taraf olduğumuz Ortak Transit Sözleşmesi çerçevesinde NCTS uygulamasının sorunsuz bir şekilde işlemesi hedeflenmektedir. Söz konusu rejimin işleyişinden sorumlu
AB-EFTA Ortak Transit ve Eşya Ticaretindeki işlemlerin Basitleştirilmesi Ortak Komiteleri Çalışma Grubu Toplantıları (4 adet) ile yılda bir kez düzenlenen AB-EFTA Ortak
Transit Komitesi (1 adet) toplantısına (genellikle yılın Kasım ayında) ülkemiz düzenli olarak iştirak etmektedir.
10

EİT ülkeleri ile bölgesel düzeyde işbirliğini
geliştirmeye yönelik faaliyet sayısı

Adet

0

0

3

Istanbul-Tahran-İslamabad (ITI) Karayolu Taşımacılık Koridoru tesis edilerek Pakistanın TIR Sözleşmesine katılımı hedeflenmiş, Pakistan TIR Sözleşmesine taraf olduktan
sonra da transit taşımacılığın bölge ülkeleri arasında sorunsuz bir şekilde işleyebilmesini teminen gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür. Böylelikle EİT üyelerinin yanı
sıra özellikle de Çin dahil Ipek Yolu güzergahındaki ülkelerle ticari bağlar kuvvetlendirilecektir.
11

İpek Yolu Gümrük İdareleri İşbirliği Girişimi
çerçevesinde bölgesel işbirliğini geliştirmeye
yönelik katılım sağlanan faaliyet sayısı

Adet

0

0

1

Tarihi İpek Yolunun canlandırılarak ticarete engel teşkil eden hususların ortadan kaldırılması ve bölge taşımacılığının basitleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sene Kasım ayında
7. Forumun Kazakistanda düzenlenmesi öngörülmekte olup, söz konusu Forum için davet beklenmektedir.
12

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu bünyesinde uluslararası taşımacılık
alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik katılım
sağlanan faaliyet sayısı

Adet

0

0

8

Başta taşımacılık alanı olmak üzere ülkemizi gümrük alanında ilgilendiren hususlar çerçevesinde politika tesis edilme sürecine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.
BMAEK bünyesinde sene boyunca düzenlenen TIRExB (3 adet), WP.30&AC.2 (2 adet), GE.1 (1 adet) ve GE.2 (2 adet) toplantılarına düzenli olarak katılım sağlanmıştır.
13

İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde uluslararası
işbirliğini geliştirmeye yönelik katılım sağlanan
faaliyet sayısı

Adet

0

0

2

32. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısına katılım sağlandı (17-18 Mayıs 2016). İİT Ticaret Sicili II. Çalıştayının hazırlıkları ise sürdürülmektedir.
14

Dünya Gümrük Örgütü kapsamında
uluslararası işbirliğini geliştirmeye yönelik
katılım sağlanan faaliyet sayısı

Adet

0

0

40

1) Dünya Gümrük Örgütü Konsey Toplantısı (14-16 Temmuz 2016), 2) Dünya Gümrük Günü etkinlikleri (26 Ocak 2016), 3) DGÖ Avrupa Bölgesi Gümrük İdaresi Başkanları
Konferansı (19-20 Mayıs 2016), 4) DGÖ Sanal Gümrük Yönlendirme Akademisi (VCOA) 3. Dönemi (11 Nisan-15 Temmuz 2016), 5) DGÖ Transit Akreditasyon Çalıştayı
(14 - 18 Mart 2016), 6) 15. DGÖ Bilişim Konferansı ve Sergisi (1-3 Haziran 2016), 7) DGÖ/COPES Projesi Semineri (11-13 Nisan 2016), 8) DGÖ Hava Kargo Güvenliği
Teknik Uzmanlar Grubu 9. Toplantısı (21-22 Mart 2016), 9) DGÖ ROCB Bakü - X-Ray Sistemleri Konulu Eğitim Semineri (14-18 Mart 2016), 10) DGÖ Kapasite Geliştirme
Komitesi 7. Toplantısı (11 - 13 Nisan 2016), 11) DGÖ Dürüstlük Alt Komitesi 15. Oturumu (13 -15 Nisan 2016), 12) DGÖ Transit Rehberi çalışmalarına Bakanlık katkısı, 13)
DGÖ Tek Pencere Etkileşim Haritası çalışmalarına Bakanlık katkısı, 14) DGÖ PICARD Konferansı (27 - 29 Eylül 2016), 15) DGÖ E-Ticaret Çalışma Grubu Toplantısı (21
- 23 Eylül 2016), 16) DGÖ Armonize Sistem Komitesi 58. Dönem Toplantısı (28 Eylül - 7 Ekim 2016), 17) DGÖ Armonize Sistem Komitesi 58. Dönem Toplantısı Çalışma
Grubu Toplantısı (26 - 27 Eylül 2016) , 18) DGÖ Veri Modeli Proje Grubu Toplantısı (12-16 Eylül 2016), 19-20-21) DGÖ Revizyon Kyoto Sözleşmesi’nin Revizyonu
kapsamında Gerçekleştirilen Sanal Çalışma Grup Toplantıları (yaklaşık senede 3 kere) 22) DGÖ İstanbul Sözleşmesi Komite Toplantısı 23) DGÖ Revize Kyoto Sözleşmesi
İdari Komite Topl. 24) DGÖ Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Çalışma Grubu Topl 25) DGÖ Gelir Tahsilatında Etkinlik ve Sahtecilikle Mücadele Çalışma Grup Topl. 2627) DGÖ VCOA 4. Dönem 28) DGÖ Daimi Teknik Komite Topl (2 adet) 29) DGÖ Kaçakçılıkla Mücadele Komite Topl. 30) DGÖ SAFE Çalışma Grubu Topl 31) DGÖ
Uluslararası Posta Birliği İrtibat Komite Topl. 32) DGÖ TK Çalış Grubu 33) DGÖ Menşe Kuralları Teknik Komite 34) DGÖ Gümrük Kıymet Teknik Komite Topl. 35) DGÖ OECD Gümrük ve Transfer Fiyatlaması Ortak Çalıştayı (Ankara) 36) DGÖ Gümrük İşlem Süre Çalışması konulu Seminer (Eylül sonrası DGÖ’den bilgilendirme bekleniyor)
15

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin
Kolaylaştırılması Ulusal Komitesinin
paydaşlarla yapacağı toplantı sayısı

Adet

0

0

1

Ülkemiz tarafından, 15.01.2016 tarihli ve 6662 sayılı Kanunla «Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol» ile söz konusu Protokolün ekinde
yer alan «Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması»nın onaylanması uygun bulunmuş ve söz konusu Protokol ve eki Anlaşma, 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunmaktadır. Nihai olarak, 108 DTÖ üyesinin iç onay işlemlerini tamamlamasıyla yürürlüğe girecek olan Anlaşma, gelinen aşamada 90
üye tarafından onaylanmış bulunmaktadır. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın üçüncü bölümünde (Madde 23/2) yer alan idari düzenlemeler kapsamında; Anlaşma
hükümlerinin ülke içinde uygulanmasını ve koordinasyonunun sağlanmasını kolaylaştırmak üzere üye ülkelerde bir “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi” kurulması
öngörülmektedir. Bu çerçevede, komitenin kurulmasına yönelik olarak Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı arasında teknik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, komitenin,
ülkemizde “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” adıyla kurulması ve Kurulun, benzer yapılarda da olduğu gibi bir “Başbakanlık Genelgesi” marifetiyle hayata geçirilmesi
öngörülmektedir. Bu aşamada, Bakanlığımız ve Ekonomi Bakanlığı ortaklığında hazırlanan Taslak Başbakanlık Genelgesi paydaş kurumlara gönderilmiş olup, ülkemiz kamu
ve özel sektör kuruluşlarının değerlendirmeleri alınmaktadır. Söz konusu görüşlerin alınmasını müteakip, tesis edilecek olan Kurul yılda en az iki kez olmak üzere ihtiyaç
duyulan zamanlarda toplanacaktır.
16

Uyum sağlanacak/ taraf olunacak uluslararası
mevzuat, protokol, mutabakat zaptı ve çalışma
yönergesi

Adet

0

0

3

Türkiye-Gürcistan e-TIR Pilot Projesi’nin İşleyiş Kuralları Belgesi 26 Ocak 2016 tarihinde imzalandı. Türk Konseyi Gümrük İdaresi Başkanları 5. Toplantısı Başkanlar
Tutanağı 3 Haziran 2016 tarihinde imzalandı. Birleşmiş Milletler ile “Afet Ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve
Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşma” 7 Haziran 2016 tarihinde imzalandı.
17

Eğitim verilen ülke sayısı

Adet

0

0

6

Ülkemiz dış politikası ile uyum içerisinde, gümrük konularında eğitim faaliyetleri ile bölge refahına katkı sağlanması; ayrıca ülkemizin bölge ülkelerindeki mevcut olumlu
imajının korunması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır
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Ülkemizde yapılan uluslararası toplantı ve
etkinlik sayısı

18

Adet

0

0

60

0

40

Ülkemiz dış politikası ile uyum içerisinde, hedef ülkelerle gümrük konularında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Sonuçlandırılan uluslararası anlaşma, sözleşme,
protokol, mutabakat zaptı sayısı

19

Adet

0

Ülkemiz dış politikası ile uyum içerisinde, hedef ülkelerle gümrük konularında işbirliğinin yasal altyapısının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu yolla ülkemizin
görünürlüğünün arttırılması, ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların çözümüne katkı sağlanması ve Bakanlığımızın kaçakçılıkla mücadele etkinliğinin arttırılması
hedeflenmektedir.
26 Ocak Uluslararası Dünya Gümrük Günü
kapsamında Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı
bünyesinde kurum kültürünü geliştirmeye
yönelik etkinlikler

20

Adet

0

0

1

0

2

26 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında Dünya Gümrük Günü etkinlikleri düzenlenmiştir.
Avrupa Gümrük Sporları Derneği (ECSA)
kapsamında yetkin Bakanlığımız personelinin
uluslararası spor turnuvalarına katılımlarını
sağlamak

21

Adet

0

Avrupanın muhtelif gümrük idarelerinde görev yapan sporun çeşitli alanlarıyla profesyönel ya da amatör olarak ilgilenen her kademeden personelin üye ülkelerin düzenlediği
spor organizasyonları vesilesiyle biraraya getirilmesi ve bu sayede çalışanların motivasyonunun, kurumsal aidiyetinin ve uluslararası meslektaşlarıyla işbirliğinin yanısıra
Bakanlığımızın tanıtımının arttırılması amaçlanmaktadır.
22

AB Projeleri sayısı

Adet

0

0

6

Havaalanlarının Yolcu ve Kargo Bölümlerinde Gümrük Muhafaza Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Eşleştirme ve Ekipman Alımı Projelerinin (Toplam Bütçe:5.500.000€)
ihale çalışmaları başlamıştır. Türk Gümrük İdaresinin Konteyner Tarama Alanındaki Gümrük Muhafaza Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik 2 Kısa Süreli Eşletirme Projesi
ile Ekipman Alımı Projeleri(Toplam Bütçe:5.000.000€) ile Gümrük Muhafaza Koordinasyon Merkezinin Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Hizmet Alımı Projesi (Toplam
Bütçe:2.500.000€), Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ancak finansman anlaşması ülkemiz ve Komisyon arasında henüz imzalanmamıştır.

Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

AB’ye Uyum Faaliyeti

2

Dış İlişkilerin Geliştirilmesi Faaliyeti
Genel Toplam

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

394.150

0

394.150

5.234.000

0

5.234.000

5.628.150

0

5.628.150

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
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Performans Hedefi

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Geliştirilecek, Mevzuatın Uluslararası Kuruluşlar İle AB Müktesebatına Uyumlu Hale Gelmesine Çalışılacaktır.

Faaliyet Adı

AB’ye Uyum Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.30.00 Gümrükler Genel Müdürlüğü

AB’ye Uyum Faaliyeti:
1/95 Sayılı AB Türkiye Ortaklık Konseyi Kararının 59 ve 60. Maddeleri, Gümrük Birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili, AB Komisyonuna karar alma ve uygulama sürecinde yardımcı olan komitelere Türk uzmanlarının katılımını hükme bağlamaktadır. AB’nin mevzuat hazırlıkları ile uygulamalarının ve mevcut mevzuatın yorumuna ilişkin görüşmelerin
yakından takibi, Gümrük Birliği ve tam üyelik hazırlıkları bağlamındaki ihtiyaçlarımızın önceden tespiti ve Türkiye’nin ticari ve ekonomik çıkarlarının korunması açısından
önem arz etmektedir. Diğer taraftan, Birlik Gümrük Kodunun mevzuatımıza aktarılma çalışmaları 2016 yılında da devam edecektir.
Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

255.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

109.650

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

29.500

394.150

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
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Performans Hedefi

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatına
uyumlu hale gelmesine çalışılacaktır.

Faaliyet Adı

Dış İlişkilerin Geliştirilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.37.00 AB Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

3.732.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

643.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

649.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

210.000

5.234.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
5.234.000

Dış İlişkilerin Geliştirilmesi Faaliyeti:
Küreselleşme süreciyle ülkeler arasındaki ticarette kota ve engeller azalırken ekonomik entegrasyonun güçlendiği ve ticaretin
serbestleştiği görülmektedir. Ülke ekonomisinin uzun dönemde verimliliğinin ve istikrarının sağlanması ulusal ve uluslararası
rekabet gücünün artırılmasıyla mümkün olur. Günümüzde ticaret akışının büyük ölçüde bölgesel ekonomiler içinde gerçekleştiği görülmektedir.
Ticarette rekabet gücünü ve etkinliği artırmak, uluslararası alanda ikili ve bölgesel olarak gümrük ve ticari işbirliği ve bilgi
değişimini sağlayarak uluslararası eşya, yolcu ve taşıt hareketlerinin kolaylaştırmak, ulusal çıkarlarımızı korumak amacıyla
uluslararası kuruluşlar bünyesinde, ülkemiz önceliklerine uygun politikaların gümrük ve ticaret boyutuyla kabulüne yönelik
aktif çalışmalar ile sınırlı teknik ve idari kaynakların yönlendirileceği optimum hedef ve faaliyet alanlarını belirleyerek ülkemizin uluslararası etkinliğinin arttırılması gerekmektedir.
Bu kapsamda; Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarla
ilişkiler sürdürülerek ülkemiz önceliklerine uygun politikaların kabulüne yönelik aktif çalışmaların gerçekleştirilmesi ve ülke
görünürlüğünün arttırılması hedeflenmektedir.
Topluluk Programları dahilinde Gümrükler (Customs) 2020 Programı son derece önem arz etmektedir. Programın temel amacı, üye ve aday ülkelerdeki gümrük prosedürlerini olabildiğince standart hale getirmek ve bu standartlar çerçevesinde en iyi
uygulamalara ulaşabilmektir. Bu doğrultuda, Topluluk Programlarından artan oranda yararlanmak gerekmektedir.
AB Katılım Öncesi Mali Yardımları, Türk Gümrük İdaresinin daha iyi noktalara ulaşabilmesi açısından son derece büyük
öneme sahiptir. Bu doğrultuda, AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarından artan oranda yararlanmak amaçlanmaktadır.
Ülkemiz önceliklerine uygun politikaların gümrük ve ticaret boyutuyla uluslararası alanda kabulüne yönelik aktif çalışmalar
yapılması ve ülkemizin uluslararası etkinliğinin artırılması hedeflenmekte olup, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında muhatap
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ülke idareleri ile teknik ve üst düzey toplantılar yapılması, alınan somut kararların ve belirlenen hedeflerin uluslararası bir
metne bağlanması ve takibinin yapılması hedeflenmektedir.
Ayrıca yurt dışı müşavirlik ve ataşelik kadrolarının ilgili ülkelerdeki vatandaşlarımızın ve işadamlarımızın sorunlarının çözümünde, ortaya çıkan problemlerin ve yürütülen işbirliği projelerinin takibinde önemli roller üstlendikleri ve Bakanlığımız
kurumsal kapasitesine ciddi katkı sağladıkları düşünülmekte olup, bu çerçevede mevcut 20 adet yurtdışı kadrosundan henüz
yeri belli olmayan 4 adedi için yer tespiti çalışmalarının ülkemiz ve Bakanlığımız öncelikleri çerçevesinde belirlenmesi çalışmalarının tamamlanması hedeflenmektedir.
Ülkemizin dünya ekonomisi ve siyasetindeki ağırlığının artmasıyla paralel olarak Bakanlığımız yurtdışı temasları da artış göstermiş; bu kapsamda özellikle ülkemize nazaran daha az gelişmiş ülkelerin Bakanlığımız tecrübelerinden faydalanmak üzere
eğitim talepleri sürekli gündeme gelmeye başlamıştır. Eğitim Dairemizin yenilenmesinin ardından bu taleplere cevap verebilir
hale gelmiş bulunmaktayız. Söz konusu eğitim taleplerinin özellikle bölge ülkeleri ile kişisel temasların geliştirilmesi, güven
tesisi, Bakanlığımız ve ülkemiz imajının korunması ile güçlendirilmesi açılarından önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede başta Türki Cumhuriyetler ve Balkan ülkeleri olmak üzere, eğitim faaliyetlerine önümüzdeki dönemde de devam edilmesi ve bu kapsamda eğitim kalitesinin uluslararası düzeyde olabilmesi için insan kaynakları ve eğitim programı
tasarımının yanı sıra mali imkânların da güçlendirilmesi gerekmektedir.
Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı kararı ile 1.1.1996 tarihi itibariyle gümrük birliğinin tesisi, bu alanda mevzuat
uyumunu da gündeme getirmiştir. Gümrük Kanunu ve Gümrük Tarife Cetvelindeki düzenlemeler ile Köprü Mevzuat ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (Menşe Protokolleri) bu alanda yapılan çalışmaların temelini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, Gümrük Birliği Kararı’nın 28. Maddesi’nde yer alan yükümlülüklerimiz doğrultusunda Bakanlığımızca menşe
başta olmak üzere gümrük mevzuatında yapılan sürekli çalışmalar sonucunda, müzakere sürecinin başlamasından önce de AB
mevzuatının üstlenilmesi açısından en fazla uyumun sağlandığı alan Gümrük Birliği olmuştur. Bu konuda mükelleflere de
gerekli eğitimler Bakanlığımız tarafından verilmektedir.
1/95 Sayılı AB Türkiye Ortaklık Konseyi Kararının 59 ve 60. Maddeleri, Gümrük Birliğinin işleyişi ile doğrudan ilgili, AB
Komisyonuna karar alma ve uygulama sürecinde yardımcı olan komitelere Türk uzmanlarının katılımını hükme bağlamaktadır. AB’nin mevzuat hazırlıkları ile uygulamalarının ve mevcut mevzuatın yorumuna ilişkin görüşmelerin yakından takibi,
Gümrük Birliği ve tam üyelik hazırlıkları bağlamındaki ihtiyaçlarımızın önceden tespiti ve Türkiye’nin ticari ve ekonomik
çıkarlarının korunması açısından önem arz etmektedir.
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Performans Hedefi: 11
Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkârlara yönelik hizmetler geliştirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Bakanlığımızın Görev Alanındaki Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Politikalar Belirlemeye Yardımcı
Olmak ve Belirlenen Politikaları İşbirliği İçerisinde Hayata Geçirmek.

Hedef

Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler, Kooperatifler, Esnaf ve Sanatkârlar İle Bunların Üst Kuruluşlarına
Yönelik Stratejiler Geliştirmek, Düzenlemeler Yapmak ve Yürütmek.

Performans Hedefi

Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkârlara yönelik hizmetler geliştirilecektir.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Esnaf ve sanatkarların, kooperatiflerin, şirketlerin ve diğer tacirler için AB normlarıyla uyumlu, rekabetçi, etkin ve güvenli bir piyasa oluşturulmasına
katkı sağlamak, destek vermek ve yatırım ortamını sürekli iyileştirmek için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde politikalar belirleyip yürütmek
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda; ortak iş yapma kültürünü güçlendirerek kooperatif ve şirketleşmenin özendirilmesi, şirketlerin rekabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğini teşvik edecek güven ortamının oluşturulması, ticaret zemininin kurumsallaştırılmasının sağlanması,
iş ortamındaki engellerin ortadan kaldırılması, şirket ve kooperatiflerin kuruluşlarının ve tasfiyelerinin kolaylaştırılması, kayıt dışılığın azaltılmasına katkı
sağlanması, ilgili kuruluşların şikayet öneri ve beklentilerini Bakanlığa iletmelerini sağlayacak karşılıklı haberleşme kanallarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri
1

Esnaf ve sanatkârlar özelinde sektör
analizleri projesi kapsamında analizi
tamamlanan sektör sayısı

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

8

Esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörlerde detaylı sektör analizleri yaparak mevcut durumlarını ortaya koymak ve gelecek projeksiyonlarını
çizmek üzere Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında esnaf ve sanatkarların faaliyet gösterdiği 19
sektörde 8 ayrı alt proje yürütülmesi planlanmıştır. Bu alt projeler ilk dördünün 2016 yılı içerisinde; kalan dördünün de 2017 yılı içerisinde tamamlanması
ile 19 sektör incelenmiş olacaktır.
2

İllerde esnaf ve sanatkârlara yönelik
olarak düzenlenen bilgilendirme toplantı sayısı

Adet

0

0

11

Genel Müdürlüğümüz Koordinasyonunda “Esnaf ve Sanatkarları Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenmektedir. Toplantılarda, KOSGEB ve Halkbank
tarafından sağlanan teşvik ve desteklere ilişkin söz konusu kurumların temsilcileri tarafından esnaf ve sanatkarlarımız bilgilendirilmekte ve soruları cevaplamaktadır. Ayrıca, alanında uzman eğitmenler tarafından ahilik kültürünün önemi ile esnaf ve sanatkârın mevcut teknolojik gelişmelere entegrasyonu,
e-ticaret, rekabet edebilirlik gibi konularda da bilgi verilmektedir. Bu amaçla Adana, Bursa, İzmir, Ağrı, Kocaeli, İstanbul illerinde toplam 6 bilgilendirme
toplantısı yapılmıştır.
3

Meslek kuruluşlarının esnaf ve sanatkârlara sundukları hizmetlerin etkinliğinin artırılması için yürütülen proje
kapsamında incelenen ülke sayısı

Adet

0

0

2

Esnaf ve sanatkârlara sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğin artırılması için esnaf ve sanatkârlara hizmet sunan kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, esnaf ve sanatkârların beklentilerini karşılayacak hizmet çeşitleri ve bu hizmetlerin nasıl sunulacağının belirlenmesi ve bu meslek kuruluşlarına üyelik ve sicil kayıt işlemlerinin nasıl olması
gerektiğinin tespit edilmesi ve tüm bu hususlara ilişkin yol haritasının çizilmesi için ESHEP projesi hayata geçirilmiştir. Projenin sağlam bir altyapıya kavuşturulması için yurt dışındaki kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının geliştirdiği politikaların ve verdiği hizmetlerin yerinde araştırılması, incelenmesi
ve değerlendirilmesi planlanmaktadır.

4

Meslek kuruluşlarının esnaf ve sanatkârlara sundukları hizmetlerin etkinliğinin artırılması için yürütülen proje
kapsamında incelenen meslek kuruluşu sayısı

Adet

0

0

25

Esnaf ve sanatkârlara hizmet sunan kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mevcut yapısının, sundukları hizmetlerin, bu hizmetlerin sunumunda karşılaşılan sorunların ve bu alandaki ihtiyaçların gelişmiş ülke modelleri de dikkate alınarak kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve inceleme sonuçlarına
göre gerekli strateji ve politikaların belirlenmesi amacıyla 3 adet meslek kuruluşu yerinde incelenmiş olup 320 adedinin yönetim kurulu raporları, Denetim
kurulu raporları, genel kurul tutanakları, faaliyet raporları, bilançoları ve gelir-gider tabloları incelenmiştir.
5

Meslek kuruluşlarının esnaf ve sanatkârlara sundukları hizmetlerin etkinliğinin artırılması için yürütülen proje
kapsamında hazırlanan rapor sayısı
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Esnaf ve sanatkarlara sunulan hizmetlerin etkinlik ve verimliliğin artırılması için esnaf ve sanatkârlara hizmet sunan kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, esnaf ve sanatkârların beklentilerini karşılayacak hizmet çeşitleri ve bu hizmetlerin nasıl sunulacağının belirlenmesi ve bu meslek kuruluşlarına üyelik ve sicil kayıt işlemlerinin nasıl olması gerektiğinin tespit edilmesi ve tüm bu hususlara ilişkin yol haritasının çizilmesi için ESHEP projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında yurtiçi çalışmalar
tamamlanmış olup yurt dışı çalışmalar yapılmamıştır.
6

Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sisteminin
(ESBİS) günün gereklilikleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması

Yüzde

0

0

15

ESBİS’in gelişen teknolojilere uyumunun sağlanması, mevzuat ve iş süreçlerindeki iyileştirmelerin sisteme yansıtılabilmesi ve yeni modüllerin ve entegrasyonların sistemle uyumlu şekilde çalışabilmesi için ESBİS’in revize edilerek yenilenmesi amaçlanmaktadır.
7

ESBİS’e coğrafi bilgi sistemi modülünün eklenmesi

Yüzde

0

0

15

Esnaf ve sanatkâr işyerlerini coğrafi olarak analiz edebilmesi amacıyla, Coğrafi Bilgi Sistemi kurularak ESBİS’deki esnaf ve sanatkâr işyeri koordinatlarının tespit edilmesi, dijital ortamda analiz edilmesi ve raporlanabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
8

ESBİS mobil uygulamasının hayata
geçirilmesi

Yüzde

0

0

15

ESBİS kullanıcılarının ESBİS’e bağlanarak belirli sicil işlemlerini yapabilecekleri ve potansiyel müşterilerin harita üzerinden esnaf ve sanatkârlara kolayca
ulaşabilmesini sağlayacak mobil uygulamanın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
9

Şirket kuruluş maliyetlerinin kişi başı
milli gelire oranının düşürülmesi

Yüzde

0

0

7

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunla yapılan düzenlemeler ile şirket kuruluş süreci kısaltılmış ve kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan maliyetlerde önemli ölçüde düşüş sağlanmıştır.
10

Şirket kuruluş sürecinin daha kısa sürede tamamlanmasına yönelik mevzuat değişikliği yapılması

Adet

0

0

1

Şirket kuruluş sürecinin kısaltılması ve bu işlemlerde ortaya çıkan maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yapılan düzenlemeler 6728 sayılı “Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

11

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin ikinci
aşamasının tamamlanması (esnaflar,
serbest meslek erbabı, meslek örgütleri (sendikalar, odalar, birlikler ve
bunların üst kuruluşları), kamu kurum
ve kuruluşları ile apartman yöneticiliği
gibi diğer ekonomik birimlerin de sisteme dâhil edilmesi)

Yüzde

0

0

20

MERSİS’in ikinci aşamasına yönelik çalışmalar halen devam etmekte olup, söz konusu çalışmaların 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Diğer taraftan, MERSİS teknik altyapısının yeniden düzenlenmesi ve yaşanan gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç duyulan ek yazılım işlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan analiz çalışmaları tamamlanmış olup, kodlamaya ve tasarıma
yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

12

İşletmelerimizin kurumsal yapılarını
güçlendirecek ikincil düzenlemelerin
yapılması

Yüzde

0

0

50

Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı hazırlanarak Bakanlık Makamına arz
edilmiştir. Konuya ilişkin Makam talimatı beklenmektedir.

13

Ticaret sicili hizmetlerinin daha etkin ve verimli biçimde yürütülmesini
sağlamak amacıyla ticaret sicili müdürlüklerinde görev yapan personele
yönelik eğitim programları düzenlenmesi

Adet

0

0

1

Adet

0

0

5

Adet

0

0

1

0

0

5

31 Aralık 2016 tarihine kadar eğitim programı düzenlenmesi planlanmaktadır
14

Odak grup toplantıları

2016 yılı içerisinde 5 adet toplantı planlanmaktadır.
15

Anket uygulaması

2016 yılı içerisinde 1 adet anket yapılması hedeflenmektedir.
16

Mevcut durum, anket ve sonuç raporlarının hazırlanması

2016 Yılı Performans Programı

Adet

62
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Mevcut durum, anket ve sonuç raporlarını gösteren 7 adet doküman hazırlanması planlanmaktadır.

17

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında görev yapacak bakanlık
temsilcilerine yönelik eğitim ve sınav
programı düzenlenmesi

Yıl

0

0

2016

Bakanlık temsilcilerine teorik bilgilerinin yanı sıra, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkileri de dikkate alınarak yeterlilik verilmesi ve kamu hizmeti kalitesi ile verimin artırılması
amaçlarıyla Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te
27/10/2015 tarihli ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile değişiklik yapılmıştır. Yönetmeliğin 33’üncü maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle,
Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi için verilecek eğitim ile yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirleneceği düzenlenmiştir.
Bu çerçevede Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarında Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin Belirlenmesi
İçin Verilecek Eğitim İle Yapılacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar” Bakanlık Makamının 14.12.2015 tarihli ve 12394740 sayılı onaylarıyla uygun görülmüştür. Anılan
usul ve esaslarda temel olarak, 01.07.2012 tarihinden sonra ilk defa Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek personele verilecek eğitimin içeriği ve süresi yeniden belirlenmiş ve personelin bilgi düzeyi ile temsil kabiliyetinin daha sağlıklı ölçülmesini teminen yazılı sınava ilave olarak sözlü sınava da tabi olmalarıhususudüzenlenmiştir.
Bu doğrultuda Bakanlık temsilcilerine yönelik 31 Aralık 2017 tarihine kadar eğitim ve sınav programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

18

Elektronik ticaretin gelişimine katkı
sağlamak amacıyla yapı oluşturulmasına yönelik mevzuat hazırlanması

Adet

0

0

1

Eylem kapsamında, e-ticaretin gelişimi önündeki mevzuat engellerinin, mevzuat altyapısındaki eksikliklerin, uygulamada karşılaşılan sorunların, KOBİ’lerin ve tüketicilerin e-ticarete uyum sağlamasında yaşanan problemlerin ve e-ticaret ile ilgili olarak tedbir alınmasında fayda görülen diğer hususların
tespitine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda, 57 adet e-ticaret işletmesi ve sivil toplum kuruluşundan konuya ilişkin görüş ve önerilerini
yazılı olarak bildirmeleri istenmiştir. Bu çerçevede 28 adet işletme ve sivil toplum kuruluşundan çok sayıda görüş ve öneri bildirilmiş olup, gelen görüş
ve öneriler ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek Elektronik Ticaretin Geliştirilmesine İlişkin Rapor hazırlanmıştır. Yine çalışmalar neticesinde 6563 Sayılı
Kanunda değişiklik yapılmasının uygun olacağı hususlar değerlendirilmiş ve Kanun değişiklik taslağı oluşturulacak.
19

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında il müdürlüğü personeline eğitim verilmesi

Adet

0

0

2

0

1

05.08.2015 ve 28.02.2016 tarihlerinde il müdürlüğü personeline eğitim verilmesi planlanmaktadır.

20

Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartları ile bildirim
yükümlülüklerine ilişkin ikincil düzenleme hazırlanması

Adet

0

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ Taslağı ve Elektronik Ticarette Bildirim Yükümlülüğü Hakkında Tebliğ Taslağı hazırlanmış olup
görüşe açılmak üzere son halleri verilmiştir.
21

Perakende ticaret mevzuatı kapsamında il müdürlüğü personeline eğitim
verilmesi

Adet

0

0

2

0

0

1

Mevzuat çalışmalarının tamamlanması akabinde gerekli eğitimler verilecektir.

22

Perakendeciler Konseyinin oluşumu,
organları, görevleri ile çalışma usul ve
esaslarının düzenlendiği Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği Hazırlanması

Adet

Perakende sektöründe karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak ve sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, Bakanlığımız
koordinatörlüğünde hayata geçirilecek Perakendeciler Konseyinin oluşumu, organları, görevleri ile çalışma usul ve esaslarının düzenlendiği Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği 19.07.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konseyin toplantı takvimi henüz belirlenmemiştir.
23

PERBİS’in kurulmasına yönelik analiz, tasarım ve hizmet alımı faaliyetlerinin yürütülmesi

Yüzde

0

0

50

Eylem çerçevesinde, mevcut durumda sistemin kurulmasını teminen analiz, tasarım ve yazılım çalışmaları kapsamında bir çalışma grubunun oluşturulması
ve gerekli hizmet satın alımı için hazırlıklar devam etmektedir. Bu doğrultuda, 6.6.2016 tarihinde Bakanlık Makamından olur alınmıştır. Makamdan alınan
olura uygun olarak çalışma grubunda yer alması planlanan kurum ve birimlere yazı yazılmıştır. Katılımcı bilgilerine ilişkin kurum ve birimlerden gelen
yanıtların tamamlanmasının ardından PERBİS Çalışma Grubu oluşturulmuş ve ilk toplantısını 16.08.2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirmiştir.
24

Perakende ticarette iyi işleyen bir piyasa yapısı oluşturmak üzere düzenlemeler yapılması

Adet

0

0

3

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik ve Perakendeciler Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, eylem tamamlanmıştır.
25

Lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki toplam depolama kapasitesi

2016 Yılı Performans Programı

Adet

0

0

500.000
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Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı toplam bildirimci sıfatı sayısını ifade etmektedir. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin gelişip yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden mudilere kira desteği verilmesi hususuna ilişkin “Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak
Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar” ın 2014 yılında yürürlüğe konulması ile birlikte, bu tarihten
itibaren, mevcut lisanslı depo işletmelerin doluluk oranlarında, kuruluş izni verilen ve lisans alan işletmelerin sayılarında büyük ölçüde artış yaşanmıştır. Öte yandan Tarım Kredi
Kooperatifi ortaklığında kurulan” Tk Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi’nin önümüzdeki süreçte sisteme tam olarak dâhil olabilmesinin sağlanması ile birlikte
üye kooperatifleri tarafından yapılacak ürün ticaretinin tamamıyla lisanslı depoculuk sistemi üzerinden yürütülmesi sağlanabilecek, ayrıca tarım satış kooperatifleri ve birlikleri
ile üretim pazarlama vb. tarımsal amaçlı diğer kooperatifler de aynı şekilde sisteme dâhil edilebilecektir. Böylelikle lisanslı depo kapasitelerinin istenilen düzeye çıkarılması
sağlanabilecektir.

26

İhraç edilen Elektronik Ürün Senedi
sayısı

Adet

0

0

200.000.000

Son dönemde yapılan çalışmalar doğrultusunda lisanslı depo işletmelerinin sayısının artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca lisanslı depoculuk sistemi kapsamında depolanan ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla sektörden gelen talepler doğrultusunda yeni ürün tebliğlerinin yayımlanması ile birlikte ihraç
edilen elektronik ürün senedi sayısında artış sağlanabilecektir. 01.01.2016-15.08.2016 döneminde 179.264.629 adet ürün senedi ihraç edilmiştir.
27

Bildirim Sayısı

Adet

0

0

140.000.000

Hal Kayıt Sistemi, 5957 sayılı Kanun kapsamında 2012 yılı başında Bakanlığımız bünyesinde faaliyete alınmıştır. Sisteme sırasıyla 2012 yılında 8.536.518, 2013 yılında ise
15.550.873 adet bildirim yapılmıştır. 2013 yılı sonunda Sistemin web arayüzü ve web servisleri yenilenmiştir. Bu tarihten itibaren web arayüzü ve web servisler vasıtasıyla
bildirimler daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmaya başlanmış ve bildirim sayısı 2014 yılında 84.275.984, 2015 yılında ise 128.440.722 ye ulaşmıştır.
Bununla birlikte, Sisteme bildirim yapmayan kişilerin tespit edilerek gerekli cezai işlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanan Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulmasına
ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 04.08.2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

28

Denetim onayı alınan kooperatif sayısı

Adet

0

0

270

Bakanlığımız görev ve yetki alanında olan kooperatifler ve kooperatif birliklerinin, Bakanlığımız Müfettişleri, İl Müdürlüğü personeli ve kooperatif üst
kuruluşlarına denetlettirilmesini ifade etmektedir.
29

Örnek ana sözleşme ile müracaat edilen başvuruların cevaplandırma süresi

Gün

0

0

7

Bakanlığımıza kuruluş işlemleri için örnek ana sözleşme ile yapılan başvuruların, evrakların tam ve eksiksiz olması durumunda tamamlanma süresini ifade
etmektedir.
30

Değerlendirilen denetim raporu sayısı

Adet

0

0

270

Denetlenen kooperatiflere ait Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen inceleme ve soruşturma raporları sayısını ifade etmektedir.
31

Örnek ana sözleşme haricinde yapılan
kooperatif kuruluş başvurularının cevaplandırılma süresi

Gün

0

0

15

Bakanlığımıza kuruluş işlemleri için örnek ana sözleşme dışındaki ana sözleşmeler ile yapılan başvurularda, hazırlanan ana sözleşme üzerinde kooperatif
ile mutabakat sağlanması ve diğer evrakların eksiksiz olması durumunda başvurunun tamamlanma süresini içermektedir.
32

Kooperatiflere ve il müdürlüklerine
yönelik düzenlenen eğitim programı
sayısı

Adet

0

0

3

Kooperatifçilik alanında bilgi birikiminin ve farkındalığın arttırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda verilen mevzuat ve örnek kooperatifçilik
uygulamaları KOOP-GEP ile KOOP-BİS eğitimlerini tanımlamaktadır.
33

Kooperatif girişimciliği teşvik amacıyla yapılan eğitim tanıtım ve bilgilendirme toplantı ve etkinlik sayısı

Adet

0

0

7

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP) 2.2 numaralı hedef gereğince kooperatif bilincinin geliştirilmesi ve kooperatifçiliğin teşviki
için yürütülen çalışmaları ifade etmektedir.
34

Kooperatif girişimciliği eğitimlerine
katılımcı sayısı

Adet

0

0

500

0

1000

Eğitim, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına ve etkinliklerine katılan kişi sayısını ifade etmektedir.

35

Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum
Eğitimi Programı (KOOP-GEP) eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika
alan kursiyer sayısı

Adet

0

TÜKOSEP 2.3 numaralı hedef doğrultusunda 24 ile 40 saatlik KOOP-GEP eğitimlerine katılıp yapılan sınav sonucunda başarılı olup MEB onaylı sertifika
almaya hak kazanan kişi sayısını ifade etmektedir.
36

Kadınların kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri ve mevcut kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimlere katılan kadın kooperatifçi sayısı

Adet

0

0

100

TÜKOSEP 3.7 numaralı hedef gereğince eğitim, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarına ve etkinliklerine katılan kişi sayısını ifade etmektedir.
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37

KOOPBİS ile entegrasyonu sağlanan
sistem sayısı

Adet

0

0

1

Bakanlık içinde kullanılan bilgi sistemleri ve diğer kamu kuruluşlarına ait bilgi sistemleri ile KOOPBİS arasında veri alışverişi için gerçekleştirilen sistem
entegrasyonlarını ifade etmektedir.
38

KOOPBİS’e eklenen ve güncellenen
kooperatif ortak sayısı

Adet

0

0

8000

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda kooperatifler değişir ortaklı ve değişir sermayeli olarak tanımlanmıştır. Yıl içerisinde gerçekleşen kooperatif ortak
hareketliliğinin KOOPBİS e aktarılması ve takibi hedeflenmiştir.
39

KOOPBİS’e kaydı yapılan kooperatif
genel kurul toplantı sayısı

Adet

0

0

1000

Kooperatifler 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu gereği her yıl kooperatif en yetkili organı olan kooperatif genel kurullarını toplamak zorundadırlar. Bu
kanuni zorunluluğun KOOPBİS üzerinden takibi hedeflenmektedir.
40

Pilot E-TIR Projesi’nin uygulanma oranı

Yüzde

0

0

45

TIR Sözleşmesi hükümleri uyarınca eşyanın, aracın veya konteynerin uluslararası transiti için, ulusal gümrük sistemleri arasında güvenli veri değişimini
sağlamak ve Gümrük İdareleri için de eşyanın ülkeler arası düzenli ve güvenli aktarımı mümkün kılmak amaçlanmaktadır. Hâlihazırda İran İslam Cumhuriyeti ve Gürcistan ile iki ayrı e-TIR Pilot Projesi yürütülmektedir.
41

KOOPBİS de kaydı güncellenen kooperatif sayısı

Adet

0

0

1250

KOOPBİS programında bulunan kayıtların güncellenmesini ifade etmektedir.

Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Faaliyeti

8.292.000

0

8.292.000

2

Esnaf ve Sanatkârların Değişim ve Dönüşümlerinin Sağlanması, Teşvik ve Destek Faaliyeti

6.128.000

0

6.128.000

3

İç Ticaretin Geliştirilmesi Faaliyeti

9.246.000

0

9.246.000

23.666.000

0

23.666.000

Genel Toplam

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkârlara yönelik hizmetler geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.36.00 Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

913.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

519.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

5.088.000

0
1.172.000
600.000
0
0
8.292.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Faaliyeti:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen “Kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek” hükmü ile (b) bendinde belirtilen “Kooperatifçilikle ilgili ar-ge çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek” hükümleri uyarınca
kooperatiflere ilişkin bir “Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi” kurulması öngörülmektedir.
Bu görev ve yetkiler çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüze kooperatifler hakkında iletilen ihbar ve şikâyetler değerlendirilmekte, şikâyetin önemine, mahiyetine ve kooperatif türüne göre, şikâyete konu hususları Ticaret İl Müdürlüklerine, kooperatif
denetçilerine, üst kuruluş denetim görevlilerine denetlettirilmekte, bazı şikâyetler ise incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığına gönderilmektedir. Denetimler sonucu düzenlenen raporlar uyarınca, suç teşkil eden hususlarda Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmakta, bu kapsamda denetlenen kooperatiflere talimat, şikâyetçilere de bilgi verilmekte ve sonuçları izlenmektedir.
Kooperatifçilik Bilgi Sistemi projesi ile kooperatif işlemlerinin online sürdürülebilir hale getirilmesi, diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması, kooperatiflerin yürüttükleri faaliyetler ile sonuçlarına ilişkin istatistiki
veri elde edilmesi, sektöre ilişkin görev ve hizmetlerin daha hızlı, verimli ve etkin yapılması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş, düzenleme, uygulama ve eğitim faaliyetleri Bakanlığımız tarafından
yürütülmektedir. Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi Projesi’nin (KOOPBİS) hizmet alımı işine ilişkin 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkılmış olup kesin kabul gerçekleştirilmiştir.
An itibariyle garanti yükümlülükleri çerçevesinde ilgili firmadan hizmet alımı gerçekleştirilmekte olup, entegrasyon ve iyileştirme çalışmaları yaptırılmaktadır. Bununla birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
görev alanında bulunan kooperatiflere ilişkin elektronik ortamda yapılacak genel kurul, kuruluş ve ana sözleşme değişiklik
işlemleri de KOOPBİS üzerinde oluşturulacak yeni bir modül marifetiyle yapılacaktır.
Ek olarak, “Kooperatif İstatistiklerinin Resmi İstatistik Programına Dahil Edilmesi Projesi” kapsamında sistemin veri metodolojisinde, uluslararası standartlara uygun istatistiklerin üretilebilmesi amacıyla, çeşitli iyileştirmelere gidileceği ve veri üretimi
için bazı kooperatif üst kuruluşlarının veri tabanlarıyla entegrasyonların yapılması gerekebileceği düşünülmektedir.
Bu modülün ve gerekli entegrasyonların yapılabilmesi için ek hizmet alımlarına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun yanı sıra kooperatiflerin yoğun olarak bulunduğu illerde periyodik olarak bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi 1 inci fıkrasının (ç) bendindeki “Kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları
projeleri desteklemek ve teşvik etmek, teşvik ve desteklere yönelik düzenlemeler yapmak” hükmü kapsamında kooperatiflerin
üretim ve istihdama katkısı bulunacak projelerinin desteklenmesi amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı hazırlık
çalışmalarına başlanılmıştır.
17.10.2012 tarih ve 28444 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve
Eylem Planı’nda “3.3.Kooperatifçiliği Destekleme Programının hayata geçirilmesi” eylemine de yer verilmiştir.
Proje kapsamında Bakanlığımız faaliyet alanındaki kooperatiflerin kamusal destek bekledikleri konuların, kamusal desteklerden yararlanıp yararlanamadıklarının ve yararlanamama nedenlerinin, dünyada kooperatiflere verilen kamusal destek uygulamalarının araştırılması amaçlanmaktadır.
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
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Performans Hedefi

Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkârlara yönelik hizmetler geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Esnaf ve Sanatkârların Değişim ve Dönüşümlerinin Sağlanması, Teşvik ve Destek Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.35.00 Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü

Ekonomik Kod
01

Ödenek

Personel Giderleri

3.697.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

544.000

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

390.000
490.000

1.007.000
0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

6.128.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00
6.128.000

Esnaf ve Sanatkârların Değişim ve Dönüşümlerinin Sağlanması, Teşvik ve Destek Faaliyeti:
Türkiye ekonomisinin dünya ekonomileri ile entegrasyonu, girişimcilere yeni bir takım fırsatlar sağlamakla birlikte bazı tehditlerin oluşmasına sebep olmuştur. Bu entegrasyon sonucu, Türkiye’de sanayileşme uluslararası rekabete açılmış, üretimde
ileri teknoloji kullanılmaya başlamıştır. Geleneksel yöntemlerle yapılan ve daha çok kişisel becerilere dayanan üretim, teknolojinin kullanıldığı fabrikasyon yöntemlerle yapılmaya başlanmıştır.
Türkiye’de esnaf ve sanatkârlar, küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uyduramama, yeterli sermaye sahibi
olamama, değişen tüketici tercihlerine hızlı cevap verememe, yatırım ve istihdam maliyetlerinin yüksek olması, işbirliği ve
ortaklık kültürünün gelişmemiş olması, yenilikçilik ve teknoloji kapasitelerinin yetersiz olması, bilgi teknolojisi kullanımının
yetersiz olması ve finansmana erişimde sıkıntı yaşama birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.
Esnaf ve sanatkarların bu sorunların üstesinden gelebilmesi ve gerekli değişim ve dönüşümü yapabilmesi için bu kesimin
üretim faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu kesime yeni fırsatlar sunulması gerekmektedir.
Bu kapsamda, esnaf ve sanatkarların finansman ve kredi araçlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla ESDES projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerle esnaf ve sanatkarların piyasa koşullarına adaptasyonu ve rekabet edebilirliği artırılacaktır.
Gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
Esnaf ve Sanatkârlar Şurasınca, 2012 yılı Kasım ayından itibaren her iki yılda bir olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.
İcra Kurulu her 6 ayda bir olağan toplantısını yapacaktır. Genel Kurul, İcra Kurulunun teklifi üzerine esnaf ve sanatkârlara
ilişkin ülke düzeyindeki politikaların etkin bir biçimde belirlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi amaçları
doğrultusunda komisyonlar kurabilir. Komisyon üyeleri, Genel Kurulca seçilir.
Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği gereği, ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların örgütlerinde
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında, Bakanlığımız koordinasyonunda, yurt
çapında Ahilik Haftası kutlamaları yapılmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından, Kırşehir başta olmak üzere 81 ile
düzenlenecek organizasyonlar için ödenek gönderilmektedir.
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İdare Adı
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Performans Hedefi

Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkârlara yönelik hizmetler geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

İç Ticaretin Geliştirilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.32.00 İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

6.899.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

1.124.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

313.000
0
0
910.000
0
0
9.246.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
9.246.000

İç Ticaretin Geliştirilmesi Faaliyeti:
Hal Kayıt Sistemini geliştirmek amacıyla Hal Kayıt Sistemi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Hal Kayıt Sistemini geliştirmek amacıyla sistem altyapısının güçlendirilmesine ve performansının arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Gerçek ve tüzel kişilerle ilgili ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanması, bunlara yönelik işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, sunulması ve erişime açılması amacıyla Bakanlığımız
bünyesinde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) oluşturulmuştur. MERSİS nezdinde tutulan bilgiler, gerek Bakanlığımız,
gerekse diğer kurum ve kuruluşlar açısından önemli bir veri kaynağı niteliğinde bulunmaktadır.
MERSİS Projesi kapsamında ilk aşamada; ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan sermaye şirketlerinin, kooperatiflerin,
şahıs işletmelerinin, yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri ile dernek ve vakıf işletmelerinin kayıtlarının elektronik ortamda
tutulması hedeflenmiştir.
Bu bağlamda, Türkiye genelindeki toplam 238 adet ticaret sicili müdürlüğünde veri aktarım ve yaygınlaştırma çalışmaları
tamamlanmış ve ticaret sicili müdürlüklerimizin tamamında Sistem üzerinden hizmet verilmeye başlanmıştır. İlk aşaması
tamamlanan MERSİS Projesinin ikinci aşamasında ise; esnaf, serbest meslek erbabı, meslek kuruluşları (sendikalar, odalar,
birlikler ve bunların üst kuruluşları), kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri (apartman yöneticiliği gibi)
kapsayacak şekilde ülke düzeyindeki tüm ekonomik birimlerin sisteme dahil edilmesi gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda; yazılım altyapısının ekonomik birimlerin dahil edilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eklentilerin yapılması ve sistemin anılan birimler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmaların
yapılması sağlanacaktır.
Kapsam genişletme çalışmaları sonucunda ülkemiz genelindeki ekonomik birimlerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte hizmet
edilen ve etkileşim içerisinde bulunan birim sayısı daha da artmış olacaktır.
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İlgili kurum ve kuruluşlarla gerek duyulan entegrasyonlar sağlanacaktır. Yapılacak entegrasyonlar Bakanlığımız sistemleriyle
olabileceği gibi Bakanlığımız dışında yer alan ve veri alışverişi öngörülen dış sistemlerle de olabilecektir. Diğer taraftan,
MERSİS’e dahil edilecek olan birimlerin sisteme uyumunun sağlanmasına yönelik olarak ilgililerin katılımıyla başta İstanbul
ve Ankara’da olmak üzere farklı tarihlerde toplantılar düzenlenecektir.
Toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketler, kooperatifler, esnaf ve sanatkarlar ve ilgili tüm taraflarla
işbirliği ve görüş alışverişinde bulunularak rekabeti ve tüketiciyi koruyan, kayıt dışılığı önleyen, verimliliği ve kaliteyi artıran
ve sektör içi kesimler arasında dengeli ve sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesi hedeflenmektedir. Toptan ve perakende ticaret sektörünün düzenlenmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda ikincil düzenlemelerin tamamlanarak yürürlüğe konulması
amaçlanmaktadır. Bu amaçla, uygulamaya ilişkin yurt dışı mevzuat ve yayınların çevirileri yaptırılacak, ülkemiz perakende
sektörüne benzerlik gösteren ülke örnekleri yerinde incelenecek, ihtiyaç duyulan saha araştırmaları için araştırma ve danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.
Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin gelişip yaygınlaşmasını sağlayarak tarımsal ürün piyasalarını çağdaş
bir yapıya ulaşmasına öncülük edilecektir. Sistemin daha geniş kitlelerce tanınmasını ve bilinirliğinin arttırılmasını sağlamak
amacıyla uluslararası boyutta lisanslı depoculuk sempozyumu düzenlenecek, bilboard ilanlar, broşürler hazırlanarak ulusal ve
yerel basında yer almasının sağlanacaktır.
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Performans Hedefi: 12
Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Öğrenme ve İlerleme İle Değer Üretiminde Yetkinlik Kazanmak.

Hedef

Kurum Konumunu Güçlendirmek ve Kurum Kültürünü Geliştirmek.

Performans Hedefi

Kurum konumunun güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar
Yeni kurulan Bakanlığımızın kamuoyu nezdinde konum ve imajını güçlendirmek amacıyla etik kurallara bağlı, kurum kimliğini ön plana çıkaran eğitim
odaklı kurumsal kültürün oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; konuyla ilgisi olan tüm birimlerin görüş ve değerlendirmelerine mutlaka yer
verilmesi ve gerekli görülen hallerde ortak çalışma grupları oluşturulması, kurum içi ve kurum dışı etkin iletişimin sağlanması, kurumsal amaçlarla kişisel
amaçların örtüştürülmesi, çalışanların motivasyonunun artırılması, etik değer kodlarının belirlenmesi ve bunları esas alarak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
Mesleki bilgi ve tecrübenin artırılması ile
uzmanlık sağlanması için eğitim programları düzenlenmesi

1

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

1

Hukukçu personelin mesleki gelişimi, kurum mevzuatı açısından bilgilendirilmesi, yeni personelin oryantasyonu ile personel arası kaynaşmanın ve birlik
beraberliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
2

HYS’de Kayıtlı Dava Sayısı

Yüzde

0

0

7

Hukuk dosyalarının HYS den takip edilmesi sayesinde alınacak istatistiksel bilgiler ve raporlar ile mevzuattan kaynaklı sıkıntıların fark edilip düzeltilmesine katkı sağlayacak bir alt yapının oluşturulabilmesi hedeflenmektedir. 2016 Yılı başlarında HYS kullanımına başlanılmış olup, 2016 Yılının Haziran ayı
istatistiklerine göre; 286.080 dava, 84 mütalaa, 32 mevzuat taslağı dosyası bulunmakta olup bu dosyaların 22250 si HYS de kayıtlıdır.
Bakanlığımız Hukuk Müşavirleri ve Avukatlarının UYAP Kurum Portalından yararlanmasının sağlanması.

3

Yüzde

0

0

25

Bakanlığımızın taraf olduğu davalardan Adalet Bakanlığınca sisteme yüklenen kararlar ile davaların bulunduğu aşamanın personel tarafından görülebilmesi için UYAP KURUM PORTAL WEB SERVİSİ hizmetinden faydalanılması hedeflenmekte olup, hizmetin Bakanlığımıza açılması hususunda program
yazılım çalışmaları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Hâlihazırda 256 hukukçu personelden 65i bu hizmetten faydalanmaktadır.
Hazırlanan/revize edilen iç kontrol eylem
planı sayısı

4

Adet

0

0

1

Strateji Geliştirme Başkanlığının görev alanı çerçevesinde yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek projeler izlenecektir.

Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi
Faaliyeti

3.273.060

0

3.273.060

2

Eğitim Faaliyeti

8.914.000

0

8.914.000

3

Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti

310.000

0

310.000

4

Liman Saha İnceleme Faaliyeti

629.123

0

629.123

13.126.183

0

13.126.183

Genel Toplam
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İdare Adı
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Performans Hedefi

Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.23 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

1.750.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

306.060

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

127.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

1.090.000

3.273.060
Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
3.273.060

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Faaliyeti:
Stratejik Yönetim, bir kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tanımlayan çalışmalar bütünüdür. Kuruluşun amaçlarının, hedeflerinin ve bunlara ulaşmayı olanaklı kılacak yöntemlerin belirlemesini sağlar. Stratejik
yönetim sisteminin temel unsurları olan stratejik plan, performans programı, performans programına uygun olarak hazırlanan
bütçe, bütçe uygulama sonuçlarını içeren kesin hesap, izleme ve değerlendirme raporları ve faaliyet raporlarının hazırlanması
bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanunun ikincil mevzuatında belirlenen iç kontrol standartlarına
uyum düzeyinin artırılması, idarenin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik kurumsal faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yürütülmesini sağlayacaktır. Bakanlığımızda iç kontrol standartlarına uyum sağlamak amacıyla İç Kontrol Eylem Planı
hazırlanmış olup, kurumsal kapasiteyi geliştirmek için Eylem Planının gerçekleşme düzeyinin artırılması gerekmektedir.
İç Kontrol Eylem Planında, Kontrol Ortamı bileşeninin «1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.» genel şartı için «İç kontrol sistemi ve işleyişine yönelik olarak eğitim programı hazırlanması.» eylemi öngörülmüştür. Bu kapsamda, Eylem Planı hazırlığında görev almış veya gerçekleştirilecek eylemlerde görev
alacak personele dönük eğitim programının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Kurumsal amaçlar doğrultusunda çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla stratejik yönetim, öğrenen organizasyon,
yönetişim ilke ve yaklaşımlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması kapsamında bir eğitim düzenlenecektir.
Ayrıca, iç kontrol standartları çerçevesinde hazırlıkları devam eden Bakanlık İç Kontrol Eylem Planı gerçekleşmelerinin takibi, ön mali kontrol ve kişi alacaklarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, Bakanlık taşınır işlemlerinin yürütülmesi ve taşınır kesin
hesabının verilmesi yine bu faaliyet kapsamında gerçekleştirilecektir.
Bakanlığımız Yatırım Programı kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan proje çalışmalarına
devam edilecektir.
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Bu çerçevede;
Kurumsal bilginin üretimi, depolanması ile erişimi, paylaşımı ve kullanımını sağlayarak bilginin kurumda etkin bir rol oynamasını temin etmek için problem çözme ve karar verme konusunda gerekli desteği sağlamak amacıyla, kurumun bilgi kullanım ve teknolojik altyapısını oluşturmak ve geliştirmek, alt sistemleri koordine etmek ve bütünleştirmek için danışmanlık
hizmeti alımı yapılarak, aşağıda ifade edilen konularda analiz çalışması yapılması planlanmaktadır:
•
•
•
•
•

Verinin toplanması ve analizi,
Bilginin üretilmesi ve geliştirilmesi,
Bilginin tasnif edilmesi ve saklanması,
Bilginin transfer edilmesi ve paylaşılması
Bilginin kullanılması ve değerlendirilmesi.

Farklı kamu kuruluşlarının farklı veriler üretmesi, verilerin birbiriyle çelişmesi, veri kaynaklarının güvenilir olmaması, verilerin toplanmasında belli bir metodun olmaması, verilerin zamanında güncellenmemesi, verilerin saklanmasında standart bir
format olmaması sorunlara neden olmaktadır.
Uluslararası veri standartlarının kullanılması, anlamsal bütünlüğü sağlayacak ortak veri standartların oluşturulması, katılımcılığın sağlanması, bilgi güvenlik politikasının oluşturulması, veri ve bilgiye erişim hakkının verilmesi amaçlanmaktadır.
Milletvekilleri tarafından TBMM başkanlığına sunulan yazılı soru önergelerinin veri tabanında tutulmasını sağlamak, gelen ve
cevaplanan soru önergelerini takip etmek amacıyla, “Yazılı Soru Önergeleri Sorgu Formu” oluşturularak, dönemi ve yasama
yılı, önerge sahibi, önerge muhatabı, önerge durumu, esas numarası, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, özeti, içerik arama gibi tüm
kayıtlar kullanılarak sorgulama yapılmasını sağlayacak bir yazılım temin edilmesi hedeflenmektedir.
Bakanlığımızca yapılan ortak çalışmalarda veri akışını, analiz ve değerlendirmelerin yapılmasını sağlamak için gerekli altyapıyı oluşturmak öncelikli hedefimiz olup, altyapı; Eylem/Faaliyet Takip Sistemi, Proje Döngüsü Yönetim Sistemi ve Stratejik
Yönetim Döngüsü Sisteminden oluşacaktır.
Eylem/Faaliyet Takip Sistemi; birimlerin faaliyetlerinin Stratejik Plan, İdari Faaliyet Raporu kapsamında izlenmesi ve gerçekleşmelerin anlık takip edilmesini sağlayacak sistem, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının sağlanması ve yönetişim prensipleri temelinde şeffaf, izlenebilir bir kamu yönetimi anlayışının yerleşmesini destekleyecektir.
Ayrıca yazılım sayesinde taşra ve merkez birimlerin faaliyetleri ile ilgili anlık rapor ve istatistiki bilgiler elde edilebilecektir.
Bu da bu tarz bilgilerin ilgili birimlerden farklı birimlerce farklı zamanlarda defaten istenilmesinin önüne geçecektir.
Proje Döngüsü Yönetim Sistemi sayesinde Bakanlığın tüm projelerinin takibinin sağlanması, projeler ile ilgili gerekli bilgilere
ulaşılması ve proje arşivinin oluşturulması, mükerrer projelerin engellenmesi ve buna bağlı etkin kaynak kullanımının artırılması amaçlanmakta olup, proje arşivi oluşturularak kurumsal hafıza geliştirilecektir
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Eğitim Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.06 Eğitim Dairesi Başkanlığı

Stratejik Plan ve diğer tüm Faaliyet ve Eylem Planları ile bütçeleme sürecini birbirine entegre eden Stratejik Yönetim Döngüsü Sistemi ile projeler ile ilgili
bütçe gerçekleşmelerinin takibi, projeler ile ilgili bütçe taleplerinin, yedek ödenek taleplerinin takibi amaçlanmaktadır.

Eğitim Faaliyeti:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personelinin, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurması ve Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda istenilen performansı gösterebilmesi için bilimsel yöntemlerle belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla Eğitim Dairesi
Başkanlığınca değişik alanlarda eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.
Bir taraftan yukarıda belirtilen hedefler doğrultusunda hizmet içi eğitim faaliyetleri (adaylık, mesleki ve kişisel gelişim programları) gerçekleştirilirken,
ülkemizin 2023 Vizyonuna paralel olarak da diğer ülkelerle işbirliği potansiyelinin artması ve karşılıklı idari yardımlaşma anlaşmaları çerçevesinde uluslararası eğitim daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.
Gerçekleştirilen faaliyetler hem nitelikli insan kaynağını karşılamaya hem de uluslararası alandaki ilişkilerimiz doğrultusunda gümrük ve ticaret alanındaki
tecrübelerimizi diğer ülke gümrük idareleri ile paylaşmaya yönelik hizmetleri kapsamaktadır.
2016 yılı içerisinde Eğitim Merkezimizde düzenlenmesi planlanan eğitim programları; KBRN, eğiticilerin eğitimi, iş güvenliği eğitimleri, kamu ihale
mevzuatı, bilgi güvenliği eğitimi, radyasyon güvenliği eğitimi, istihbarat eğitimi, ürünlerin tespit edilmesi eğitimi, risk analiz eğitimi, meslek ve iş etiği,
EBYS eğitimleri, silah bilgisi eğitimi, çağdaş yönetim teknikleri, iç kontrol sistemi olarak, seminer programları ise; iletişim, insan ilişkileri, çağdaş yönetim teknikleri, meslek ve iş etiği, KBRN olarak belirlenmiştir.
Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

5.580.000
343.000
1.091.000

1.900.000
0
8.914.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.00.00.25 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti:
Yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden Bakanlığımızın yaklaşık yetmiş sekiz milyon vatandaşımızı ilgilendiren yenilik ve kolaylıkların birinci ağızdan
paylaşılması, ayrıca vatandaşların karşılaşabilecekleri olumsuz yaptırımlardan korunmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

144.000
27.000
139.000

310.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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İdare Adı
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Performans Hedefi

Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü geliştirilecektir.

Faaliyet Adı

Liman Saha İnceleme Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.33.00 Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Liman Saha İnceleme Faaliyeti:
Liman otomasyon uygulamaları BİLGE sistemine entegre edilerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlanacak, işlemlerin daha kolay ve hızlı yapılması ile
ülkemizin rekabet gücü artacak, bunlara ek olarak denetim faaliyetleri kolaylaşacaktır. Limanlardaki mevcut işleyiş yerinde incelenerek sistem entegrasyonunun pratik uygulamayla örtüşmesi sağlanacaktır. BİLGE sistemine entegre edilen uygulamanın ilgili tüm personelce doğru olarak kullanılabilmesini
teminen eğitim verilecektir.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

477.664

02

SGK Devlet Primi Giderleri

122.683

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

28.776

629.123

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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Performans Hedefi: 13
Kurumsal kapasite artırılacaktır.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Öğrenme ve İlerleme ile Değer Üretiminde Yetkinlik Kazanmak

Hedef

Kurumsal Altyapı Kapasitesini Geliştirmek

Performans Hedefi

Kurumsal kapasite artırılacaktır.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
Gümrük fiziki ve teknik altyapısının geliştirilmesindeki gecikmelerin, artan dış ticaret hacmini karşılamakta yetersiz olması ve talepleri karşılayamaması,
hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır. Bakanlığımızın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için fiziki altyapı ve bilgi işlem kapasitenin
sürekli yenilenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ayrıca, Bakanlığımızı oluşturan birimler arasında yıllardır yaşanan güven, iletişim, bilgi paylaşımı ve yetki belirsizliğini ortadan kaldırmak üzere birimler
arası ve birim içi ilişkilerde güven esasına dayalı işbirliği ve bilgi paylaşımını tesis etmek, iletişimi güçlendirmek, katılımcılığı sağlamak ve faaliyetlerde
eşgüdümü esas kılmak hedeflenmektedir.
Bakanlığımızın yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında daha sağlıklı bir ortamda etkin ve verimli bir çalışma ortamının oluşturulması amacıyla merkez
ve taşra teşkilatında olmak üzere yeni hizmet binalarının yapılması çalışmaları sürdürülecektir. Söz konusu hizmet binalarının yapımı, Bakanlığımız nam
ve hesabına ilgili İl Özel İdareleri ve/veya YİKOB tarafından yürütülmektedir.
Performans Göstergeleri
1

Gümrük laboratuvarlarında akredite olan
metot sayısı

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

2

2015 yılı sonu itibarıyla akredite olan 20 adet metoda,2016 yılı içerisinde 2 adet yeni metot eklenmesi planlanmaktadır.
2

RTB Veri Rapor Analiz Takip Programının
Gerçekleşme Oranı

Yüzde

0

0

10

0

1

Veri Rapor Analiz takip Programında 2016 yılı içerisinde yüzde 10 oranında bir gerçekleşme hedeflenmektedir.
3

Tüm müfettişlerin katılacağı eğitim ve
seminer programı

Adet

0

2015 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve elde edilen bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla 08-12.04.2016 tarihleri arasında Antalyada seminer
programı düzenlenmiştir.
4

Çalışma merkezlerinde düzenlenecek
eğitimler

Adet

0

0

1

Ankara Müfettiş Yardımcıları için 22-26.02.2016 tarihleri arasında, İstanbul Müfettiş Yardımcıları için 29.02-04.03.2016 tarihleri arasında İzmir Müfettiş
Yardımcıları için 07-16.03.2016 tarihleri arasında, Muhasebe ve Excel Tabanlı Sonradan Kontrol ve Firma Denetimi Eğitimi Programı düzenlenmiştir.
5

Müfettiş yardımcılarına yönelik
düzenlenecek eğitimler

Adet

0

0

4

2015 yılı girişli Müfettiş yardımcılarına yönelik olarak 24-31.01.2016 tarihleri arasında Bursada oryantasyon eğitimi düzenlenecektir.
2016 yılı girişli Müfettiş yardımcılarına yönelik olarak 15-26.02.2016 tarihleri arasında Aday Memurluk Temel Eğitimi düzenlenecektir.
29.02-27.05.2016 tarihleri arasında Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü ve Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ziyaret edilerek, Eğitim Dairesi Başkanlığında
Uygulamalı Mesleki Yetiştirme Eğitimi Programı düzenlenecektir.
30.05.2016-03.06.2016 tarihleri arasında Antalya’da oryantasyon Eğitimi düzenlenecektir.
6

Teftişe alınan gümrük idareleri

Adet

0

0

140

2015 yılı Teftiş Programı kapsamında 27, 2016 yılı Teftiş Programı kapsamında 113 olmak üzere toplam 140 Gümrük İdaresi denetime alınmıştır.
7

Teftişe alınan Ticaret Müdürlük, Birlik ve
Kuruluşlar

Adet

0

0

62

0

15

Ticaret İl Müdürlüğü, Birlik ve Kuruluş inceleme/denetim onayları kapsamında denetime alınmıştır.
8

Taşra hukuk birimlerinde avukat sayısının
arttırılması

Adet

0

Bakanlığımız merkez teşkilatında I. Hukuk Müşaviri dâhil 16 Hukuk Müşaviri, 36 Avukat, taşra teşkilatında ise 204 Avukat görev yapmaktadır. Toplamda
310 Avukat kadrosu bulunmakta olup, hâlihazırda 240 Avukat görev yapmaktadır. Çeşitli sebeplerle (hâkim ve savcı adaylığı, istifa gibi) görevden
ayrılmaların olması sebebiyle her yıl mevcut kadro sayısının %15i oranında taşra teşkilatı hukuk birimlerimizde görevlendirilmek üzere avukat alımı
yapılması öngörülmektedir.
9

Modernize edilen Bakanlık hizmet binaları
ve tesisleri sayısı

2016 Yılı Performans Programı

Adet

0

0

1

76
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Revize edilecek yazılım sayısını ifade etmektedir.
10

Yap-İşlet-Devret modeli ile modernize
edilen gümrük idaresi sayısı

Adet

0

0

2

Yazılım, sunucular ve kullanılmakta olan programlar için temin edilecek lisans sayısını ifade etmektedir.
11

Gümrük idarelerinin bilgi teknoloji sistemleri
ve uygulamalarının geliştirilmesi

Yüzde

0

0

20

Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatı arasındaki iletişimi hızlandırmak amacıyla mevcut bakır olan data hatlarının yerine fiber kullanılarak daha hızlı hale
getirilmeye çalışılmaktadır. Ticaret İl Müdürlüklerinin ağ altyapısını iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
12

2016-2017 yılları arasında açıktan değişik
unvanlardan 1000 personelin alınması

Yıl

0

0

1

Bakanlığımız teşkilatına 2016-2017 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Atanacaklar Hakkında Yönetmelik Kapsamında ilk defa atama
suretiyle değişik unvanlardan 1000 personelin açıktan alınması.
13

Yurtdışı lisansüstü eğitimine gönderilecek
Bakanlığımız personeli sayısı

Adet

0

0

25

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik kapsamında Yurt dışı lisansüstü eğitimine gönderilecek
Bakanlığımız personeli sayısı
14

2016 yılında yer değiştirme döneminde bölge
hizmet süresini dolduracak personelin yer
değiştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Adet

0

0

2185

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca 2016 yılı yer değiştirme döneminde e-atama ve Yer Değiştirme Kurulu Kararı ile yer
değiştirme ve yerinde bırakılma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
15

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı
Bölge Müdürlükleri bünyesinde 15 farklı
unvanda 2016 yılı içerisinde Görevde
Yükselme Sınavı yapılarak, atama yapılması

Adet

0

0

448

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Atama Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı Bölge
Müdürlükleri bünyesinde 15 farklı unvanda 2016 yılı içerisinde Görevde Yükselme Sınavı yapılarak, atama yapılması amaçlanmaktadır.
16

İnsan Kaynakları Otomasyon Sistemi (İKOS)
programının tamamlanması

Yıl

0

0

1

Bakanlık personeline ait özlük bilgilerinin kaydedilmesi, depolanması ve kullanılması alanında hizmet veren PERSON programının yerine daha etkin ve
verimli olacağı değerlendirilerek yapımına başlanan İnsan Kaynakları Otomasyon Sistemi (İKOS) programının tamamlanması amaçlanmaktadır.
17

İç denetim programının gerçekleşme oranı

Yüzde

0

0

70

Kurumun hedeflerine ulaşmasını teminen, kurum çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına
göre yönetilip yönetilmediği ile kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterlik ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde
sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim (güvence sağlama) ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler

Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

1

Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet
Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti

39.913.000

0

39.913.000

2

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması
Faaliyeti

300.000

0

300.000

3

Yap-İşlet-Devret Faaliyeti

4

Bilgi Teknolojileri Faaliyeti
Genel Toplam

2016 Yılı Performans Programı

20.000

0

248.805.736

41.976.000

248.785.736

41.976.000

82.209.000

248.785.736

330.994.736
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
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Performans Hedefi

Kurumsal kapasite artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.04 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
31.01.00.61 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

0

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

0
39.913.000

39.913.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı

0
39.913.000

Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti:
Bakanlığımızın yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, daha sağlıklı bir ortamda etkin ve verimli bir çalışma ortamının
oluşturulması amacıyla merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere hizmet binalarının yapım çalışmalarını yürütülmesine devam
edilecektir. Söz konusu yapımlar, Bakanlığımız nam ve hesabına ilgili İl Özel İdareleri ve/veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Yeni hizmet binaları ve tesislerinin yapımı ile hizmet kapasitesinde artış
sağlanmış olacaktır.
Bu kapsamda, 2016 yılında, Uludağ, Fırat, Orta Anadolu ve Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile Yüksekova Gümrük Müdürlüğü ve Lojman Yapımı, Doğubayazıt, Batman, Iğdır ve Antalya Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yapımı ve Bakanlık Ek Hizmet Binası ile Bakanlık 2. Ek Hizmet Binası ve
Felaket Kurtarma Merkezi Yapım projelerine devam edilecektir.
Ayrıca, 2016 yılında projesine yeni başlanacak hizmet binaları, lojmanlar ve sınır kapıları ise doğu Akdeniz ve Pamukkale
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet binası, İnegöl, Erzurum ve Giresun Gümrük Müdürlükleri hizmet binası, Üzümlü
Sınır Kapısı, Hamzabeyli Sınır Kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı, Dereköy Sınır Kapısının Modernizasyonu, Habur Sınır Kapısı
Platform Yapımı, Cilvegözü Sınır Kapısı ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Öncüpınar Gümrük Sahası Lojman Yapımı, Silopi
Lojman Yapımı, Üzümlü Gümrük Müdürlüğü Lojman Yapımı, Hamzabeli Gümrük Sahası Lojman Yapımı projeleridir.
2014 yılında hazırlanan Performans Programında, Dereköy Gümrük Kapısının Yap-İşlet-Devret modeli ile 2015 yılı içerisinde modernizasyonunun planlandığı belirtilmiş olmakla birlikte, söz konusu kapının bütçe imkanları ile modernize edilmesi
yönünde plan değişikliği yapılmıştır. Diğer taraftan, YİD modeli ile yapılandırılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında
2016 yılında yapılması planlanan ilave işlerin sözleşme gereği firmalara yaptırılabilmesi için, firmalara ilave işletme süresi
verilmesi gerekmektedir. Ancak, işletme sürelerinin uzunluğu göz önüne alındığında, ilave işlerde verilecek süreler ile işletme
süreleri çok daha uzun olacaktır.
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Bu sebeple Bakanlık Politikasında bazı değişiklikler olmuş ve genel olarak, ilave işlerin bütçe imkanlarıyla yapılması yönünde
kararlar alınmaktadır.
Böylece, hâlihazırdaki işletme sürelerinin bitmesi ile kapının Bakanlığımızca devralınması ve günümüz gerçek değerlerinde
yeniden devredilmesi çabuklaştırılmış olacak ve uzun vadede kamu kaynakları korunmuş olacaktır.
Ayrıca, Bakanlığımızın teşkilat ve görevleri hakkında 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık olarak yeniden
yapılandırılarak yeni hizmet birimlerinin eklenmesi ve yeni başlayan personel sayısındaki artış nedeniyle yaşanan yer sıkıntısını aşmak ve kiralık binalarda hizmet vermeye devam etmekte olan personelin Bakanlık merkez kampüsüne yerleşmesini
sağlamak amacıyla ikinci ek hizmet binası yapımı gündeme alınmış ve 2015 yılı içerisinde söz konusu binanın yapım çalışmalarına da başlanacaktır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Kurumsal kapasite artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.61 Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması Faaliyeti:
Göreve yeni başlayan ve sertifika süresi sona eren personelin elektronik imza kartı, mini kart okuyucu ve nitelikli elektronik sertifika ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

0

02

SGK Devlet Primi Giderleri

0

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

300.000

300.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Kurumsal kapasite artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Yap-İşlet-Devret Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.04 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Ekonomik Kod
01

Ödenek

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

0
0
20.000

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

0

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

20.000

Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi

0
248.785.736

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

248.785.736

Toplam Kaynak İhtiyacı

248.805.736

Yap-İşlet-Devret Faaliyeti:
Bütçe dışı alternatif finansman imkanı sağlaması, kısa sürede sağlıklı bir altyapıya kavuşturması, hizmet için gereken fiziki
yapının yanı sıra her türlü teknoloji imkanıyla donatılması, iş akışlarının doğru kurgulanması, bu kurguya uygun yapılanma
ile sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, hizmet alan ve hizmet sunanların genellikle yerleşim yerinden uzak olan bu noktalarda
ihtiyaçlarının karşılanması, diğer ülkelere iyi uygulama örneği teşkil etmesi, yasal prosedürlerin tamamlanması sonrasında
ortak kapı modelinin hayata geçirilebilir olması gibi gerekçelerle Gümrük Kapıları başta olmak üzere gümrük tesislerini
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılandırılmaktadır.
YİD modeli yüksek maddi kaynak gerektiren yatırımlar için bütçe dışı alternatif finansman sağlamaktadır. Kanun görevlendirme, kamulaştırma, ihale konularında kolaylıklar sağlamaktadır.
Lojistik merkezi, deniz ve hava alanları ve limanları, yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapılarının da
dahil olduğu yatırımlar kanun kapsamındadır.
Bakanlığımızca Yap-İşlet-Devret modeliyle işletmeye açılan gümrük idareleri ve işletmeye açılış tarihleri itibariyle şu şekildedir;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gürbulak Gümrük Kapısı (2003)
İpsala Gümrük Kapısı (2004)
Habur Gümrük Kapısı (2006)
Cilvegözü Gümrük Kapısı (2007)
Kapıkule Gümrük Kapısı (2008)
Sarp Gümrük Kapısı (2009)
Hamzabeyli Gümrük Kapısı (2009)
Nusaybin Gümrük Kapısı (2010 yılında başlayan yatırımı tamamlanmış ancak Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle henüz
işletmeye açılamamıştır.)
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Çıldır/Aktaş, Dilucu, Kapıköy ve Esendere Gümrük Kapıları ile Halkalı Gümrük tesislerinin ihtiyaç duyduğu bina ve altyapı
tesislerinin, 3996 sayılı Kanun hükümlerine göre Yap-İşlet-Devret modeli ile yeniden yapılandırılmasına yönelik uygulama
sözleşmesi 05.07.2012 tarihinde Bakanlığımız, TOBB ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. arasında imzalanmıştır.
Söz konusu sözleşme uyarınca, anılan kapıların toplam maliyetinin 248.785.736, 00 TL olması öngörülmüş olup; Bakanlığımızca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Çıldır/Aktaş ve Dilucu Gümrük Kapıları ile Halkalı Gümrük İdaresinin yapımı
son aşamaya gelmiş olup 2015 yılı içerisinde; Esendere Gümrük kapısının inşaat çalışmaları, Kapıköy Gümrük Kapısının ise
proje çalışmaları devam etmekte olup, 2016 yılı içerisinde hizmete girmesi beklenmektedir.
Diğer taraftan temel atma, açılış, geçici kabul veya denetimi için görevlendirilecek personel ile diğer kapılardaki denetim
gözetim ve araştırma inceleme maksatlı seyahatler için görevlendirilecek personelin yıllık harcırah giderleri için de yolluk
ödemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Performans Hedefi

Kurumsal kapasite artırılacaktır.

Faaliyet Adı

Bilgi Teknolojileri Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.10 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri Faaliyeti:
Bakanlığımız merkez ve taşra idarelerinin mevcut altyapı, donanım ve yazılımlarının bakım ve onarımlarının hızlı ve etkin bir şekilde yapılarak, bilişim
hizmetlerinin 7 gün 24 saat sürekli hizmet verebilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, bilgi teknolojileri alt yapısı ve yeni hizmet binasına taşınılması ile
birlikte ihtiyaç duyulan veri merkezinin kurulması çalışmalarına devam edilecektir.
Ayrıca, Bakanlığımız hizmetlerinin yerine getirebilmesi ve bu görevlerin günün şartlarına göre daha hızlı ve etkin bir biçimde yürütülebilmesinin temini
ve Bakanlık veri ambarı ve Felaket Kurtarma Merkezine verilerin aktarılabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yazılım, lisans ve donanım alımları gerçekleştirilecektir.

Ekonomik Kod
01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç verme

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

Ödenek
3.821.000
687.000
9.239.000
0
340.000
27.889.000
0
0
41.976.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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Performans Hedefi: 14
Çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçilecektir.
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı

31 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Amaç

Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek, Öğrenme ve İlerleme ile Değer Üretiminde Yetkinlik Kazanmak

Hedef

Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçmek

Performans Hedefi

Çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçilecektir.

Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar:
İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı, mevcut personel yönetimi anlayışı ile kıyaslandığında, uygulamada çok daha geniş içerik faaliyet alanı bulan ve
barındırdığı öğeler yönüyle klasik yönetim anlayışının ötesinde çağdaş bir kavram olarak kabul görmektedir.
Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda, misyon, vizyon ve organizasyon yapısına uygun yöntem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde göz
önünde bulundurulması gereken insan kaynakları yönetiminin temel unsurlarının uygulanması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri
1

Eğitim ihtiyaç analizine dayalı olarak hazırlanacak eğitim planı sayısı

Ölçü Birimi

2014

2015

2016

Adet

0

0

1

Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi kapsamında Bakanlık personelinin ihtiyaç duyacağı eğitim programları belirlenecek ve uygulanacaktır.
2

Eğitim İhtiyaç Analizine dayalı olarak
Bakanlık Eğitim Strateji Belgesinin hazırlanması

Adet

0

0

1

Bakanlığımızın kurumsal kapasitesini geliştirmede, öğrenme ve ilerleme ile değer üretiminde yetkinlik kazanılması sağlanacaktır.
3

e-öğrenme modülleri ile verilen hizmet
içi eğitimin verilen tüm eğitimlere oranı

Yüzde

0

0

20

e-eğitimler ile eğitim süreçlerinin takibi yapılarak uluslararası standartlarda bilgi, beceri ve tutuma sahip insan kaynağı yetiştirilmesi sağlanabilecek ve
etkili bir eğitim planlaması yapılabilecektir.
Kaynak İhtiyacı

Faaliyetler
1

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan kaynakları
Kapasitesinin Arttırılması Faaliyeti
Genel Toplam
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Bütçe

Bütçe Dışı

Toplam

773.00

0

773.00

773.00

0

773.00
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FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı
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Performans Hedefi

Çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçilecektir.

Faaliyet Adı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan kaynakları Kapasitesinin Artırılması Faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri

31.01.00.05 Personel Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan kaynakları Kapasitesinin Arttırılması Faaliyeti:
Bakanlığımızın unvanlı personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla son yıllarda çok sayıda kadro için görevde yükselme sınavları yapılmıştır.
2016 yılında da yine ihtiyaç duyulan unvanlar için sınav açılması planlanmaktadır. Yapılan sınavlar sonucu Memur, VHKİ, Muayene Memuru, Muhafaza
Memuru gibi unvanlarda görev yapan personel sayısının azalması nedeniyle açıktan atama yoluyla personel alınabilmesi için 2016 yılında B grubu unvanlardan 2 defa, A grubu unvanlardan 1 defa olmak üzere toplam 3 sınav yapılması planlanmaktadır.

Ekonomik Kod

Ödenek

01

Personel Giderleri

579.000

02

SGK Devlet Primi Giderleri

140.000

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

0

05

Cari Transferler

0

06

Sermaye Giderleri

0

07

Sermaye Transferleri

0

08

Borç verme

Bütçe Dışı
Kaynak

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı

54.000

0
773.000

Döner Sermaye

0

Diğer Yurt İçi

0

Yurt Dışı

0

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
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F-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
İdare Adı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

Ekonomik Kodlar
(I.Düzey)
01

Personel Giderleri

Genel Yönetim
Giderleri Toplamı

Diğer İdarelere Transfer
Edilecek Kaynaklar
Toplamı

Genel Toplam

121.898.616,00

475.894.384,00

0,00

597.793.000,00

02

SGK Devlet Primi Giderleri

15.917.913,00

94.954.087,00

0,00

110.872.000,00

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

70.763.744,00

69.059.256,00

0,00

139.823.000,00

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

0,00

0,00

0,00

0,00

2.112.000,00

4.750.000,00

0,00

6.862.000,00

06

Sermaye Giderleri

143.954.000,00

53.462.000,00

0,00

197.416.000,00

07

Sermaye Transferleri

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Borç verme

0,00

0,00

0,00

0,00

09

Yedek Ödenek

0,00

0,00

0,00

0,00

354.646.273,00

698.119.727,00

0,00

1.052.766.000,00

Bütçe Ödeneği Toplamı
BÜTÇE DIŞI
KAYNAK

Faaliyet Toplamı

Döner Sermaye

29.115.900,00

0,00

29.115.900,00

Diğer Yurt İçi Kaynaklar

248.785.736,00

0,00

248.785.736,00

Yurt Dışı Kaynaklar

45.856.000,00

0,00

45.856.000,00

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı

323.757.636,00

0,00

323.757.636,00

678.403.909,00

698.119.727,00

Toplam Kaynak İhtiyacı

0,00

1.376.523.636,00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2016 yılı Performans Programında, 14 adet performans hedefi ve bu hedeflere ilişkin 179 adet
performans göstergesi, hedeflere ulaşmak amacıyla yürütülecek 27 adet faaliyet bulunmaktadır.
Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 354.646.273 TL’si bütçe içi, 323.757.636 TL’si bütçe dışı olmak üzere toplam
678.403.909 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır. Genel yönetim giderleri ise 698.119.727 TL’dir.
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2016
FAALİYET

ERFORMANS HEDEFİ

G. İDARE PERFORMANS TABLOSU

Açıklama

Bütçe İçi

Bütçe Dışı

Toplam

(TL)

PAY(%)

(TL)

PAY(%)

(TL)

PAY(%)

Etki analizi ve performans değerlendirmeye yönelik alt yapının
oluşturulması amacıyla eğitim
çalışmaları yapılacaktır.

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Faaliyeti

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

Paydaşların gümrük ve ticaret ile
ilgili politikaların geliştirilmesine
katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı
oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır.

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

Politika ve Fikir Geliştirme Faaliyeti

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

Veri, enformasyon ve bilgi yönetiminin geliştirilmesi ve kurumsallaşmasına çalışılacaktır.

3.230.528,00

0,31

0,00

0,00

3.230.528,00

0,23

3

Veri, Enformasyon ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti

2.230.528,00

0,21

0,00

0,00

2.230.528,00

0,16

4

Algı, Farkındalık ve Memnuniyet
Ölçüm Faaliyeti

1.000.000,00

0,09

0,00

0,00

1.000.000,00

0,07

Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak
tüketiciler için daha güvenli ve
etkin bir piyasanın oluşumuna katkı
sağlanacaktır.

41.880.500,00

3,98

0,00

0,00

41.880.500,00

3,15

Tüketicinin Korunması ve Bilinçlendirilmesi Faaliyeti

41.880.500,00

3,98

0,00

0,00

41.880.500,00

3,04

Tüketici güvenliğini esas alan bir
piyasa denetim sistemi kurulacaktır.

41.880.500,00

3,98

0,00

0,00

41.880.500,00

3,04

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti

41.880.500,00

3,98

0,00

0,00

41.880.500,00

3,04

Eşyanın muayene ve kontrolünün
kolaylaştırılması ve hızlandırılmasına çalışılacaktır.

15.647.850,00

1,49

0,00

0,00

15.647.850,00

1,14

Gümrük İşlemleri Faaliyeti

15.647.850,00

1,49

0,00

0,00

15.647.850,00

1,14

Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi yönetimi esaslı
yapılacaktır.

34.657.562,00

3,29

0,00

0,00

34.657.562,00

2,52

8

Teftiş ve Denetim Faaliyeti

30.992.000,00

2,94

0,00

0,00

30.992.000,00

2,25

9

Risk Temelli İç Denetim Faaliyeti

1.721.000,00

0,16

0,00

0,00

1.721.000,00

0,13

10

Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyeti

1.944.562,00

0,18

0,00

0,00

1.944.562,00

0,14

Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele
edilecektir.

86.669.000,00

8,23

45.856.000,00

14,16

132.525.000,00

9,63

11

Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyeti

82.231.000,00

7,81

0,00

0,00

82.231.000,00

5,97

12

AB Projeleri Faaliyeti

4.438.000,00

0,42

45.856.000,00

14,16

50.294.000,00

3,65

Tasfiye süreci hızlandırılacaktır.

5.253.000,00

0,50

29.115.900,00

8,99

34.368.900,00

2,50

Tasfiye Faaliyeti

5.253.000,00

0,50

29.115.900,00

8,99

34.368.900,00

2,50

1

1

2

2
3

4

5
5
6
6
7
7

8

9
13
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Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler
geliştirilecek, mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatına
uyumlu hale gelmesine çalışılacaktır.

10

5.628.150,00

0,53

0,00

0,00

5.628.150,00

0,41

394.150,00

0,04

0,00

0,00

394.150,00

0,03

14

AB’ye Uyum Faaliyeti

15

Dış İlişkilerin Geliştirilmesi Faaliyeti

5.234.000,00

0,50

0,00

0,00

5.234.000,00

0,38

Şirketler, kooperatifler ile esnaf
ve sanatkârlara yönelik hizmetler
geliştirilecektir.

23.666.000,00

2,25

0,00

0,00

23.666.000,00

1,72

16

Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve
Desteklenmesi Faaliyeti

8.292.000,00

0,79

0,00

0,00

8.292.000,00

0,60

17

Esnaf ve Sanatkârların Değişim ve
Dönüşümlerinin Sağlanması, Teşvik ve Destek Faaliyeti

6.128.000,00

0,58

0,00

0,00

6.128.000,00

0,45

18

İç Ticaretin Geliştirilmesi Faaliyeti

9.246.000,00

0,88

0,00

0,00

9.246.000,00

0,67

Kurum konumunun güçlendirilecek
ve kurum kültürü geliştirilecektir.

13.126.183,00

1,25

0,00

0,00

13.126.183,00

0,95

19

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi Faaliyeti

3.273.060,00

0,31

0,00

0,00

3.273.060,00

0,24

20

Eğitim Faaliyeti

8.914.000,00

0,85

0,00

0,00

8.914.000,00

0,65

21

Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti

310.000,00

0,03

0,00

0,00

310.000,00

0,02

22

Liman Saha İnceleme Faaliyeti

629.123,00

0,06

0,00

0,00

629.123,00

0,05

Kurumsal kapasite artırılacaktır.

79.209.000,00

7,52

248.785.736,00

76,84

327.994.736,00

23,83

23

Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti

39.913.000,00

3,79

0,00

0,00

39.913.000,00

2,90

24

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması Faaliyeti

300.000,00

0,03

0,00

0,00

300.000,00

0,02

11

12

13

25

Yap-İşlet-Devret Faaliyeti

26

Bilgi Teknolojileri Faaliyeti

20.000,00

0,00

248.785.736,00

76,84

248.805.736,00

18,07

41.976.000,00

3,99

0,00

0,00

41.976.000,00

3,05

Çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçilecektir.

773.000,00

0,07

0,00

0,00

773.000,00

0,06

İnsan Kaynakları Yönetimi ve
İnsan Kaynakları Kapasitesinin
Artırılması Faaliyeti

773.000,00

0,07

0,00

0,00

773.000,00

0,06

Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı

354.646.273,00

33,69

323.757.636,00

100,00

678.403.909,00

49,28

Genel Yönetim Giderleri

698.119.727,00

66,31

698.119.727,00

50,72

14
27

Diğer İdare Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
GENEL TOPLAM
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1.052.766.000,00

100,00

323.757.636,00

100,00

0,00

0,00

1.376.523.636,00

100,00
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H. FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO
İdare Adı

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETLER

Etki analizi ve performans değerlendirmeye yönelik
alt yapının oluşturulması amacıyla eğitim çalışmaları
yapılacaktır.

Etki Analizi ve Performans Değerlendirme Faaliyeti

Paydaşların gümrük ve ticaret ile ilgili politikaların
geliştirilmesine katkı sağlayacağı katılımcı bir yapı
oluşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır.

Politika ve Fikir Geliştirme Faaliyeti

Veri, enformasyon ve bilgi yönetiminin geliştirilmesi ve
kurumsallaşmasına çalışılacaktır.

SORUMLU BİRİMLER

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Veri, Enformasyon ve Bilgi Yönetimi Faaliyeti
Algı, Farkındalık ve Memnuniyet Ölçüm Faaliyeti

RİSK YÖNETİMİ ve KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Koruma ve bilinç düzeyi arttırılarak tüketiciler için
daha güvenli ve etkin bir piyasanın oluşumuna katkı
sağlanacaktır.

Tüketicinin Korunması ve Bilinçlendirilmesi Faaliyeti

TÜKETİCİNİN KORUNMASI ve PİYASA GÖZETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüketici güvenliğini esas alan bir piyasa denetim
sistemi kurulacaktır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyeti

TÜKETİCİNİN KORUNMASI ve PİYASA GÖZETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eşyanın muayene ve kontrolünün kolaylaştırılması ve
hızlandırılmasına çalışılacaktır.

Gümrük İşlemleri Faaliyeti

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teftiş ve Denetim Faaliyeti

REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Risk Temelli İç Denetim Faaliyeti

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyeti

RİSK YÖNETİMİ ve KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük işlemlerine ilişkin kontroller risk analizi
yönetimi esaslı yapılacaktır.

Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyeti
Kaçakçılıkla etkin olarak mücadele edilecektir.

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AB Projeleri Faaliyeti

Tasfiye süreci hızlandırılacaktır.

Tasfiye Faaliyeti

TASFİYE HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler geliştirilecek,
mevzuatın uluslararası kuruluşlar ile AB müktesebatına
uyumlu hale gelmesine çalışılacaktır.

AB’ye Uyum Faaliyeti

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dış İlişkilerin Geliştirilmesi Faaliyeti

AB ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
Faaliyeti

KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Esnaf ve Sanatkârların Değişim ve Dönüşümlerinin
Sağlanması, Teşvik ve Destek Faaliyeti

ESNAF ve SANATKÂRLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şirketler, kooperatifler ile esnaf ve sanatkârlara yönelik
hizmetler geliştirilecektir.

Kurum konumu güçlendirilecek ve kurum kültürü
geliştirilecektir.

İç Ticaretin Geliştirilmesi Faaliyeti

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi
Faaliyeti

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Eğitim Faaliyeti

EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyeti

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Liman Saha İnceleme Faaliyeti

RİSK YÖNETİMİ ve KONTROL GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük Bina ve Tesislerinin Modernizasyonu ile
Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Faaliyeti
Kurumsal kapasite artırılacaktır.

Çağdaş bir insan kaynakları yönetimine geçilecektir.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması
Faaliyeti

GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Yap-İşlet-Devret Faaliyeti

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilgi Teknolojileri Faaliyeti

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan kaynakları
Kapasitesinin Arttırılması Faaliyeti

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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