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Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin 
Askıya Alınması Uygulaması Hk. 
 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi 1. Daire Başkanlığı'ndan: 

 Ulkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, 
ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmak, 
modernize olmalarını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü 
ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen ve ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi 
olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin askıya alma;  üretimi 
tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer 
aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu 
(ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir. 

  

Yazıda devamla, bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması 
ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan 
ürünlerin Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye 
yansıtıldığı ifade edilmekte olup, ulusal tarife kontenjanlarının ise Bakanlar Kurulu 
Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtıldığı 
belirtilmektedir. 

  

Bu kapsamda, askıya alma ve tarife kontenjanının firmalara katkısını ölçmek amacıyla 
T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi 1. Dairesi'nce hazırlanmış 
olan anket formunun doldurularak, 03 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine 
kadar, mbayata@ekonomi.gov.tr  e-posta adresine iletilmesini rica ederim. 

  

                                                                                

İlgili Kişinin İletişim Bilgileri: 

Merve BAYATA 

Uzman Yrd. 

T: 0 312 204 95 75 

 E: mbayata@ekonomi.gov.tr 

  

Ek: Anket (4 Sayfa) 
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GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE SANAYİ ÜRÜNLERİNDE TARİFE 

KONTENJANLARI HAKKINDA ANKET 

Bu çalışma Bakanlığımızca yürütülen Askıya Alma Sistemi hakkında firmaların farkındalığı ve 

uygulamanın etkinliğini ölçme amaçlı olup firmanızla ilgili bilgi başka hiçbir kurum ve 

kuruluşla paylaşılmayacaktır. 

 

1-Hangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? 

☐Metal, Demir-Çelik 

☐Kimya 

☐Tekstil   

☐Maden 

☐Otomotiv 

☐Elektronik 

☐Diğer …… 

 

2-Şirketinizin toplam faaliyet süresi ne kadardır? 

☐1-5 yıl                    ☐5-10 yıl            ☐10-20 yıl                       ☐20 

yıldan fazla 

 

3-Şirkette çalışan personel sayısı ne kadardır? 

☐1-20 kişi  ☐21-50 kişi           ☐51-100 kişi  ☐100 kişiden fazla 

 

4-Şirketin hukuki yapısı nedir?  

☐Limited Şirketi   

☐Anonim Şirketi       

☐Şahıs Şirketi 

  

5- Firmanızın sermaye ve ortaklık yapısı içinde yabancı sermaye var mıdır? Varsa 

ortaklık oranı ne kadardır? 
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☐Yabancı sermaye yoktur ☐%1-25             ☐% 26-50            ☐%51 ve üzeri  

6-Firmanızda profesyonel yönetici var mıdır? Var ise hangi departmanlarda görevlidir? 

(Birden fazla cevap işaretlenebilir)  

☐Profesyonel Yönetici yok 

☐Yönetim (Müdür, Müdür Yrd.) 

☐Üretim , üretim planlama 

☐Satın alma, pazarlama  

☐Muhasebe/Finansman 

 

7-Askıya alma sistemi ve Tarife Kontenjanları hakkında bilginiz var mı?  Var ise bu 

sistemden nasıl haberdar oldunuz? 

☐Bilgim yok (Bu şıkkı işaretlediyseniz anketin diğer sorularını cevaplamanıza gerek 

bulunmamaktadır.) 

☐Bakanlığımızca düzenlenen bilgilendire seminerleri  

☐Askıya alma başvuruları duyuruları (e-posta) 

☐Resmi Gazete’de yayımlanan tarife kontenjanı uygulanması hakkında Karar ve Tebliğler 

☐Diğer…………………………. 

 

8- Bakanlığımızca düzenlenen, askıya alma sistemi ve tarife kontenjanları hakkındaki 

bilgilendirme seminerlerine katıldınız mı? 

☐Evet 

☐Hayır 

9-Askıya alma sisteminden faydalandınız mı? Faydalandıysanız kaç yıldır bu sistem 

kapsamında ithalat yapıyorsunuz? 

☐Daha önce faydalanmadım    ☐1-3 yıl            ☐4-5 yıl          ☐6-10 yıl           

☐10 yıldan fazla 

 

10- Taife Kontenjanından yararlandınız mı? Yararlandıysanız ne kadar süredir bu 

kapsamda ithalat yapıyorsunuz? 
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☐Daha önce faydalanmadım    ☐1-3 yıl            ☐4-5 yıl          ☐6-10 yıl           

☐10 yıldan fazla 

 

9. ve 10. sorularda daha önce yararlanmadım şıkkını işaretlediyseniz anketi burada 

bitirebilirsiniz. 

11- Şimdiye kadar kaç ürün için tarife kontenjanından yararlandınız? 

☐1 ürün     ☐2 ürün  ☐3 ürün        ☐4 ürün             ☐5 ve daha fazla 

12- Askıya alma sistemi ve tarife kontenjanlarının firmanıza olan etkisi nedir? 

☐Çok olumlu 

☐Olumlu 

☐Etkisi yok  

☐Olumsuz  

☐Çok olumsuz 

 

13- Askıya alma sistemi ve tarife kontenjanlarından faydalanma sonrası firmanız 

faaliyetlerinde değişiklik oldu mu? Oldu ise hangi konularda? 

 Arttı Değişiklik 
Olmadı 

Azaldı 

Satışlar ☐ ☐ ☐ 

Ürün çeşitliliği ☐ ☐ ☐ 

Üretim miktarı ☐ ☐ ☐ 

Karlılık ☐ ☐ ☐ 

Teknoloji kullanımı ☐ ☐ ☐ 

Nitelikli iş gücü sayısı ☐ ☐ ☐ 

Personel sayısı ☐ ☐ ☐ 

 

 

14- Bakanlığın askıya alma sistemiyle ilgili internet sitesini incelediniz mi? Söz konusu 

site sizce yeterli mi? 

☐İnternet sitesini incelemedim 

☐Evet çok yeterli 

☐Evet, yeterli 
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☐Kararsızım 

☐Hayır, yetersiz 

☐Hayır, çok yetersiz 

 

 

 

15-Askıya alma sisteminden firmaların yararlanma oranını artırmak için önerileriniz 

nelerdir? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Anketi doldurduğunuz için teşekkür ederiz. Anketi mbayata@ekonomi.gov.tr e-posta 

adresine iletmenizi rica ederiz. 
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