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KISALTMALAR 

BİLGE : Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri 

CITES : Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 

Uluslararası Ticaretinin Önlenmesine İlişkin Sözleşme 
DGÖ : Dünya Gümrük Örgütü 

DTÖ : Dünya Ticaret Örgütü 

GATT : Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 

GİMOP : Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi 
GTS : Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi 
GYÜ : Gelişme Yolundaki Ülkeler 
NCTS : Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi 

OLAF .Avrupa Kaçakçılıkla Mücadele Ofisi 

TAXUD :Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel 
Müdürlüğü 
TARIC : Avrupa Toplulukları Bütünleştirilmiş Gümrük Tarifesi 
TRS : Teslim Süresi Çalışması 

UNCTAD : Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 

UN/ECE : Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu 



ÖZET 

Dünya bir yandan gümrük işlemlerinin hızla tamamlanmasını temin etmek 
için kolaylaştırma yöntemleri geliştirme, bir yandan da böylesine büyük ticaret 
hacminin getirdiği toplum sağlığı, toplum güvenliği, gelir toplama gibi giderek 
artan sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmek için etkin kontrol yöntemleri 
bulma çabası içindedir. Hem işlemler hızla gerçekleştirilsin, gümrüklerde 
tıkanıklık oluşmasın; hem de kanunlara aykırı hiçbir davranış veya teşebbüs 
gözden kaçırılmasın... 

İşte Risk Yönetimi bu iki farklı hedefi tek bir hedef olarak benimseyip, 
ikisini aynı anda başarmayı hedefleyen, tüm dünyanın titizlikle odaklandığı bir 
"iyi yönetim" yaklaşımıdır. 

Bu tezde öncelikle Gümrüklerde Risk Yönetimi'nin Dünya Gümrük Örgütü 
ve Avrupa Birliği mevzuat ve uygulama kılavuzları doğrultusunda nasıl 
tanımlandığı, yasal dayanakları, örgütlenme, uygulama yöntemleri ve diğer 
altyapı ihtiyaçları için neler öngörüldüğü incelenmiştir. 

Daha sonra Türkiye'de uygulanmakta olan Risk Analizi örgüt yapısı, 
teknikleri ve teknolojik altyapı ortaya konmuştur. 

Sonuç olarak dünyada uygulanan ve uygulanması öngörülen Risk 
Yönetimi Sistemi çerçevesinde Türkiye'deki durum belirtilmiş ve öneriler 
sunulmuştur. 
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ABSTRACT 

Customs Administrations throughout the world, while endeavouring to 
develop new methods for facilitation of trade to provide fast customs clearance 
on one side, on the other side try to adopt new control techniques in order to 
tackle with their increasing responsibilities of public health, security and 
revenue collection emerging from such a huge trade volume. The issue is to be 
aware of every kind of non-compliance while the transactions are fastly 
completed and no delay at customs offices is permitted... 

That's the Risk Management, an approach of "good management", aims 
to achieve both targets at the same time and on which the world is recently 
focused on.. 

In this thesis firstly, identification of Risk Management at Customs, legal 
basis, organisation, implementation, as well as other infrastructure requirements 
are examined in the context of Guides and Standardised Frameworks issued by 
World Customs Organisation and European Union, respectively, 

Next, the organisational structure, technological infrastructure and 
techniques of Risk Analysis in Turkish Customs Administration are explained in 
detail. 

In conclusion, following the evaluations of the international 

implementations and the implemantion standarts of Risk Management System 

new arrangements are proposed for Risk Management System in Turkish 

Customs Administration subsequent to the description of current picture. 



GİRİŞ 

Gümrükler mal hareketlerinin zorunlu bir öğesi olup bu gümrük işlemleri 
ekonominin uluslararası ticaretteki rolünü ve bu rolün milli ekonomiye etkisini 
önemli ölçüde etkiler. Eşyanın efektif ve etkin olarak gümrüklenmesi milli 
sanayinin küresel pazarda payını artıracak, ulusların rekabet gücünü artıracak, 
sanayide yatırım ve gelişmeyi teşvik edecek ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
uluslararası ticeretteki payını artıracaktır. Modern ticaret uygulamaları, gümrük 
idarelerinin, bir yandan ulusal kanunlara, uluslararası anlaşmalara uyum ve 
güvenlik gereklerini karşılamada giderek karmaşıklaşan ulusal ve uluslararası 
yükümlülüklerin karşılanmasıyla mücadele ederken bir yandan da malların 
gümrük işlemlerinin basit, öngörülebilir ve etkin bir şekilde tamamlamasını 
gerekli kılmaktadır. 

Günümüz uluslararası iş dünyasında sınır ötesi mal hareketlerinde kolay, 
öngörülür ve uygun maliyetli prosedürlere duyulan ilgi, ekonomik büyümenin 
merkezinde olması dolayısıyla giderek artmaktadır. Modern üretim ve teslim 
sistemleri ile yeni elektronik ticaret şekillerinin küresel entegrasyonu sonucunda, 
değişen uluslararası ticaret hacminde de önemli artışlar meydana gelmiştir. 

Son dönemde, uluslararası ticarette şeffaflaşma ve gümrük vergilerinin 
kaldırılmasına yönelik çabalar önemli sonuçlar doğurmuş olup; gelinen noktada, 
hükümetler ve ekonomideki diğer aktörler, tarife dışı engellerin kaldırılması ve 
bunun ekonomiler üzerindeki etkileri üzerine odaklanmışlardır. 

Gümrüklerin ticaretin kolaylaştırılmasındaki rolü, yürüttüğü işlemlerin 
etkinliği, hızı ve kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Etkin ve süratli idareler, 
arz zincirinin tamamlayıcı bir halkasını oluştururken, hantal ve bürokratik yapılar 
tarife dışı engel yaratılmasına kadar varan olumsuz gelişmelere neden 
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olabilmektedir1. Bu nedenle, uluslararası mal akımları aynı coğrafyada çalışan 
farklı etkinlikteki gümrük idareleri arasında, etkinliğin arttığı yöne doğru dengesiz 
bir dağılım gösterebilmekte, hızlı usuller kullanan idarelerin transit gibi işlemler 
açısından tercih edildiği görülmektedir. 

Risk yönetimi, riskleri tanımlamaya, yönetmeye ve analiz etmeye yarayan 
mantıklı ve sistematik bir yöntemdir. Bir kurumun her türlü fonksiyonu veya 
süreci ile ilişkilendirilmesi mümkün olan risk yönetimi, kurumların ortaya çıkan 
fırsatlardan azami ölçüde yararlanmalarını ve muhtemel kayıpları asgariye 
indirmelerini sağlar. Risk yönetimi sigortacılıktan, bankacılığa, ticaretten, 
sanayiye her alanda başarı ile uygulanmaktadır. 

Risk yönetiminden özel sektörde olduğu gibi kamu yönetiminde de önemli 
ölçüde yararlanılmaktadır. Kamu yönetiminin en önemli uğraşı, kıt kaynaklarla 
toplumun sınırsız talep ve ihtiyaçalarını mümkün olduğu ölçüde 
karşılayabilmektir. 10.000 polis memuruyla 5 milyonluk bir şehrin güvenliğini 
sağlamak, veya Türkiye'deki gibi 7.800 gümrük personeliyle 300 milyar dolarlık 
dış ticaret işlemini kontrol etmek veya Almanya'daki gibi 35.000 gümrük 
personeliyle 1,8 trilyon dolara yaklaşan dış ticaret hacmini kontrol etmek buna 
ilişkin verilebilecek güzel örneklerdir. 

Sınırlı kaynakların en etkin biçimde kulanılmasında risk analizlerinin 
katkısı büyüktür. Bu anlamda özellikle de gelişmiş ülkelerde, risk yönetiminin 
gümrük işlemleri üzerinde çok olumlu etkisi vardır. Bu olumlu etki vergi 
gelirlerinin toplanmasından, ticaret politakalarının uygulanmasına, toplum 
güvenliğinin sağlanmasından, dürüst ticaret erbabının, taşıyıcının ve yolcunun 
gümrük işlemlerinin basitleştirilmesine kadar hemen her türlü gümrük işleminde 
hissedilmektedir. 

1 www.gumruk.gov.tr 
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Bu çerçevede Gümrük İdaresi ülke sınırlarından içeri, hangi unsurların 
gönül rahatlığıyla kontrol etmeden geçmesine izin vereceğini, hangi unsurlar için 
"güveniyorum, şimdi geçebilir sonradan kontrolünü yaparım" diyeceğini, hangi 
unsurların titizlikle incelenmeden geçişine izin vermeyeceğini, bilmelidir. Bununla 
birlikte bunları bilmesini sağlayacak gerekli sistemi, örgütü ve altyapıyı 
kurmalıdır. Kısaca Gümrük İdaresi her şeyden haberdar olmalı ve az miktardaki 
kaynaklarını kullanması gereken yerde kullanarak, uluslararası ticaretin de 
önünü açmalıdır. Bunun için iş dünyasıyla, diğer devlet kurumlarıyla veya diğer 
ülke gümrük idareleriyle işbirliği içinde olmalı; günümüzde dünyanın anahtar 
sözcüğü olan "bilgi alışverişi" ni maksimum seviyede tutmalıdır. 

Tüm bunlar Gümrük İdaresinin uyanık olmasını, sahtecilik amacı olan 
tacirin neler yapabileceğini tahmin ederek bir adım önünde olmasını sağlayan 
Risk Yönetimi'nden başka bir şey değilidir. 



1. TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ve KONTROL 

Gümrüklerin iki temel görevi "ticaretin kolaylaştırılması" ve "kontrol" dür. 
Gümrük idareleri ticareti kolaylaştırma ve kontrol arasında bir denge kurmayı 
hedeflerken aynı anda iki riskle karşı karşıyadır. Uluslararası ticareti 
kolaylaştıramama ve gümrük mevzuatına uyumu sağlayamama. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus "kolaylaştırmaya karşı kontrol" 
yerine "kolaylaştırma ve kontrol" ifadesinin birlikte kullanılmış olmasıdır. 
Kolaylaştırma ve kontrolün birbirine zıt iki kutupta yer aldığı yönünde yaygın bir 
inanış vardır ve işlemler ne ölçüde kolaylaştırılırsa kontrolün de o ölçüde 
zayıflayacağı ya da benzer biçimde düzenleyici kontrollerin artırılmasının 
işlemleri daha zor hale getireceği düşünülür. 

Aslında kolaylaştırma ve kontrolün birbirine zıt iki kutupta yer aldığı 
şeklindeki düşünce oldukça basit ve hatalıdır. Çünkü kolaylaştırma ve kontrol 
kavramları birbirinden farklı değişkenlere sahiptirler. Şekil 1'de de görüldüğü 
üzere matriksin sol üst çeyreği sıkı kontrolü ifade etmektedir, bu kutu 
kolaylaştırmaya zarar veren yoğun gümrük formalitelerine işaret etmektedir. Risk 
almaktan kaçınan bir yönetim tarzını yansıtır ve kırtasiyecilik (ya da kötü 
anlamda kullanılan bürokrasi) yaklaşımı olarak da isimlendirilebilir. Bu yönetim 
tarzı modern toplumlarda yoğun bir biçimde eleştirilmekte ve şikayet konusu 
olmaktadır. 

10 



DENGE YAKLAŞIMI 

"BIRAKINIZ 
YAPSINLAR" 
YAKLAŞIMI 

KOLAYLAŞTIRMA • YÜKSEK 

Sol alt köşe (düşük kontrol, düşük kolaylaştırma) sınırlı kontrol ve aynı 
zamanda sınırlı kolaylaştırmayı tercih eden bir idari yaklaşımı yansıtmaktadır; 
"kriz yönetimi" yaklaşımı olarak adlandırılır. Bu yaklaşımda ne devletin, ne de 
ticaretle uğraşanların yarar sağlayamadığı bir yönetim söz konusudur. 

Sağ alt köşe (düşük kontrol ve yüksek kolaylaştırma) de kolaylaştırma 
günün kuralıyken beraberinde düşük gümrük kontrolü vardır. Bu "bırakınız 
yapsınlar" yaklaşımı, ticaret yapanların devletin herhangi bir yaptırımı veya 
caydırıcı kurallıyla karşılaşmadan, kurallara tamamen uyduğu ve dolayısıyla 
yasal düzenlemelere uymama riskinin bulunmadığı ideal dünya ortamında 
oldukça uygulanabilir olurdu ancak gerçek dünya hiç de böyle değildir. 

Son olarak sağ üst köşe (yüksek kontrol, yüksek kolaylaştırma) her iki 
unsurun yüksek seviyelerde gerçekleştirildiği, düzenleyici kontrol ve 
kolaylaştırılmış ticaret sonucunu doğuran dengeli bir yaklaşımı temsil 
etmektedir. 

2 Widdowson, David. 2000. "Managing Risk in the Customs Context" 
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Uyum yönetimi olarak adlandırılan bu yaklaşım hem gümrük idarelerinin 
hem de uluslararası ticaret yapanların çıkarlarını azami ölçüde koruyacaktır. 
Aslında gümrük idareleri açısından benimsenmesi gereken yönetim şekli de bu 
olmalıdır. 

1.1 TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINDA ULUSLARARASI 

GİRİŞİMLER 

1.1.1. Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütü 

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) 1952'de kurulmuş olup bugün dünya 
ticaretinin % 97'sini oluşturan 169 üyesi bulunmaktadır. Dünya Gümrük Örgütü 
bağımsız, yetkili, uluslararası bir kuruluştur. 

50 yılı aşkın bir süredir dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan gümrük 
uzmanları ve ticaret ortaklarıyla birlikte ticaretin kolaylaştırılması ve yasal 
yükümlülüklere uyum arasındaki dengeyi sağlamak için çaba göstermektedir. 
Dünya Gümrük Örgütü'nün çabaları üye ülke gümrük idareleri uygulamalarının 
basitleştirilmesi ve standartlaştırılmasına yöneliktir ve bu doğrultuda birçok 
anlaşma ve çerçeve program geliştirmektedir. 

Dünya Gümrük Örgütü, faaliyetlerinin, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını 
destekleyici araçlar geliştirilmesi çerçevesinde, DTÖ'yü tamamlayıcı bir rolü 
olduğunu ifade etmiştir. 

DGÖ'nün, DTÖ kurallarının etkin bir biçimde uygulanabilmesine yönelik 
olarak eğitim verme ve teknik destek sağlama gibi önemli rolleri de 
bulunmaktadır. 
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Ticaretin kolaylaştırmasının gümrük boyutuna ilişkin temel prensipler 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) maddelerinde 
belirlenirken bu prensiplerin etkin bir biçimde uygulanması için gereken politika 
DGÖ tarafından geliştirilmektedir. GATT ilkeleri, mal hareketleri, transit işlemleri 
ve ticari düzenlemelerin yayınlanması ve yönetimlerini belirlerken, DGÖ'nün 
Kyoto Antlaşması maddeleri ve uygulama kılavuzlarını da içeren bir çok aracı bu 
ilkelerin uygulanmasında temel teşkil etmektedir. 

DGÖ, GATT 94'ün V, VIII ve X uncu maddelerinin, ticaretin 
kolaylaştırılması ile ilgili yönlerini açığa kavuşturur, geliştirir ve bu amaç 
doğrultusunda üye ülkelerin ihtiyaç ve önceliklerini tespit eder. Gelişme 
Yolundaki Ülkelerin (GYÜ) teknik destek ve kapasite artırımına yönelik ihtiyaçları 
da çalışmalarda dikkate alınan bir başka husustur. Anılan maddelerin belirtilen 
yönleriyle uygulanmasını sağlamak üzere kapasite geliştirmeye yönelik teknik 
destek programları düzenler. DGÖ, bu konulardaki tutumunu Dünya Ticaret 
Örgütünde düzenlenen toplantılarda yansıtmaktadır. 

DGÖ, bu doğrultuda Dünya Bankası, UNCTAD, UN/ECE gibi diğer 
uluslararası örgütlerle ve gümrük uygulamalarının basitleştirilmesi ve standart 
hale getirilebilmesi için geliştirdiği anlaşma programlarını destekleyen diğer 
kuruluşlarla yakın çalışmalar yapmaktadır. 

Tüm üye ülkelerde birbirinin aynı gümrük uygulamalarını oluşturmayı 
amaçlayan uyum çalışmaları sırasında DGÖ'nün elindeki en pratik araç tavsiye 
kararlarıdır. Her ne kadar bu tavsiye kararları bağlayıcı nitelikte olmasa da 
üyeliğin bir koşulu olan "kararları mümkün olduğu ölçüde uygulama şartı" 
nedeniyle aslına zımnen bir bağlayıcılık söz konusudur. 

Dünya Gümrük Örgütü ve DTÖ çalışmaları çerçevesinde muhtemel çok 

taraflı bir anlaşmaya Türkiye tarafından olumlu yaklaşılmaktadır. Zira, ülkemizde 

13 



dış ticarete etki eden birçok yasal düzenleme ve uygulama, Avrupa Birliği ile 
Türkiye arasındaki 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde AB normları 
ile uyumlu hale getirilmiş olup, ticaretin kolaylaştırılması müzakereleri 
kapsamında gündeme gelebilecek yükümlülüklerle büyük ölçüde örtüşmektedir. 

DGÖ'nün Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılması 
Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (Kyoto Sözleşmesi), DTÖ'nün GATT 1994 
çerçevesindeki amaçları ile tutarlı ve gümrük işlevleri açısından onu büyük 
ölçüde tamamlayıcı bir katkı sağlamaktadır. 

Sözleşme, çağdaş gümrük işlemlerinin standartlarını belirler ve basit fakat 
etkin usullerin uygulanmasını detaylı olarak düzenler; bağlayıcı ve tavsiye 
niteliğinde hükümler içerir. 

1.1.1.1. Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılması 
Hakkında Uluslararası Sözleşme (Revize Kyoto Sözleşmesi) 

Gümrük Rejimlerinin Basitleştirilmesi ve Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşme (Kyoto Sözleşmesi) 18 Mayıs 1973 tarihinde Kyoto'da 
imzalanmış ve yasal prosedürünün tamamlanmasından sonra 25 Eylül 1975 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, 1999'da kapsamlı bir revizyondan 
geçirilmiş olup; Şubat 2006'da son revizyonunun yürürlüğe girmesi 
beklenmektedir. 

Dünya Gümrük Örgütü Sözleşmeyi, 21. yüzyılın modern, etkin ve etkili 
gümrük idarelerine "proje" (blue print) olarak kabul etmiştir. Sözleşmenin 
yürülüğe girmesinden bu yana, geniş ölçüde teknik destek sonucunda 
sözleşmeye birçok üye katılmış veya katılımını tamamlamak üzeredir. 
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Diğer taraftan birçok ülke, Kyoto Sözleşmesi ilkelerine daha yürürlüğe 
girmesini beklemeksizin ulusal düzenlemelerinde yer vermişlerdir. Katılım kadar 
uygulama da önemlidir. Katılım dünya çapında gümrük idaresi modernizasyonu 
için bir platform sağlarken, uygulama da üye ülkelerin mal ve kişi hareketlerinde 
daha iyi kontrol ve etkinlik doğuran "en iyi uygulamaları benimsemelerini 
desteklemektedir. 

Türkiye, 27 Eylül 1994 tarihli ve 4035 sayılı Kanunla, Kyoto Sözleşmesini 
ve 6 adet ekini bazı ihtirazi kayıtlarla 22 Nisan 1995 tarihinde kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

Anılan Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren taraf ülkelerin 
Sözleşme eklerine çok sayıda rezerv koymaları nedeniyle Sözleşme ve 
eklerinde değişiklik yapılması zorunlu hale geldiğinden Dünya Gümrük Örgütü 
bünyesinde "Revize Kyoto Sözleşmesi Çalışma Grubu" oluşturulmuştur. 

Revizyon çalışmaları 4 yıllık bir çalışma neticesinde Nisan 1999'da 
tamamlanmış olup; Revize Sözleşme, kabul edilmesi zorunlu olan Ana Metin ve 
Genel Ek ile taraf olunması ihtiyari olan 10 Özel Ek'ten oluşmaktadır. 

Sözleşmeyi kabul eden akit tarafların "Genel Eki" de kabul zorunluluğu 
bulunmaktadır ve söz konusu Ek'e rezerv konulamayacağı hususu hükme 
bağlanmıştır. Sözleşmeyi kabul yolunda Japonya, ABD, AB, gibi ekonomik 
olarak güçlü devletler ve birlikler ticaret ortaklarının izleyecekleri politikayı 
beklediklerinden, revize hükümlerin süratle yürürlüğe girmesi mümkün 
olamamıştır. Son olarak Hindistan'la katılım sayısı 40'a ulaşmıştır. Ülkemiz 
açısından da, aramızdaki Gümrük Birliği ilişkisi dolayısıyla AB 'nin izleyeceği yol 
büyük önem arz etmektedir. 

15 



1.1.1.2. Kyoto Sözleşmesinin Getirdiği Faydalar 

Gümrük idarelerinin de faaliyet gösterdiği, sürekli değişim gösteren dünya 
ticaretinde, Revize Kyoto Sözleşmesinin ortaya koyduğu prensiplerin ilk 
uygulamaları gümrük idarelerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak suretiyle 
kayda değer ve ölçülebilir sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 

Gümrüklerin, ticareti kolaylaştırmak yanında, vergi gelirlerini toplama ve 
toplumu koruma görevleri de oldukça önemlidir. Bir çok az gelişmiş ya da 
gelişmekte olan ülkede gümrük idareleri tarafından toplanan vergiler toplam 
devlet gelirlerinin çok önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Öte yandan tehlikeli maddelerle ve uyuşturucuyla mücadele de gümrük 
idarelerinin önemli görevleri arasında yer almaktadır. Özellikle 11 Eylül 
saldırılarının ardından gümrük idarelerinin ulusal güvenlik açısından ne denli 
önemli olduğu daha iyi net bir biçimde ortaya çıkmıştır. 

Revize Kyoto Sözleşmesinin prensipleri yukarıda yer alan tüm hususları 
ihtiva etmektedir. Söz konusu Sözleşmede risk yönetimi kavramı üzerinde 
durulmuş ve risk yönetimi sayesinde gümrük idarelerinin birbiriyle çelişir 
gözüken kolaylaştırma ve kontrol görevlerinin aynı anda yerine getirilebileceği 
belirtilmiştir. 

Bununla birlikte ticaretin kolaylaştırılması ve kontrolünde, DGÖ Veri Modeli, 

Tek Sevkıyat Referansı (UCR), Anında Teslim Kılavuzu (IRG) gibi birçok araç 

geliştirilmektedir. 

1.1.1.3. Kyoto Sözleşmesinin Temel Prensipleri 
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Kyoto Sözleşmesinde yapılan revizyon beraberinde bir çok modern 
kavramı getirmiştir. Bu kavramlardan bazıları yeni teknolojilerin gümrük 
idarelerinde kullanımı, gümrük kontrollerinde yeni yaklaşımların benimsenmesi 
ve özel sektörün gümrük idareleri ile karşılıklı kazanım temelinde 
gerçekleştirdikleri işbirliği olarak sıralanabilir. 

Bunun yanı sıra gümrük idareleri, risk yönetimi tekniklerini yönetim 
yapılarına adapte edeceklerini, diğer ilgili kuruluşlarla ve ticaretle ilgili sivil 
toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde bulunacaklarını ayrıca gümrük işlemlerinde 
uluslararası standartları uygulayacaklarını taahhüt etmişlerdir. 

Öte yandan Revize Kyoto Sözleşmesi yeni ve uyulması zorunlu bazı 
hükümler de içermektedir. Sözleşmeye taraf bütün ülkeler bu hükümleri çekince 
koymaksızın kabul etmek zorundadır. 

Risk yönetimi teknikleri adı geçen sözleşmenin temel hükümlerinden 
biridir. Revize Kyoto Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi, gümrük idarelerinin 21. 
yüzyılın tehditleri ile etkin bir biçimde başa çıkabilmeleri bakımından son derece 
önemlidir. 

Revize Kyoto Sözleşmesinin temel prensipleri şunlardır: 

• Tahmin edilebilirlik; eşyanın gümrük işlemlerinde, taşınmasında ve 

kişilerin sınır geçişlerinde standart gümrük uygulamaları 

• Şefafflık; gümrükle ilgili her türlü bilginin temin edilebilmesi. 

• Yasal süreç; keyfi ya da haksız uygulamaların önlenebilmesi amacıyla 

idari kararlarla itiraz prosedürlerinin tesis edilmesi. 

• Bilgi teknolojilerinin kullanımı 

• Modern Teknikler; risk yönetimi teknikleri, varış öncesi bildirim ve 

sonradan kontrol uygulamaları 
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2. RİSK ve RİSK YÖNETİMİ 

2.1. GENEL OLARAK RİSK VE RİSK ANALİZİ 

Risk: "Risk" genel olarak "kötü sonuçların ortaya çıkma ihtimali" olarak 
tanımlanabilir. 

Kanunların uygulanması bağlamında risk, kanun karşısında suç teşkil 

edecek sonuç doğuran bir olayın olma olasılığıdır.3 

Risk günlük hayatın bir parçasıdır; belirsizliğin ve geleceğin neler 
getirebileceğini bilememenin getirdiği bir olgudur. 

Risk analizi: Eldeki bilgilerin sistematik bir biçimde kullanılarak, önceden 
belirlenmiş risklerin hangi sıklıkta meydana geldiğinin ve bunların sonuçlarının 
ne boyutlarda olduğunun tespit edilmesidir. Risk Analizi, Risk Yönetimi sürecinin 
bir parçasıdır. 

2.2. RİSK YÖNETİMİ 

2.2.1.Genel Olarak Risk Yönetimi ve Tanımı 

Hangi organizasyonda uygulanırsa uygulansın risk yönetiminin önceden 
belirlenmiş basamakları vardır. Bu basamaklar sırasıyla takip edildiğinde mevcut 
risklerin içeriği ve sonuçları hakkında önemli bilgilerin elde edilmesi mümkündür. 

3 Gümrük Uzmanı Işıl Emine AVCI, Etkin Gümrük Kontrolleri İçin Risk Yönetimi Sistemi (Türkiye İçin 
Model Önerisi), Uzmanlık Tezi, 2001 
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Risk yönetimi her organizasyonda manuel ya da otomatik uygulamalarla 
ve taktikselden stratejiğe kadar derecelendirilmiş farklı yaklaşımlarla 
kullanılabilir. Risk yönetiminden organizasyonun her türlü karar alma sürecinde 
yararlanılması mümkündür. 

Risk yönetimi fırsatları ve şartları tanımlamaya yarayan, karar vermede 
gelişimi sağlayan, kayıpları ortadan kaldıran veya en aza indiren mantıksal ve 
sistematik bir "iyi yönetim" yaklaşımıdır. Yöneticilerin mevcut kaynaklardan en iyi 
verimi almalarını sağlayan bir metodolojidir. 

Risk Yönetimi uygulamaları hem kamu hem de özel sektörde geniş 
alanlarda kullanılmaktadır. Risk Yönetimi Tekniklerinin kullanıldığı başlıca 
alanlar: 

• Finans ve Yatırım Sektörü, 

• Sigorta Sektörü 

• Sağlık Sektörü 

• Kamu Kuruluşları 

• Hükümetler 

olarak sayılabilir. 

Etkin bir Risk Yönetimi kabul gören ve geçerli bir kalifiye işgücü 
unsurudur. Uluslararası Risk Yönetimi Standartlarını konu alan eğitim 
programları düzenlenmekte ve bu alanda sertifikalar verilmektedir. 

İş alanı, fonksiyonu veya görevi ne olursa olsun herhangi bir örgüt için 
Risk Yönetimi Süreci basamakları genel bir kılavuz niteliğindedir. Bu süreç yedi 
aşamadan oluşur: 

• Kapsamın oluşturulması 

• Risklerin tanımlanması 
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• Risklerin Analizi 

• Risklerin Değerlendirilmesi 

• Risklerin eyleme dönüştürülmesi 

"Risk" kavramı, içinde dinamizm ve değişkenliği barındırdığından, bu 
süreçte sürekli izleme ve gözden geçirme ile haberleşme ve danışma önemlidir. 
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3. GÜMRÜKLERDE RİSK VE RİSK YÖNETİMİ 

3.1. KAVRAMLAR 

Risk: Eşyanın gümrük işlemlerine yönelik ulusal mevzuatın ve önlem 
almaya ilişkin diğer düzenlemelerin uygulanmasını tehlikeye atacak bir olayın 
veya ihtimalin ortaya çıkması. 

Risk Analizi : Gümrüklerin beşeri ve mali kaynaklarının riskin asgariye 

indirilmesine yönelik olarak kullanılmasını amaçlayan çalışma yöntemidir. 

Risk Alanı: Gümrük idaresinin yerine getirmekle yükümlü olduğu 
sorumluluklarının ihlal edilmesine yönelik unsurlar taşıyan her türlü rejim ve 
düzenlemeler ile gümrük işlemlerine konu olan eşya ve ticaret erbabı, gümrükler 
açısından risk alanlarıdır.4 

Risk Göstergeleri (kriterleri): Veri kabul edilen, riski açıklamaya 
yarayan ve her bir riskli sektöre ilişkin risk derecesini artıran veya azaltan 
faktörlerdir. Örneğin; 

Risk Alanı Gösterge 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Menşe Ülke 

Kota İhlalleri Tekstil Ürünü 

İthalat Rejimi Kıymet 

4 Gümrük Uzmanı Akın AKÖN, Gümrük İdarelerinde Risk Yöntemi Ve Avrupa Birliğine Üye 
Ülkelerin Gümrük İdarelerinde Kullanılan Risk Analizi Yöntemleri, Uzmanlık Tezi, 1998 
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Riskin Değerlendirilmesi: Uygulanacak kontrollerin önceliklerini 

belirlemek üzere tahmin edilen ve tüm gümrük işlemlerine ilişkin risk derecesi. 

Risk Profili: Gümrük kontrolüne konu olacak malların, kişilerin ve 
gümrük muamele süreçlerine dair bilgilerin; riske dönük, eşit kaynak kullanımlı, 
ağırlıklı kontrol noktaları oluşturulmasını mümkün kılacak şekilde, alıcıya eşit 
dağılacak bir biçimde, somut kontrol önerileri de ihtiva etmesi suretiyle, 
birleştirilmesi, üzerinde çalışılması ve değerlendirilmesi. 

Kontrol : Eşyanın muayene edilmesi ve böylece bu eşya hakkında bir 

fikir oluşturulması ve bu fikrin tanıtılması. 

Hedefleme : Risk analizinin tamamlanmasından sonra, kontrollerin riskli 
firmalara, operatörlere ve ürünlere yoğunlaştırılması (yönlendirilmesi) için 
eşyanın gerçek akışının analiz edilmesidir. 

3.2. GÜMRÜĞÜN ROLÜ VE RİSK 

Gümrük kontrolleri açısından risk, Gümrük İdaresi ile ilgili kanun, 

yönetmelik ve talimatların kasıtlı veya kasıtsız olarak ihlal edilmesi olasılığıdır. 

Dünya Gümrük Örgütü'nün yaptığı tanıma göre risk; gümrük mevzuatına 

uymama potansiyelidir. 

Avrupa Birliği'nin TAXUD/2005/648 sayılı Tüzüğü'nde ise risk; Birlik ve 
üçüncü ülkeler arasında eşya girişi, çıkışı, transiti, aktarımı ve nihai kullanımıyla 
ve Birlik statüsü taşımayan eşya ile bağlantılı olarak, Birlik ya da ulusal 
önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen; Birliğin ve Birliğe üye 
devletlerin mali çıkarlarına zarar veren; Birliğin güvenliği, kamu sağlığı, çevre ya 
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da tüketicileri için tehdit teşkil eden bir olayın ortaya çıkma ihtimali olarak 
tanımlanmıştır.5 

Gümrükler bugün iki önemli misyonu gerçekleştirmede kilit noktadadır: 

• Ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak 

• Ülke ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak 

Gümrük İdareleri ülkelerin uluslararası ticaretle ilgili her türlü politikasını 
uygulamakla yükümlüdür. Gümrük idareleri, kaçakçılıkla, terörizmle ve organize 
suçlarla mücadelede en ön safta yer almaktadır. 

Yakın zamana kadar gümrük idarelerinin rolü yalnızca gümrük vergisi ile 
ithalde alınan dolaylı vergilerin tahsilatını yapmak olarak görülüyordu. Ancak, e-
ticaretin yaygınlaşması, 11 Eylül terör saldırıları ve organize suçların giderek 
uluslararası alanda örgütlenir hale gelmesi gibi bir çok gelişme gümrük 
idarelerinin görev yaptıkları çevreyi de değiştirmiştir. 

Gümrük İdaresi bir yandan ticaretin akışının etkilenmemesi için mümkün 
olduğunca az müdahalede bulunurken; öte yandan toplum sağlığı ve 
güvenliğinin korunması amacıyla ticaret üzerinde etkin bir kontrol oluşturmak 
zorundadır. 

Bu birbiriyle çelişir görünen iki görev arasında bir denge kurulması ancak 
kontrol yöntemlerinin modernize edilmesi ve konuyla ilgili tüm kurumlar arasında 
sıkı bir işbirliğinin temin edilmesiyle sağlanabilecektir. 

5 Regulation (EC) No 648/2005 of The European Parliament and of The Council of 13 April 2005 
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Uluslararası ticaret hacminde yaşanan artış, uluslararası ticarete konu 
olan malların taşıma şekillerinde de değişikliklere neden olmuştur. Özellikle e-
ticaretin yaygınlaşması ve bu yolla yapılan ticaretin hacminde görülen artışla 
birlikte, sevkiyatların sayısında da önemli bir artış olmuş, ithalatçıların ve 
ihracatçıların kimliklerinin belirlenmesi zorlaşmış ve bunların bir sonucu olarak 
yasa dışı ticaret konusundaki risk artmıştır. 

Özellikle hızlı kargo taşımacılığı sektöründe gümrük işlemlerinde 
kaybedilen zaman rekabet açısından büyük önem taşır hale gelmiştir. Ancak 
bugün gelinen noktada gümrük işlemlerinin hızla tamamlanması yalnızca hızlı 
kargo taşımacılığında değil bütün sektörler tarafından talep edilmeye 
başlanmıştır. Bir yandan gümrük işlemlerini hızla tamamlarken bir yandan da 
böylesine büyük bir ticaret hacmi üzerinde yeterli kontrolün sağlanabilmesi 
ancak risk analizleri üzerine kurulu bir sistem ile ekonomik aktörlerle ve ticaret 
ortağı ülkelerle sağlanacak sıkı işbirliği ile mümkündür. 

Örgütsel risk kavramı, örgütün hedeflerine ulaşmasını engelleyecek 
olayların ve faaliyetlerin ortaya çıkma ihtimalidir. Bu risk gümrük idareleri 
açısından, eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin hükümlerin, menşe 
kurallarının, gümrük rejimlerinin, ticaret politikası önlemlerinin veya zorunlu 
standart denetimi hükümlerinin ihlal edilmesi ya da uluslararası ticarete ilişkin 
kolaylaştırma faaliyetlerinin zarar görmesidir. 

3.3. GÜMRÜK İDARESİNDE RİSK YÖNETİMİ 

Gümrük idareleri için risk yönetiminin örgüt felsefesi olarak benimsenmesi 
hayati önem taşır çünkü idarenin bir bütün halinde daha etkili ve etkin hale 
gelmesini ve nicelik olarak gözlenebilir şekilde ilerlemesini sağlar. 
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Dünya Gümrük Örgütü, "risk yönetimi"ni, gümrük idarelerinin, riskli eşya 
hareketlerini ya da riskli taşıma faaliyetlerini belirlemesini sağlayacak bilgileri 
temin eden sistematik idari prosedürler ve uygulamalar bütünü olarak 
tanımlamaktadır. Aslında bu bakış açısı önemlidir, çünkü gümrük idarelerinin 
temel görevi sınırları aşan mal hareketleri ve taşıma faaliyetleri üzerinde gerekli 
kontrolü tesis etmek ve bu faaliyetlerin ulusal mevzuata uygun bir biçimde 
yapılmasını temin etmektir. Eğer risk yönetimi gümrük idarelerinde idari felsefe 
olarak kabul edilirse, bu hem gümrük idarelerinin yasal yükümlülüklerini 
başarıyla yerine getirmesini sağlayacak, hem de kaynakların kullanımını 
organize edecek ve gümrük idarelerinin genel performansını arttıracaktır. 

Avrupa Birliği'nin TAXUD/2005/648 sayılı Tüzüğü'nde ise Risk Yönetimi; 
riske maruz kalma ihtimalinin asgari seviyeye indirgenmesi için gerekli tüm 
önlemlerin sistemli bir şekilde belirlenerek uygulanması; uluslararası, ulusal ve 
Birlik'e ait kaynak ve stratejilere dayalı olarak veri ve bilgi toplama, riski analiz 
etme ve değerlendirme, yapılacak faaliyeti belirleme ve faaliyete geçme ile 
sürecin ve sonuçlarının düzenli bir şekilde izlenmesi ve gözden geçirilmesi 
olarak tanımlanmaktadır.6 

Her örgüt gibi gümrük idareleri de risklerini minumuma indirmek 
zorundadır. Ancak bu, muhtemel riskleri asgariye indirecek ve örgütün 
hedeflerine mümkün olduğu ölçüde etkin ve verimli bir biçimde ulaşmasını 
sağlayacak idari süreçlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu süreçler 
tanımlama, analiz, değerlendirme, eyleme dönüştürme, izleme ve gözden 
geçirme olarak sıralanabilir. 

Risk analizleri gümrük idarelerinin etkinliğinin temelini teşkil etmektedir. 

Aslında her organizasyon bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde risk analizi 

6 Regulation (EC) No 648/2005 of The European Parliament and of The Council of 13 April 2005 
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yapmaktadır. Gümrük idareleri de aslında istihbarata, ihbara ya da gümrük 
personelinin tecrübesine dayalı olarak yasadışı faaliyetlerin ortaya 
çıkarılmasında çeşitli yöntemler uygulamaktadır 

Aslında artık geleneksel olarak nitelenebilecek risk yönetimi prosedürleri 
hangi eşyanın ya da yolcunun fiziki, hangisinin belge kontrolünden 
geçirilileceğine karar verilmesi üzerine kuruludur. Elbette bu yöntemi etkin ve 
verimli bir risk yönetimi için yeterli görmek mümkün değildir. Özellikle dünya 
ticaretinin hızı, karmaşıklığı ve hacmi ile teknolojinin dünya ticareti üzerindeki 
devrimsel etkileri gümrük idarelerini görev ve sorumluluklarını yerine getirirken 
daha gelişmiş yöntemler izlemek zorunda bırakmıştır. Bunun sonucunda bir çok 
gümrük idaresi risklerin yönetiminde daha disiplinli ve kurumsal prosedürler 
uygulamayı benimsemişlerdir. 

Yüksek risk taşıyan firmalar açısından gümrük idarelerinin müdahalesi 
ithalat veya ihracat gümrük işlemleri sırasında firmanın belgelerinin kontrol 
edilmesi, eşyanın fiziki muayeneye tabi tutulması, daha fazla sonradan kontrol 
ziyaretleri, üretim faaliyetlerinin yerinde denetlenmesi gibi farklı şekillerde 
olabilmektedir. Elbette tüm bunların yapılmasındaki temel amaç firmanın risk 
seviyesinin tespit edilmesidir. 

3.3.1. Risk Yönetiminin Getirdiği Fayda ve Maliyet 

3.3.1.1 Risk Yönetiminin Faydaları 

Risk yönetiminin, idareye ve çalışanlara karar alma süreçlerinde önemli 
yararları olmaktadır. Risk yönetiminin gümrük idarelerine katkılarını aşağıdaki 
şekilde kategorilendirmek mümkündür. 

• Örgütsel hedeflere ulaşılması, 
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• İdari süreçlerin geliştirilmesi, 

• Kamu ve özel sektör profilinin geliştirilmesi. 

Geleneksel gümrük kontrolleri yüzdeli ve rastgele seçim kriterleri üzerine 
kuruludur. Ancak bugün gelinen noktada böyle bir yöntemin işe yaraması elbette 
mümkün değildir. Hatta ülkemizde modernizasyon projesine ve risk analizi 
çalışmalarına geçilmeden önce hemen hemen bütün dış ticaret 
beyannamelerinin risk almamak amacıyla fiziki kontrole yönlendirildiği 
bilinmektedir. Elbette böylesi bir anlayışla dünya ticaretinde söz sahibi olmayı 
hedefleyen bir ülkenin amacına ulaşması mümkün değildir. Günümüzün 
teknolojiye dayalı dünya ticaretinde ancak bu teknolojiden faydalanabilenler söz 
sahibi olabilecektir. 

Risk yönetimi gümrük personelinden yüksek verim alınmasını 
sağlayacaktır. Gümrük idarelerinin fiziki ve beşeri imkanları onların ne kadar 
kontol yapabilecekleri üzerinde belirleyicidir. Diğer bir anlatımla 1 muayene 
memurunun 1 günde fiziken kontrol edebileceği eşya miktarı bellidir. Mevcut 
fiziki ve beşeri imkanları veri kabul edersek daha etkin kontrol yapılabilmesi 
ancak mevcut imkanların daha verimli kullanılması halinde mümkündür. Risk 
yönetimi gümrük personelini yüksek riskli eşyaya yönlendirerek yapılacak 
kontrollerden daha yüksek verim alınmasını sağlayacaktır. 

Risk yönetimi, gümrük kontrollerinde sağladığı verimliliğe paralel olarak 
toplanan vergi gelirinde de artış sağlayacaktır. 

Öte yandan risk yönetiminin uygulanmasıyla birlikte firmalar, riskli firma 
kategorisine girmemek ve böylece gümrük işlemlerini çok daha kısa bir sürede 
tamamlayabilmek amacıyla gümrük ve dış ticaret mevzuatını ihlal etmemeye 
ilave bir özen göstermektedir. 
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Riskli eşyanın, taşıyıcının, satıcının veya alıcının değerlendirilmesi 
sırasında özel sektörle gümrük idaresi arasında oluşturulan iletişim, her iki 
tarafın birbirini daha iyi anlamasını sağlamakta, bu da firmalarla gümrük idaresi 
arasındaki işbirliğini güçlendirmektedir. 

Risk yönetimiyle birlikte fiziken kontrol edilen eşya oranı azalmakta, bu 
sayede fiziki muayeneye tabi tutulmayan dış ticaretin büyük bir kısmının gümrük 
işelmelerinin çok kısa bir süre içerisinde tamamlanmasını sağlamaktadır. 

Risk yönetimi sayesinde eskinden 1-2 hafta süren gümrük işlemleri birkaç 
saatte tamamlanmakta bu firmalar açısıdan önemli bir maliyet avantajı 
sağlamaktadır. Türkiye Gümrük İdaresinde (2004 yılında ihracatın %96'sının, 
ithalatın %76'sının gümrük işlemleri ilk 24 saat içinde tamamlanmıştır) 

3.3.1.2. Risk Yönetiminin Maliyeti 

Elbette risk yönetiminin belli bir maliyeti de olacaktır. Öncelikle risk 
yönetimi idare içinde yapısal bir dönüşüm gerektirir. Risk yönetimi için gerekli 
operasyonel ve stratejik istihbaratın sağlanabilmesi için ulusal ve bölgesel bazda 
istihbarat ağının kurulması, ayrıca fiziki kontrolü ve belge kontrollerini yapan 
personel sayısı azaltılarak, bunların yerine sonradan kontrol inceleme ve 
denetiminde bulunacak personel sayısının arttırılması ve istihbarat veri 
tabanlarına erişimin sağlanması gereklidir. Tüm bunların yanında risk yönetimi 
için gümrük personelinin eğitilmesi gereklidir. 

3.3.2. Hangi Alanlarda Risk Yönetimi 
a-) Fikri Sınai Mülkiyet Hakları 

b-) Menşe kontrolleri 

c-) İhracatta yüksek kıymet beyanının önlenmesi, 
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d-) İthalatta düşük kıymet beyanının, düşük miktar beyanının ve GTİP 
saptırmasının önüne geçilmesi, 

e-) Kara paranın aklanmasına yönelik faaliyetlerin engellenmesi 

f-) Ulusal sanayinin korunması ve anti-damping kararlarının etkin bir 
biçimde uygulanması 

g-) Gümrük gözetiminde bulunan eşyanın etkin kontrolü, 

h-) CITES gibi çeşitli sözleşmelerin, ya da BM ambagosu gibi çeşitli 

uluslararası yaptırımların etkin bir biçimde uygulanması başlıca risk alanlarını 
oluşturmaktadır. 

i-) Milli Güvenlik (Uyuşturucu, terör ve insan kaçakçılığı) son dönemde 
gümrük idarelerine yeni ve çok önemli görevler atfedilmiş durumdadır. SARS ve 
kuş gribi gibi hastalıkların yarattığı tehlike, insan kaçakçılığı girişimlerinde 
görülen artış, ve ticareti de tehdit eder hale gelmiş olan uluslararası terör 
gümrük idarelerine farklı sorumluluklar yüklemiştir. 

Uluslararası arz zincirlerini hedef alacak bir terör saldırısı dünya 
ekonomisine ciddi zararlar verecek ve dünyayı bir kaos ortamına 
sürükleyebilecek sonuçlar doğurabilecektir. Bu anlamda uluslararası arz 
zincirlerinin güvenliğinin sağlanmasında gümrük idarelerine büyük görevler 
düşmektedir. 

3.3.2.1. Entegre Tedarik Zinciri Yöntemi 

DGÖ Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma Standartları 
Çerçevesi EK 1' de anahatlarıyla Entegre Gümrük kontrol prosedürlerinin 
uygulanma kapsamı ve prosedürleri ortaya konmuştur. Gümrük idarelerinin, 
güvenlik ve risk yönetimi amaçlı olarak, ihracatçının kendisinden veya taşıyıcı 
vasıtasıyla, Gümrüğe önceden elektronik veri ibrazı talep etmelerine imkan 
verecek uygun yasal yetki gerekmektedir. Ayrıca, entegre gümrük kontrol 
prosedürlerinin, yasal bir zemini gerekli kılan, topyekün güvenli teslim sürecini 
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geliştirmeye yönelik olarak, risk değerlendirme ve gümrük kontrolleri 

hususlarında Gümrük idareleri arasında sınırötesi işbirliği içermesi 

gerekmektedir. 

Entegre gümrük kontrol zincirinde, güvenlik amaçlı gümrük kontrolü ve 
risk değerlendirmesi, halihazırda sürmekte olan ve eşya ihracatçı tarafından 
ihraç edilmeye hazırlandığında ortaklaşa paylaşılan ve gereksiz yere mükerrer 
kontrolleri önleyecek şekilde sevkıyat bütünlüğünün incelendiği bir süreçtir. Bu 
tür kontrollerin karşılıklı olarak kabul edilmesini sağlamak üzere, gümrük 
idarelerinin tutarlı kontrol ve risk yönetimi standartları, istihbarat paylaşımı ve 
risk profilleriyle gümrük verisi paylaşımı hususlarında mutabık kalmaları 
gereklidir. 

Çıkış gümrük idaresinin sevkiyatın teşhisini ve tedarik zincirinde izin 
verilmeyen müdahalelerin tespitini sağlamak amacıyla, gerekli tüm faaliyetleri 
göstemesi gereklidir. Denizde konteynere alınan sevkiyatlar için, konteyner 
tarama, risk yönetimi ve gerekli faliyetlerin yapılması konteyner gemiye 
yüklenmeden önce öncelik verilmesi gerekli husulardır. Bununla birlikte, gümrük 
idarelerinin tedarik zinciri boyunca, özellikle yüksek risk taşıyan sevkiyatlar için, 
gümrük verilerinin, kontrol sonuçlarının ve varış tebliğlerinin paylaşımını 
sağlamaya yönelik, bir elektronik mesaj sisteminin kullanılması hususunda 
mutabakata varmaları gerekir. Gerektiğinde, gümrük idareleri, mevcut kanuni 
yetkilerinde değişiklik yapmak surteiyle risk taşıyan yükleri tam manasıyla 
tarama imkanına sahip olmalıdırlar. 

Tedarik zincirinin ve entegre gümrük kontrol zinciri güvenliğinin tesisi 
bakımından, özellikle konteynerin doldurulmasından, varış idaresindeki gümrük 
kontrolünde boşaltılmasına kadarki eşya dolaşımını tam manasıyla güvence 
altına almak için, Revize Kyoto Sözleşmesinde yer alan mühür programını 
uygulamaları gereklidir. Doldurma noktasında yüksek güvenlikli mekanik mühür 
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kullanımına dayalı bu mühür programları, mühür yapıştırmanın kayıtlara 
alınması ve şekil değişikliği gibi mührün temel noktalarda incelenmesi ve 
değiştirilmesi gibi prosedürleri içermektedir. 

Ayrıca gümrük idarelerinin bu süreçte Tek Sevkiyat Referansına ilişkin 
DGÖ kurallarını uygulaması gereklidir. 

3.3.2.2. Uluslararası Güvenliğin Sağlanmasında İhracat Kontrolünün Yeri 

Tüm dünyada gümrük kontrolleri geleneksel olarak ithalat üzerine 
yoğunlaşmıştır. İhracatta yapılan gümrük kontrolleri de aslında genel olarak geri 
ödeme ve teşvik sistemlerinin düzgün bir biçimde uygulanmasının teminine, 
dolayısıyla mali kontrole yöneliktir. Ancak 11 Eylül saldırılarıyla birlikte başlayan 
süreçte, uluslararası terörün dünyanın her bölgesi için tehdit olabileceğinin 
anlaşılması ve bazı ülkelerin kitle imha silahlarını (KİS) üretme ve geliştirmedeki 
ısrarlı tutumları, ilk ortaya çıkışı 1950'lere dayanan "İhracat Kontrolü" kavramını 
çok daha önem kazanmış bir halde tüm dünyanın gündemine getirmiştir. 

İhracat Kontrolü, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı sağlama 

amacını taşıyan ve "Yayılmanın Önlenmesi" ve "Silahsızlanma" kavramları ile 

birlikte düşünülmesi gereken çok taraflı kontroller bütünüdür.7 

İhracat kontrolleri konusundaki temel hukuki metinler çeşitli uluslararası 
anlaşma ve sözleşmelere dayanmaktadır. Ancak bu anlaşma ve sözleşmelerin 
dışında ülkelerin ihracat kontrollerinin daha etkin bir biçimde kontrol altına almak 
amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları inisiyatifler de bulunmaktadır. 

7 - 8 ÇIRAY A., Uluslararası Güvenliğin Sağlanmasında İhracat Kontrolünün Yeri, Gümrükte 
Uzman Görüş, Gümrük Uzmanları Derneği, Sayı 11-12, Nisan-Eylül 2005 
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Gönüllülük esasına göre bir araya gelen ülke gruplarının oluşturduğu bu 
inisiyatifler "İhracat Kontrol Rejimleri" olarak adlandırılmaktadır.8 

Söz konusu anlaşmalar ve ihracat kontrol rejimleri ile konvansiyonel silah 
transferlerinde daha sorumlu davranılması, bu transferlerin şeffaflık içerisinde 
gerçekleştirilmesini; KİS programı yürüttüğüne ilişkin yaygın kanaat oluşmuş 
ülkelere yönelik hassas teknoloji ve malzemenin ihracatının uluslararası ticaret 
engellenmeksizin kontrol altına alınması ve KİS yayılmasının önlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

İhracat Kontrolü ve Yayılmanın Önlenmesi amacına yönelik çok taraflı 
anlaşmalar ve ihracat kontrol rejimleri kapsamında yürütülen ihracat kontrolü, 
ilgili anlaşma veya rejimin hangi malzeme ve teknolojiyi izlediğini gösteren 
ihracat kontrol listelerine dayalıdır. Bu kontrol listelerindeki eşyanın ihracatı üye 
ülkelerce izne bağlı olarak izlenmekte ve bu izin verilirken eşyanın ithalatçısının 
aynı zamanda son kullanıcısı olduğu ve son kullanımın barışçıl amaçlara yönelik 
olduğu belgelenmektedir. 

Bu noktada ihracat kontrol rejimleri kapsamında izlenen eşyanın kullanım 
amacının önemi ortaya çıkmaktadır. Zira ihracat kontrolü olarak adlandırılan 
kontroller uluslararası ticarete konu edilen eşyanın silahlanma amacıyla 
kullanılmasının önüne geçilmesi hedeflenmekte; bu da ancak eşyanın son 
kullanıcısının ve son kullanımın sivil amaçlarla gerçekleşeceğinin beyan 
edilmesiyle sağlanabilmektedir. 

Nükleer, kimyasal ve biyolojik madde ve malzemelerin hem barışçıl 
amaçlarla hem de silahlanma amacıyla kullanımının mümkün olması nedeniyle, 
ihracat kontrolüne yönelik uluslararası anlaşmalar nükleer, biyolojik ve kimyasal 
maddelerin barışçı amaçlarla kullanımını engellememektedir. Bununla birlikte, 

32 



kitle imha silahı geliştirilmesinde kullanılan malzeme ve teknolojilerin aynı 
zamanda geniş bir sivil kullanım alanının bulunması, "çift kullanımlı eşya" 
(dual use goods) kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemiz izlediği dış politika ve ulusal güvenlik politikası çerçevesinde, 
"silahsızlanma" ve "yayılmanın önlenmesi" amacını güden tüm uluslararası 
anlaşmalara taraf ve uluslararası düzenleme ve gruplara üye olmuştur. 

Söz konusu anlaşmalar ve ihracat kontrol rejimlerinin kontrol listeleri 
kapsamında yer almamakla birlikte, kimyasal, biyolojik ve nükleer silah 
yapımında kullanılabileceğinden şüphe duyulan çift kullanımlı malzemeye, 
ihracat yapılan ülke/firma dikkate alınmak suretiyle, ön izin mekanizması 
uygulanması işlemi de son dönemde giderek yaygınlık kazanmaktadır. Tüm 
Hassas İhracatın Kontrolü - THİK (catch-all) olarak isimlendirilen bu uygulama 
birçok Batılı ülke tarafından benimsenmiştir. AB üyelerinin yanısıra, başta ABD, 
Japonya, Kanada olmak üzere önde gelen ülkeler, mevzuatlarında bu genel 
denetim ilkesine yer vermişlerdir. Anılan ülkeler, THİK uygulamayan ülkeleri 
ihracat kontrol rejimlerine taraf olsalar dahi kendi ticaret rejimleri çerçevesinde 
riskli ülke kapsamına almaktadırlar. 

İhracat kontrollerinin önem kazanması gümrük idarelerinin işini daha da 
zorlaştırmıştır. Mevcut iş gücü kaynaklarıyla ithalatın yanı sıra bir de ihracat 
üzerinde ihracat kontrol rejimleri çerçevesinde etkin kontrol sağlamak oldukça 
zor bir iştir. Ancak ihracat kontrollerini gümrük idareleri için asıl zor kılan 
yukarıda değinilen ihracat kontrol rejimlerine ait kontrol listelerinin sınıflandırma 
mantığının Armonize Sisteminkinden farklı olmasıdır. 

Söz konusu listelerde yapılan eşya sınıflandırması daha çok eşyanın 
teknik olarak KİS üretiminde kullanılmaya elverişli olup olmadığı temeli üzerine 
kurulmuştur. Örneğin 20X25 alüminyum levhalar kontrole tabi değilken, 70X75 
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alüminyum levhalar kontrole tabidir. Ancak DGO Armonize Sistem 
sınıflandırması açısından önemli olan levhanın 20X25 ya da 70X75 olması değil 
alüminyum olmasıdır. Bu itibarla her iki tür alüminyum da gümrük idaresine aynı 
GTİP'ten beyan edilir. Elbette eşyanın söz konusu listelerde yer alması da yeterli 
değildir. Eğer eşya çift kullanımlı eşya listelerinde yer alıyor ise söz konusu 
eşyanın ihracatına izin verilmesi, o eşyanın son kullanımına bağlı olacaktır. 

Burada gümrük idaresinin önünde üç alternatif bulunmaktadır. Ya çift 
kullanımlı olup olmadığına bakmaksızın alüminyum levhanın tarifelendirildiği 
tarife pozisyonuna, söz konusu eşyanın ihracat kontrolü kapsamında lisansa tabi 
olduğu yönünde mesaj konacak ve hemen hemen bütün alüminyum levha 
ihracatını lisans veren kurumlara yönlendirerek ihracatı durma noktasına 
getirecek ya ihracat kontrollerine gereken hassasiyeti göstermeyecek ve ülkenin 
uluslararası toplumda KİS elde etmeye çalışan ülkelere destek veren bir ülke 
olarak değerlendirilmesine neden olacak ya da risk yönetimi teknikleri 
kullanılarak hem etkin bir ihracat kontrolü tesis edilecek hem de ihracat gümrük 
işlemleri sekteye uğramayacaktır. 

Yukarıda da değinildiği üzere ihracat kontrollerinin gümrük idareleri 
açısından bir çok sıkıntılı yanı mevcuttur ve en önemlisi ihracat kontrollerinin 
eşyanın gümrük işlemleri sırasında yapılması neredeyse imkansızdır. Gümrük 
işlemleri sırasında ancak bir takım şeylerden şüphe duyulabilir ve bu şüphe 
üzerine ilave kontroller yapılabilir. Ancak etkili bir ihracat kontrolü yalnızca risk 
analizine dayalı sonradan kontrollerle temin edilebilir. 

İhracatçı firmaların gerçekleştirdikleri ihracatlar, ihracatın gerçekleştiği 
ülke, menşe ülke, alıcı firma, taşıyıcı firma, taşıma şekli ve kıymet yönlerinden 
değerlendirilerek, riskli görülen firmalar ve bu firmaların riskli görülen 
beyannameleri ihracat kontrolleri konusunda eğitimli sonradan kontrol 
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elemanları tarafından incelenmeli ve lisans alınması gereken, ancak lisans 
alınmadan ihraç edilen eşya tespit edilmeye çalışılmalıdır. 

Sonradan kontrolün en büyük avantajı herhangi bir zaman kısıtının 
olmaması ve incelemelerin ihracat kontrolü konusunda iyi eğitilmiş personel 
tarafından yapılabilmesidir. İhracat gümrük işlemlerinin hızlı bir biçimde 
neticelendirilmesi ülke ekonomisi açısından çok önemlidir ve bu durum çoğu 
zaman gümrük personeli üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Öte yandan ihracat 
kontrolleri, eşyanın sahip olduğu ileri derecedeki teknik özellikler üzerine 
kurulduğundan, bu tür eşyanın ihracat kontrolleri konusunda eğitim almış 
personel tarafından kontrol edilmesi etkin bir kontrol mekanizması tesis 
edilebilmesi için gereklidir. 

Yukarıda belirtilenlerin dışında, ihracat kontrollerinin önem kazanmasıyla 
birlikte özellikle ABD tarafından bir çok yeni girişim geliştirilmiş olup, bu 
girişimlerin en önemlisi "Konteyner Güvenlik Girişimi" dir (KGG). 

KGG, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD Gümrük ve Sınır Koruma 
İdaresi (CBP) tarafından geliştirilen, başta ABD'ye en yoğun sevkiyatın yapıldığı 
limanlar ile ABD arasındaki ticaret yollarının güvenliğinin korunmasını ve bu 
yolla dünya ticaretindeki güvenliğin arttırılmasını amaçlayan ve 2002 yılı Ocak 
ayında uygulamaya konulan bir girişimdir. 

Bu girişim, az sayıda ABD gümrük ve sınır koruma idaresi personelinden 
oluşturulacak bir ekibin KGG uygulanmasına karar verilen limanlarda ev sahibi 
ülke görevlileri ile birlikte çalışmaları esasına dayanmakta olup, ihracata ilişkin 
bilgilerin sevkiyatın en az 24 saat öncesinde ABD personeline ulaştırılmasının 
sağlanması ve bu bilgilere istinaden ABD personeli tarafından yapılacak risk 
analizleri doğrultusunda kontrol edilecek eşyanın belirlenmesi esasına 
dayanmaktadır. 
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Risk yönetimini işler hale getirebilmek için, gümrük idareleri eşyaya ve 
insana ilişkin bilgilere ve istihbarata ulaşabilmeli, bunun yanında ithalatçılarla, 
ihracatçılarla, gümrük müşavirleriyle ya da taşımacılarla kuracağı iletişim 
kanallar sayesinde ihtiyaç duyduğu ticari bilgiye ulaşabilmelidir. Gümrük 
idarelerinin kuracağı risk yönetimi sayesinde milli güvenlik girişimleri içerisinde 
aktif bir biçimde yer alması toplum güvenliği açısından son derece hayatidir. 

3.3.3. Risk Yönetimi Uygulaması İçin Gerekenler 

Başarılı bir risk yönetimi uygulaması şunları gerektirir: 

• Gümrük idaresinin ve gümrük personelinin düşünce yapısının değişmesi, 

• Tüm gümrük idaresi bünyesinde risk yönetimi ile birlikte oluşturulan yeni 
sistemin özümsenebilmesi amacıyla, farkındalığın arttırılmasına ve teknik 
becerinin yükseltilmesine yönelik kursların düzenlenmesi, 

• . Risk yönetimi politikası ile oluşturulan yeni sistemin hedeflerini ve 

önceliklerini belirleyen risk yönetimi ve stratejik yönetim planlarının 

oluşturulması 

• Gümrük idaresinin iç yapısı yeni sisteme adapte edilmelidir. Risk 

Yönetimi Komitesi kurulmalı, bu komiteye, bölgesel ve yerel gümrük 

ofislerinden personelin katılımı sağlanmalıdır. Oluşturulacak yeni risk 

kriterleri bu komitede tartışılmalı ve karara bağlanmalıdır. 

• "Risk Yönetimi Birimi" gibi yeni sistemin işleyişinden ve devamlılığından 

sorumlu olacak yeni bir birim oluşturulmalıdır. Her türlü ulusal ya da 

uluslararası bilgi ve istihbarat bu birimde toplanmalıdır. 

• Gümrük mevzuatı, risk yönetimine ve seçici gümrük kontrollerine izin 

verecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. 
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3.3.3.1. Destek Hizmetleri 

Etkin bir risk analizi uygulaması için yukarıda sayılanların dışında bilgi 
teknolojilerinin ve bilgi tekolojisinin kullanımı için gerekli alt yapı hizmetlerinin de 
yeterli olması gereklidir. Aynı şekilde çalışma ofislerinin bilgi teknolojilerinin 
kullanımına imkan verecek yeterliliğe sahip olması gereklidir. 

3.3.3.2. Özel Sektörün Rolü 

Özel sektörün risk yönetimi faaliyetlerine vereceği destek "olmasa da olur" 
yaklaşımı içinde değerlendirilmemelidir. Gerçekten firmaların uluslararası ticari 
operasyonlar ve sektörler hakkındaki bilgisi risk yönetiminin etkiniliğine ve 
verimliliğine ciddi katkılar sağlayacaktır. 

3.3.3.3. Planların ve Stratejilerin Belirlenmesi, İzleme ve Değerlendirme 

Yönetsel ve stratejik planlar belirlenirken organizasyondaki yapısal 
değişiklikler de göz önünde bulundurulmalı, söz konusu planlar tartışılmalı ve 
tüm çalışanlara anlatılmalıdır. 

Kontrole tabi tutulacak eşya, taşıt ya da doküman, oluşturulacak risk 
profillerine göre belirlenmelidir. Oluşturulacak bu profiller, belli bir istatistiksel 
örneklem grubu içinden rastgele seçilenlerin kontrolüne ya da gümrük 
personelinin tecrübesine istinaden inisiyatif kullanımına dayalı kontrollere de izin 
verecek yapıda olmalıdır. 

3.3.3.4. Ticareti Kolaylaştırmaya Yönelik Diğer İşlemlerle Bağlantısı 

Yetkili ticaret erbabı için basitleştirilmiş usullerin temelini oluşturan 
sonradan kontrol ve uyum yönetimi, hedeflemeye dayalı kontrolü amaçlayan 
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Risk Yönetimi teknikleri için tamamlayıcıdır. Bunlar malların serbest dolaşıma 

girmesinde ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasında gümrük müdahalesini en 

aza indirgeyen "hızlı usul" özel gümrük işlemleridir. 

Sonradan kontrol, ticaret erbabının gümrük mevzuatına ne derece 
uyduğunu gösteren uyum ölçümü mekanizmalarının risk yönetiminde 
kullanılmak üzere geri bildirimini sağlarken, bir yandan da iş aleminin uyum 
seviyesinin ve vergilendirilebilir mal hareketlerinin kapsamlı bir resmini sağlar. 
Transit ticarette, ithalat ve ihracata göre kriterler daha farklı olabilir. Gümrük 
kıymetleri alanında daha az yoğunlaşılırken, yerli pazara sapma riski konusunda 
daha dikkatli olunmalıdır. 

Sağlık, güvenlik, çevre ile ilgili kontroller ile yüksek oranlı vergi ve 
harçlara tabi malların, transitle ilgili düzenlemelerde uygun garanti seviyelerini 
tanımlamak ve transit anlaşmalarında yeterli sigorta sınıflandırmaları planlamak 
için iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Mal hareketlerini garanti etmek için uygulanan iyi ve güvenilir yöntemler 
sık karşılaşılan gelir kaybını ortadan kaldırabileceği gibi üçüncü kişi için de bir 
garanti olacaktır. Örneğin olarak transit mühürleri gibi sigorta niteliğinde güvence 
artıran dokümanlar verilebilir. 

3.3.4. Risk Yönetimi Süreci Basamakları9 

Risk Yönetimi süreci, risk yönetimi kapsamının oluşturulması, riskin 
tanımlanması, risk analizi, riskin değerlendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi, 

Bu bölümde yer alan Risk Yönetimi aşamaları Avrupa Birliği ve Dünya Gümrük Örgütü 
çalışmalarının sentezidir. 
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risklerin tespit edilmesi ve eyleme dönüştürülmesi, sürecin gözden geçirilmesi-
izlenmesi ve uyum ölçümü aşamalarından oluşur. 

3.3.4.1. Kapsamın Oluşturulması 
Bu aşama risk yönetiminin yer alacağı stratejik ve örgütsel içeriği 

oluşturur. Bu aşamada risk alanları belirlenmeli, riskin değerlendirilmesi için 
kriterler oluşturulmalı, ve analizin yapısı tanımlanmalıdır. 

Gümrüklerde risk yönetimi stratejik, operasyonel veya taktiksel olabilir. 
Risk yönetimi sürecinin tüm bu aşamalarda uygulanabileceği unutulmamalıdır. 
İçerik; 

• Katılımcılar kim? 

• Görevler nelerdir? 

• Hedefler nelerdir? 

• Süreç nedir? 

sorularına verilecek cevaplarla oluşturulacaktır. 

3.3.4.1.1. Stratejik Risk Yönetimi 

Stratejik risk yönetimi genelikle uzun vadeli stratejilerdir. Gümrük idareleri 
kapsamlı bilgi üzerinde çalışarak risk alanlarını belirleyebilir, düşük riskleri 
eleyebilir ve sadece tecrübe ve uygulama sonuçlarıyla gerekli olduğu kanaati 
oluşan alanlara müdahale eder. Gümrük alanında risk alanları sosyal hususları ( 
uyuşturucu, pornografi vb.), ithalat/ihracat yasaklama ve kısıtlamalarını (örn. 
CITES), toplum sağlığı, ticaret politikası önlemlerini (GTS, fikri sınai mülkiyet 
hakları), kotaları, vergi ve harçları içerir. 
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3.3.4.1.2. Operasyonel Risk Yönetimi 

Operasyonel risk yönetimi orta vadeli stratejilerdir ve değerlendirilen riske 
etkin olarak müdahale edebilmek için kontrol seviyesini belirlemeyi ifade eder. 
"Sonradan kontrol"e tabi tutulacak olan ithalatçıya karar vermek ve kısıtlı 
personel ve aracın bu iş için etkin dağılımını sağlamak buna örnek gösterilebilir. 

Bu yaklaşımı benimseyen gümrük idareleri her an kontrol yapan kapı 
bekçisi konumundan çıkıp, yüksek risk ihtiva eden alanlarda eleme ve seçim 
yapan bir kuruluş haline gelir. 

3.3.4.1.3. Taktiksel Risk Yönetimi 

Kısa vadeli bir strateji olup, görevlilerin çalışma alanlarında meydana 
gelen ani ve beklenmeyen durumlarda uygulanır. Mevcut işleyişi zeka, tecrübe 
ve yetenekleriyle birleştirip hangi geçişin daha fazla kontrol gerektirdiğine karar 
verirler. 

"Kapsam" risk yönetimi sürecinin gerçekleştirildiği çevredir. Çevreyi, 
kaynaklar, siyasi ve yasal hedefler ve sosyal şartlar gibi bir dizi faktör etkiler. Bu 
aşamanın sonucu gümrük örgütü ve çevresiyle olan ilişkisinin tanımı olmalıdır. 
Risk düzeyi gümrük idareleri için saptanmış ulusal ve uluslararası öncelikler 
kapsamında belirlenir. Gümrükler yalnızca vergi veya düzenleme amaçlı değil 
aynı zamanda çevre, anti-damping, tüketiciyi koruma, kültürel ve tarımsal amaçlı 
olarak da dış ticarete ilişkin mevzuatı uygulamakla sorumludur. Bu 
sorumluluklar, gümrük idareleri tarafından kurulan stratejik "kapsamın" ana 
unsurudur. "Stratejik kapsam" şu soruyu sorarak tanımlanabilir: "Gümrükten 
Neyi Gerçekleştirmesi Bekleniyor?" 
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Birçok gümrük idaresi örgütü, bu soruya cevap oluşturacak görev 
tanımlarına, uzun vadeli vizyon veya yüksek düzeyli kontrol önceliklerine ve 
stratejik hedeflere sahiptir. Gümrüklerin gelecekteki yöneliminin saptanması, 
örgüt ve risk yönetimi kapsamının değerlendirilmesi anılan hedefler 
çerçevesinde gerçekleşir. 

"Örgütsel ve risk yönetimi kapsamı" aşağıdaki soru üzerinde düşünülerek 
tanımlanabilir: "Gümrükler Stratejik Hedefleri Nasıl Gerçekleştirebilir?" 

Üst düzey yöneticiler, teknik ve analitik uzmanlar bu soruya cevap 
verebilirler ve dolayısıyla örgüt ve risk yönetimi kapsamını tanımlayabilirler. 
Örgütün stratejik hedefleri yayma kapasitesi ışığında "stratejik kapsamı" 
değerlendirir ve anlarlar. Maliyet, fayda ve fırsatlar dengesini, kaynaklar ve 
araçları dikkate alarak risk yönetimi stratejisini düşünürler. Bazı stratejik 
hedefleri öncelikli hale getirmek veya önemli amaçları gerçekleştirmek için ek 
kaynak aramak gereksinimi duyabilirler. 

Buradaki anahtar husus stratejik hedeflerin gerçekleştirilebilme 
yetkinliliğinin olup olmadığının doğru değerlendirilmesidir. Risk yönetimi planı 
uygulamadan önce operasyonel personel ve sürece dahil olan diğer ortaklara 
geniş ölçüde danışılmalıdır. Ayrıca stratejinin sonuçlarının ne ölçüde izlenmesi 
gerektiği ve etkinliğinin izlenmesi için gereken altyapının olup olmadığı, eğer 
yoksa kurulup kurulamayacağından emin olunmalıdır. 

Elde edilen başarı, yasalara uyumda bir artış veya yakalamalarda artış 
olarak yansıyabilir. Eğer böyleyse gelişmelerin ölçülebilmesi için bir kıyaslama 
oluşturulmalıdır. Birçok ülkede ortak olan, strateji oluşturulması, risk yönetimi 
kapsamı oluşturulması ve sonuçların dağıtılması için gerekli örgüt yapısı Şekil 
2'de de belirtilmektedir. 
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Taktiksel: 
Finansmandan, risk 
analizi 
ekipmanlarından, 
operasyonlardan, 
eğitimden ve insan 
kaynaklarından 
sorumludur. Bu grup 
stratejileri örgütsel ve 
risk yönetimi içeriğine 
dönüştürerek 
operasyona hazır hale 
getirmelidir. 

STRATEJIK 

TAKTIKSEL 

OPERASYONEL 

Stratejik: Az sayıda insan 
(Bakanlar, Genel Müdürler 
gibi) ulusal ve uluslararası 
stratejiler için politika belirler. 

Operasyonel: Çalışanların 
büyük çoğunluğu, stratejik 
ve taktiksel seviyede 
belirlenen hedeflere 
ulaşılabilmesi için 
uygulamalaları 
gerçekleştirirler. 

Şekil 2 1 0 

Tablo 1 içeriğin oluşturulmasında anahtar soruları içermektedir. 

Pol i t ika, süreç veya faaliyet 
nedir? 

Örneğin: AB Komisyonu Gümrük 
Birliği için Topluluk çapında bir 
strateji yayınladı. (COM (2001) 
51 Tar ih: 08/02/2001). Bu 
strateji gümrüklerin rolünün 
vergi toplamaktan Avrupa 
Toplumunun ve vatandaşlarının 
sağlığını ve güvenliğini korumak 
olarak değişmekte olduğunu ilan 
etti. 

Widdowson, David. 2000. "Managing Risk in the Customs Context" 
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Risk alanlarını belir le. 
"Risk alanları" gümrük rejimleri, 
işlemleri ve gümrük 
yetkil i lerinin sorumlu olduğu 
diğer alanları ifade eder. Bu 
aynı zamanda ticaret yapanlara 
da uygulanır. 

Mevcut Topluluk ve üye ülke 
mevzuatlarının incelenmesi 
hangi alanlarda gümrük kontrolü 
gerekebileceğini yani risk 
alanlarını ortaya çıkaracaktır. 
Mevcut yasal düzenlemelerde 
yapılacak bir değişikl ik yeni risk 
alanlarını işaret edebi lecekt ir . 
Örneğin: belli bir ülke menşeli 
ürüne uygulanan yeni bir anti-
damping vergis i , gümrük 
idarelerini "sapma" ihtimali 
üzerinde yoğunlaştırmalıdır. Bu 
bir risk anal iz i konusunu 
oluşturacaktır. 

Yeni ticaret trendleri de 
ekonomik faaliyetler, tüketici 
eğil imleri veya toplum güvenliği 
üzerindeki etkileri çerçevesinde 
bir risk anal iz i 

gerektirebilecektir. 
Tek bir ticaret erbabı veya bir 
grup ticaret yapan firma bir risk 
alanı oluşturabil ir. Ticaret 
erbabı çok önemli bir risk 
faktörüdür. Firmanın yapısı, 
çalışma yöntemleri , f inansal 
durumu ve itibarı risk alanlarını 
belirtir ve risk anal iz ine tabi 
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tutulmalıdır. 

Sonuçların değerlendir i lmesi 
önemlidir ve uzun bir dönemin 
veri lerinin değerlendirmesi daha 
sağlıklı sonuçlar verecektir . 

Beklenen başlıca sonuçlar 
nelerdir? 

Vergi ve resimlerin toplanması, 
yasaklar ve kısıtlamalar 
üzerinde etkin kontroller olabil ir. 
Temel beklenti iş alemi için 
daha rekabetçi bir Pazar 
sağlamak olabil ir. 

Sistemin güçlü yönler i , 
zayıf l ık ları , faydaları ve 
sakıncaları nelerdir? 

Risk analizi yapan ekibin bu 
hususlarda anal iz yapıp 
alınması gereken önlemleri 
bel ir lemesi gerekir. 

Yapının aktörleri kimlerdir? AB açısından Komisyon 
(kaynakların toplanması, AB'n in 
dış sınırlarında standart 
kontrollerin sağlanması) bir 
ortaktır. Ülkeler açısından 
meclis (kaçakçılığa karşı 
mücadelede), ticaret erbabı 
(basit leştir i lmiş usullerin 
benimsenmesi vs) diğer 
aktörlerdir. Bu aktörlerin 
çıkarları öncelikli hale getirlmeli 
ve tanımlanmalıdır. 

Risk yönetimi sürecini etkileyen 
önemli iç ve dış etkenler 

Bunlar örgüt yapısı, insan 
kaynakları, s iyasi etkiler, 
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nelerdir? f inansman ve araçlar olarak 
sayılabil ir. Bunların her biri risk 

yönetimi sürecini destekleyebi l i r 

veya bozabi l i r . 

Tablol 1 1 

3.3.4.2. Risklerin Tanımlanması 

Analizin ileri aşamaları için risklerin ortaya çıkmasında "ne, neden ve 
nasıl" soruları cevaplanmalıdır. Bu aşama halihazırdaki kontrol sürecinin 
derinlemesine tanımlanmasını gerektirir. Bunun için: 

• katılımcılar/taraflar, 

• güçlü ve zayıf yönleri, 

• riske nerde, ne zaman nasıl ve kim tarafından maruz kalınabilir, 

• maruz kalındığında ortaya çıkacak tehlikeler ve etkileri neler olabilir, 

• riski ortaya çıkaran şartlar nelerden oluşuyor, 

gibi hususlar aydınlatılmalıdır. 

Bu aşamada bilgi hayati önem taşır. Ulaşılabilen her türlü bilgi potansiyel 
risk verisi olarak incelenmeli, doğruluk bakımından değerlendirilmeli, uygun 
görüldüğü takdirde uygulayıcı birimlere erişim sağlanmalıdır. Söz konusu bilgiler 
hukuk birimlerine yasal değişiklikler yapma konusunda fikir verebilecektir. 

Sürecin bu aşamasında bilgi kaynakları ticaret akımları, beyannameler, 
ödeme şekilleri veya mevzuatta yapılan değişiklikler olabilir. Uygulayıcı birimlerin 
tecrübeleri ve denetim sonuçları, TARIC bilgileri, laboratuar sonuçları, başka 

1 1 Standardised Framework For Risk Management In The Customs Administrations Of The EU 
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devletlerle bilgi alışverişinde bulunmak da diğer bilgi kaynaklarıdır. Bundan 
sonra bu risk verileri analiz edilmelidir. 

3.3.4.3. Riskin Analizi 

Kontroller belirlenir ve risk olasılık ve sonuçlar açısından analiz edilir. 
Analiz sonucunda; olayın olma olasılığı nedir? Potansiyel sonuçları ve etkileri 
nelerdir? Sorularının cevapları açığa kavuşturulmalıdır. 

Bu öğeler bir risk düzeyi tahmin edebilmek için birleştirilir. Gümrük İdaresi 
bu işlemi destekleyecek "Uyum Ölüçümü" nü uygulamalıdır. Eğer tahmin edilen 
risk seviyeleri düşükse kabul edilebilir bir kategoriye girerler ve herhangi bir 
eylem gerektirmez. 

İki unsur analiz edilir; "ispatlanmış riskler", ve "potansiyel riskler". 
İspatlanmış risklerin bir geçmişi vardır; yani daha önce bir olay olmuştur ve bu 
olayla ilgili unsurların kaydı gümrük idaresince tutulmuştur. Bu unsurlar eldeki 
verilerle karşılaştırmalı olarak analiz edilir ve aynı riskin geçerli olup olmadığı 
görülür. Eğer geçerli görünüyor ise riskin gerçekleşme olasılığı ve sonuçları 
gözden geçirilmelidir. 

Potansiyel riskler ise henüz açığa çıkmamış ancak beklenen risklerdir. 
Örneğin piyasaya yeni tanıtılmış ve marka hakkı alınmış bir mal ile ilgili olarak 
sahibinin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkını ihlal etmek isteyenler çıkabilecektir. 

Bu riskler de aynı şekilde eldeki bilgilerle karşılaştırmalı analizler 
yapılarak değerlendirilmeli ve riskin gerçekleşme olasılığı ile gerçekleşmesi 
halinde doğuracağı zararın büyüklüğü değerlendirilmelidir. 
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Bu öğelerin birleştirilmesiyle bir sonraki aşama olan risklerin 

derecelendirilmesi (ağırlıklandırılması)ne temel oluturulmuş olur. 

3.3.4.4. Riskin Değerlendirilmesi ve Önceliklerin Oluşturulması 

Daha önce oluşturulan kriterlerle tahmin edilen risk derecelendirmesi 
karşılaştırılır. Yönetimin önceliklerini tanımlamak için riskler sıralanır. Farklı 
sıralama yöntemleri vardır. Örneğin: 

• Nerdeyse kesin 

• Olası 

• Orta 

• Olasılık dışı 

• Nadir 
veya 

• Aşırı 

• Çok yüksek 

• Orta 

• Düşük 

• Önemsiz 

Genelde "yüksek", "orta" ve "düşük" sıralaması yaygındır. Karmaşık 
yapılar için daha ayrıntılı bir sistem gerekebilir; örneğin: 1 den 100'e kadar bir 
dizi şeklinde olabilir. Bu yöntem yine "yüksek" ve "düşük" sınıflandırmayı 
gerektirir ancak daha kesin sonuçlara olanak sağlar. 

Bu aşamanın sonucu risklerin önceliğinin liste halinde belirlenmesi ve 
gelecekte alınacak önlem için eylemin belirlenmesidir. 
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Yüksek riskler, genellikle ortaya çıkmaları muhtemel olan ve ciddi etkileri 
olacak risklerdir. Bu tür risklere karşı geliştirilecek eylemler üst düzey yönetim 
tarafından kabul edilmeli ve kontrol planlarında kararlaştırılmış olmalıdır. Kontrol 
için herhangi bir eylemin öngörülmediği istisnai durumlarda bunun sebebi yazılı 
olarak belirtilmeli ve bu belge riskin değerlendirmesini yapanlara da açık 
olmalıdır. 

Orta dereceli riskler ortaya çıkma ihtimali az olan veya etkilerinin az 
önemli olacağı risklerdir ancak ikisinin aynı anda gerçekleşmesi şart değildir. 
Orta dereceli risklerin nedenleri de, eylemde bulunulmadığı takdirde, yazılı 
olarak raporlanmalıdır. 

Düşük riskler standart veya rutin işlemlerle değerlendirilebilen kabul 
edilebilir riskler olup; bazen hiçbir eylem gerektirmezler. 

Ortak kriterler, tutum, yöntem ve süreçler temelinde uygulanan Stratejik 

Risk Yönetimi, karar sürecinde gereksiz sübjektifliği minimuma indirmelidir. 

Kriterler, işlemler ve veriler gibi girdilerin devamlı kullanımı, ortak ölçme 
tekniklerine göre öncelikleri belirlenmiş riskler ile karşılaştırabilir sonuçların 
üretilmesini teşvik eder. 

Bir sınır gümrüğünde risk düzeyleri aşağıdaki gibi eyleme dökülebilir: 

1- Dinamik parametreler: Risk Bilgi Formu (RIF) gibi çeşitli bilgi 
kaynaklarına dayanan risk profilleri sisteme girilir. Kontrol edilecek malların 
seçilebilmesi için beyannamedeki bilgilerin karşılaştırılacağı parametreler girilir. 
Eğer mallar kontrol için seçilirse, beyanname "yüksek risk" li olarak 
değerlendirilir; çünkü profili oluşturan bilgiler somut risklerdir. 
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2- Sabit parametreler: Daha önceden her bir ülke kodu, rejim kodu, tarife 
kodu veya firma için belirlenmiş risk değerlerine göre matematiksel bir seçiciliğin 
sağlandığı parametrelerdir. Toplam değer hesaplanır ve "yüksek", "orta" ve 
"düşük" kategorilerinden birine giren unsurlar bir tablo oluşturularak 
değerlendirilir. 

3- Rasgele Seçim: Herhangi bir mal kontrol için seçilmediyse gümrük 
görevlileri rasgele kontrol yapabilmelidir. Bu seçim, bilgisayar programı aracılığı 
ile istatistiksel yöntemlerle veya tarafsızlığın garanti edildiği manuel bir sistemle 
gerçekleştirilebilir. 

Bu üç aşama yani riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve 
değerlendirilmesi bazı uygulamalarda özellikle Avrupa Birliği tarafından 
yayınlanan Standart Çerçeve'de Risk Analizi aşaması olarak geçer. 

3.3.4.5. Risklerin Tespit Edilmesi ve Eyleme Dönüştürülmesi 

Risklerin tespit edilmesi ve eyleme dönüştürülmesi: 

• eylem seçeneklerinin tanımlanması, 

• eylem seçeneklerinin değerlendirilmesi, 

• eylem planı hazırlanması 

• planın uygulanması 
safhalarını içerir. 

Düşük ve çok düşük dereceli riskler normal kabul edilebilir ve süregelen 
izleme prosedürleri takip edilebilir. Diğer riskler yönetim planı içersinde yer 
almalıdır. Planda riskler listelenir, derecelendirilir ve gerekli eylemler tanımlanır. 
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Eylem; 

• Risklerin eyleme dönüştürülmesi 

• Risk Profillerinin Oluşturulması 

• Hedeflemeye dayalı seçicilik 

• Fiziki Muayene 

• Uyumun geliştirilmesi 

• Rasgele muayene 

• Sektör denetimlerini 
içerir. 

Risk profili oluşturma ve hedefleme sistemleri, risklerin eyleme 
dökülmesinde kullanılan ortak bir yöntemdir. Bu da mal hareketleri için örnek 
verilecek olursa, tacir, acenta, menşe, GTİP, vergi oranı, kota, kıymet vb. 
bazında seçiciliği ifade eder. 

Risk profilleri risk alanını, riskin derecesini, alınan önlemi, aktive etme ve 
güncelleme tarihi etkinliğini ölçme yollarını tanımlar. Risk yönetimini operasyonel 
düzeyde pratiğe dökme aracıdır. 

Dünya Gümrük Örgütü Risk Yönetimi Kılavuzunda, risk profillerinin DTÖ 
veri tabanı, Bölgesel İstihbarat İrtibat Ofisi (RİLO) veritabanı, ulusal kaçakçılık 
raporları, Naorobi Sözleşmesi veya diğer çift taraflı antlaşmalara tabi 
idarelerden elde edilen bilgilerin analizi bazında oluşturulduğu belirtilmektedir. 
Taşıma şekli, yakalama yer ve zamanı ihlale karışan suçlunun bilgileri, mal veya 
yolcuların menşe ve gidecekleri yer bilgileri gibi veriler araştırılır. 

Profil içeriği bilgiler yoluyla sevkiyatlar, mallar, taşıma araçları ve kişiler 
hedeflenir ve "seçim kriteri" için temel oluşturur. Seçim kriterine göre gümrük 
idaresi tarafından alınan ve işlem gören kargo ve yolcu özetbeyanları, 
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beyannameler karşılaştırılır. Seçimler manuel olarak veya elektronik sistemler 
aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Seçilen işlemler profilde ayrıntılı olarak belirtilen 
muameleye tabi tutulur; örneğin fiziki muayene, sonradan kontrol vb. 

Risk seviyesine göre işlemler hatlara yönlendirilir: 

• Mavi hat = kontrolün daha sonraki bir aşamada yapıldığı (sonradan 
kontrol) 

• Yeşil hat = muayene yapılmaksızın hızlı geçişin sağlandığı, 

• Sarı hat = belge kontrolünün yapıldığı 

• Kırmızı hat = fiziki muayene ve belge kontrolünün yapıldığı hattır. 

Herhangi bir işlem kontrol için seçildiğinde gümrük memurunun risk 
değerlendirmesiyle ilgili bilgi edinmesini sağlamak üzere açıklayıcı notlar ve 
tavsiyeler içeren bir kontrol formu olmalıdır. Kontrollerin sonuçları kontrol 
formuna kağıt ortamında veya elektronik ortamda kaydedilmelidir. Sonuçlar her 
bir seçim kriteri ile ilişkilendirilmelidir. Gümrük memuru hiçbir işlem yapmadığını 
ve nedenini de bildirmelidir. Bu sonraki basamak olan "izleme ve güncelleme" 
için önemli bir veri olacaktır. Bu süreç mevcut profillerin silinmesi veya 
yenilerinin oluşturulmasıyla sonuçlanabilir. 

Riskler yapılarında, derecelerinde veya önemlerinde meydana gelecek 
herhangi bir değişikliğe karşın devamlı olarak izlenmelidir. 

3.3.4.6. İzleme ve Gözden Geçirme 

Risk yönetimi sisteminin etkisi, performansı ile verimliliği ve bunları 
etkileyebilecek değişiklikler izlenmeli ve gözden geçirilmelidir. Bununla birlikte 
sistem, etkinliğini koruyabilmesi ve devam ettirebilmesi için daha önce 
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tanımlanmış risklerin değerlendirmesini test etmeli ve yeni tanımlanmış risklere 
uyarlanabilecek kadar esnek olmalıdır. 

Tüm aşamalarda düzenli olarak risk yönetiminin etkinliği 
değerlendirilmelidir. Risk profillerinin etkinliğinin değerlendirilmesinde başarı 
oranı önemlidir. 

Değerlendirme ve gözden geçirme gümrükler tarafından düzenli uyum 
ölçümü süreci ile birlikte gerçekleştirilmelidir. Sonradan kontrol yasalarla 
belirlenmiş devlet dışı yetkililerle de gerçekleştirilebilir. 

Bu gözden geçirmelerin kapsamı ve yöntemleri farklı olsa da amaçları 
kontrol programının zayıflıklarını tespit etmek ve iyileştirilmesi için öneriler 
getirmektir. Risk göstergeleri her zaman ortaya çıkmaktadır ve risk profillerinin 
bu yeni risk göstergelerine uyum sağlayacak şekilde güncellenmesi gerekir. 
Ayrıca rasgele kontrollerle ticaret erbabını bazen şaşırtmak gerekir; çünkü 
firmalar profil oluşturma yöntemlerinden ve bazen profillerin kendilerinden 
haberdar olacaktır. Bu rasgele kontroller diğer risklerin tanımlanmasında, 
izlenmesinde ya da bu risklerin etkilerinin veya risk modellerindeki değişikliklerin 
tahmininde kullanılabilecek ekonomik bir araçtır. 

Risk yönetimi sürecindeki gözden geçirme ve değerlendirme, tüm 
gümrüklerdeki kontrol programının etkiliğinin ölçülebilmesi ve 
değerlendirilebilmesi için düzenli bir gözden geçirme sürecine dönüştürülmeli ve 
sonradan kontrol bulguları da göz önünde bulundurulmalıdır. Her düzeydeki 
personel bu düzenli gözden geçirme sürecine dahil olmalıdır. Gerekli 
güncellemelerin ve risk derecelendirmelerinin yapılabilmesi için söz konusu 
gözden geçirme süreçlerine dahil olan personelden alınan geri bildirimler çok 
önemlidir. 
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3.3.4.7. Belgeleme 

Risk yönetiminin önemli bir parçasını oluşturan sonradan kontrollerde 
değerlendirilmeye alınması gereken hiçbir bilginin gözden kaçırılmaması için 
risklerin tespitindeki gerekçeleri ve risk değerlendirmelerinin hangi varsayımlara 
dayandırılarak yapıldığını gösteren bir risk kaydı tutulması zorunludur. 

RİSK PROFİLİ 
(Risk Göstergeleri 
Kombinasyonu) 

Tablo: 2 1 2 

KOTA EŞYA 

ÇEŞİDİ 

KOTAYA TABİ 

TEKSTİL 
ÜRÜNLERİ 

KOTAYA TABİ 
TEKSTİL 
ÜRÜNLERİ 
ve/veya 

GTS MENŞE 

ÜLKE 

BELİRLİ 

MENŞE ÜLKE 
BELİRLİ MENŞE 
ÜLKE 

ve/veya 

CITES TAŞIMA 
GÜZERGAHI 

SIRADIŞI 

TAŞIMA 

GÜZERGAHI 

SIRADIŞI TAŞIMA 

GÜZERGAHI 

ve/veya 

TİCARET 

ERBABI 
YÖNETİCİ BİRİM 

YÖNETİCİSİ 

BİRİM YÖNETİCİSİ 

v.b. v.b. v.b. 

WCO Risk Management Guide-June/2003 

Şekil 3 

RİSK 
ALANI 

SEÇİM 
KRİTERLERİ 

RİSK 
GÖSTERGELERİ 
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İÇERİĞİ OLUŞTUR 
Stratejik içerik 
Örgütsel içerik 

Risk yönetimi içeriği 

Risk alanlarını belirle 
Kriter geliştir Yapıya karar ver 

RİSKLERİ TANIMLA 

Ne olabilir? 
Nasıl Olabilir? 

RİSKLERİ ANALIZ ET 

Mevcut Kontrolleri tespit et 

Olasılıkları 
belirle 

Sonuçlarını 
belirle 

Risk derecesini belirle 

RİSKLKKİ DEĞERLENDİR 

Kriterlerle karşılaştır 
Risk önceliklerini belirle 

Şekil: 4 
WCO Risk 
Management Guide-
June/2003 

RİSKLERİ TESPİT ET 

Eylem seçeneklerini tanımla 
Eylem seçeneklerini değerlendir 

Eylem planı hazırla 
Planı uygula 

İZLE 
ve 

GÖZDEN 
GEÇİR 

UYUM 
ÖLÇÜMÜ 
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3.4. UYUM ÖLÇÜMÜ 

Herhangi risk yönetiminin başarılı ve etkin olabilmesi için sürekli olarak 
izlenmesi ve değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği belirtilmişti. Bunun için 
gerekli olan yöntemlerden biri de uyum ölçümüdür. Gümrük idarelerinin görevi 
mevzuata uyumu temin etmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için bir çok gümrük 
idaresi modern ve felsefi yaklaşımlar geliştirmişlerdir. 

Başarının ölçütü ticaret erbabının ve dış ticarete konu eşyanın dış ticarete 
ve gümrük mevzuatına tam uyumudur. Birçok gümrük idaresi ticaret erbabını 
gümrük ve dış ticaret mevzuatının gereklilikleri konusunda bilgilendirerek 
mevzuata uyumun arttırılmasını amaçlamaktadır. 

"Uyum ölçümü", ticaret erbabının, taşıyıcının, eşyanın ve diğer unsurların 
gümrük mevzuatına ne derece uyduğunu belirlemek amacıyla istatistiksel olarak 
geçerliliği kabul edilen rasgele seçim teknikleri uygulandığında kullanılan bir 
kavramdır. 

Uyum ölçümü yöntemleri sistematik bir biçimde düzenlendiğinde objektif 
ve istatistiksel olarak geçerli sonuçlar ortaya koyar ve bu fonksiyonu ihlal 
alanlarının tespit edilmesinde araç olarak kullanılır. 

İhlal alanlarının tespitinde kullanılan uyum ölçümü riski değerlendirme, 

profil oluşturma ve diğer hedefleme teknikleriyle bağlantılı olarak kullanılmalıdır. 

Uyum ölçümünün ve hedeflemenin stratejik olarak gerçekleştirildiği 
gümrük idarelerinde kaynakların dengeli dağılımı sağlanabilir. Bununla birlikte, 
uyum ölçümünün ilk sonuçları risk değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi için 
önemli bilgi sağlayacak, gümrüklerin gelir kaybını önleme ve kanunların 
uygulanmasını sağlamada kendi performanslarının değerlendirilmesinde, 
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dolayısıyla etkinliğini artırmasına ve yeni stratejiler geliştirmesine temel 

oluşturacaktır. 

Genel olarak "uyum yönetimi süreci" aşamaları dört ana kategoriye ayrılır. 

Bunlar: bir ülkenin yasal çerçevesi, ülke gümrük idaresi örgütlenmesinin idari 

yapısı, gümrük idaresi tarafından benimsenmiş risk yönetimi çerçevesi ve 

mevcut teknolojik altyapıdır. 

Bu dört kategori, bir kargonun sınırdan nasıl geçeceğinin ve gümrüğün bu 
kargo üzerinde nasıl bir kontrol gerçekleştirceğinin temel belirleyicileridir. 

Gümrüklerin birincil görevi olan kanuna uyumu garanti etmek bakımından, 
yasal çerçeve büyük önem taşır. Uyumu sağlamadaki öneminin yanında, yasal 
çerçeve bir dizi idari ve risk yönetimi stratejilerinin benimsenmesine olanak 
sağlamalıdır. Örneğin gümrüklerin uluslararası ticarete konu malları fiziksel 
olarak kontrol etmesiyle, gümrük vergisi veya harçları gibi gelir yükümlülüğü 
arasındaki bağı kırması için kanunlarda düzenlemeler yapılmalıdır. Bu, 
düzenlemenin mutlaka maddelerde açık bir şekilde belirtileceği anlamına 
gelmemektedir; örneğin bu konuda hiçbir şey söylemeyen bir kanunda gümrük 
idaresinin bu konularda esnek çözümler geliştirebileceği kanaati oluşmalıdır. 

3.4.1. Uyum Ölçümü Alanları 

Gümrük idareleri, Risk Yönetimi Programını uygulayarak, kaynaklarını 
kullanacakları alanların önceliklerini belirlemelidirler. Bir yaklaşıma göre, bazı 
ülkelerde veya ekonomik birliklerde ticaret erbebının %10'u ithalat ve ihracatın 
% 80'inini gerçekleştirmektedir; dolayısıyla en çok dış ticaret hacmine sahip bu 
üretici, ithalatçı, ihracatçı ve malların %5-10'u üzerine yoğunlaşılarak ülke 
ekonomisini en çok etkileyebilcek unsurların etkin olarak gözden geçirilmesi 
sağlanabilir. 
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Uyum ölçümü alanları şunlardır: 

Belgeyle ilgili hususlar; 

• Ticaret erbabının doğru tarife beyan etmesi 

• Ticaret erbabının doğru kıymet beyan etmesi 

• Ticaret erbabının doğru menşe ülke beyan etmesi 

İşleme ilişkin hususlar; 

• İthalat ve ihracat (malların beyanından gelirin tahsiline kadar) 

• Transit işlemleri 

• Antrepo, Serbest Bölgeler, İşleme 

Gelire ilişkin hususlar: 

• Zamanında ve doğru ödeme 

• Kıymetli evrakın uygun ve doğru kullanımı 

Taşımaya ilişkin hususlar: 

• Malların miktarının doğru beyan edilmesi 

• Özet beyanda ve taşıma belgelerinde malların tanımının doğru yapılması 

• Konteyner miktarı ve kimliğinin doğruluğu 

• Taşıyıcının uyumu 

Özel hususlar: 

• Tarife Pozisyonları bazında uyum 

• Halk sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar 

• Mülkiyet Hakları ve Telif Hakları 

• Ticaret anlaşmalarına uyum 

• Malların üzerinde yazan menşe ülkenin doğruluğu 
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• Yüksek vergili mallar 

• Seçilmiş ticaret erbabı 

3.4.2. Uyum Süreci 

Gümrükler hem iç hem de dış kaynaklardan manuel veya elektronik 
yollarla birçok bilgiye erişir. Veriler ( ithalat ve ihracat kayıtları ), araçlar ( 
istatistik analiz ) ve metodoloji (büyük hacimli ticaret erbabı ve malların istatistik 
analizi), aracılığı ile gümrükler birçok unsurun uyum derecesine ilişkin sonuçlara 
varırlar. Bu derecelendirme gümrük işleminin her bir aşaması için ayrı ayrı 
yapılabilir; örneğin ithalat sürecinde özet beyan aşmasından, beyan aşamasına 
ve vergi ve harçların ödenmesine kadar olan aşamalarda bu mümkündür. 

Gümrükler, gerçekleşen işlemlerin tümüne ulaşılabilecek, merkezi ve 
istatiksel olarak geçerli seçim yöntemleriyle, değerlendirmek üzere belirli 
işlemleri seçebilmelidir. Sonuçlara bağlı olarak bu merkez bir çok açıdan 
değiştirilebilir. Gümrük idareleri aynı zamanda kabul edilebilir uyum düzeyini de 
belirlemelidir. Örneğin bir alanla ilgili yapılan gözden geçirmede işlemlerin 
%95'inin uyumu kabul edilebilir bir düzey olabilir. 

Uyum alanı olarak seçilen bir örnek üzerinde, gözden geçirme ve teyit 

aşamasında değerlendirilmesi gereken faktörler aşağıda belirtilmektedir. 

Malların Beyanında Uyum, 

a) Beyanın doğruluğuna ilişkin ibareler var mı? 

b) Sevkiyatta yer alan miktarla beyan edilen miktar tutarlı mı? 
c) Malların üzerinde yazılı menşe ülke ile beyan edilen menşe ülke tutarlı 

mı? 

d) Beyan edilen mal tanımları gerçeğe uygun mu? 
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Seçilmiş bir eşya için Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları ile ilgili olarak 

yapılan "Uyum Ölçümü" nde kabul edilebilir seviye %95 olarak belirlenmiş olup 

aşağıdaki gibi devam edecektir. 

a) Eşyanın GTİP'ini içeren beyannamelerden istatiksel olarak geçerli rasgele 
örneklemler seçilir. 

b) Eğer sonuç olarak uyum düzeyi % 95'in altında çıkarsa bu defa aynı eşya 
için menşe ülke belirleyerek "uyum ölçümüne" devam edilir. 

c) Menşe ülkeler için de uyum %95'in altında çıkarsa başlıca ithalatçılar için 
işleme devam edilir. 

d) Uyumu %95'in altında olan firmalar için gümrük idaresi: 
i. İthalatçıyı bilgilendirir ("bilgilendirme bazlı uyum"), 

ii. Uyumsuzluk alanlarına ilişkin hedeflemeye dayalı profiller 
oluşturur. 

iii. Daha sonra ithalatçının bu hatayı düzelttiğinden emin olunmasını 
sağlayacak bir dizi önlem alınır. 

iv. Daha fazla gözden geçirme ve inceleme gerçekleştirilir. 

v. Uyumsuzluğun devam etmesi halinde gerekirse ceza uygulanır. 

3.4.3. "Uyum Ölçümü" Sonuçlarının Sonradan Kontrol Planlarında 

Kullanılması 

Daha önce de belirtildiği gibi uyum ölçümü etkin bir kontrol planının 
parçasıdır. İstatistik olarak geçerli uyum ölçümü işlemleri çeşitli yöntemlerle 
kullanılabilir. Bunlar: 

• Gelirle ilgili herhangi bir boşluğu tanımlama, 

• Yaygın ticari ihlalleri önleme, 
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• Temel sektörlerdeki performansı değerlendirme, 

• Başlıca ithalatçı ve ihracatçı performanslarını değerlendirme, 

• Ticari uyumu artırma, 

• Uluslararası ticareti doğru bir şekilde ölçmedir. 

Bu ölçümler kaynakları etkin yönlendirmeyi sağlar. Uyum ölçümü sonucu, 
uyum düzeyi yüksek çıkan firmalar daha az kontrole tabi tutulurken, uyum 
düzeyi düşük çıkan firmalar daha sık kontrol edilirler. Eşya, tacir ve sektörlere 
ilişkin uyum ölçümü sonucu tespit edilen bulgular, yüksek riskli işlemleri 
belirlemede kullanılan seçim kriterlerinin ve idarenin risk yönetimi programının 
güncellenmesini sağlar. Bununla birlikte belli sektörlerdeki trendleri ve diğer 
hususları belirlemeye katkıda bulunur. 

Sonuç olarak vurgulanması gereken, bu süreç sonunda, gümrük 
görevlilerinin günlük çalışmalarında kullanabilecekleri ve anında ulaşabilecekleri 
analitik bilgilere ulaşmalarının mümkün olmasıdır. 

3.5. İNSAN KAYNAKLARI 

Risk kriterleri birçok kaynaktan toplanan bilgiler temelinde geliştirilirler. Bu 
bilgi kaynakları gümrük veri bankası, ticaret erbabı, acenteler ve çeşitli 
kuruluşlar, diğer ülke gümrük idareleri veya polis olabilir. Bu bilgiler sürekli 
olarak analiz edilmeli ve bu analizler çerçevesinde veri bankaları 
güncellenmelidir. 

Bu nedenle Risk Analizi Biriminde çalışan personelin yeterli altyapı ve 
donanıma sahip olması önem taşır. Bu kadro yeni kriterler geliştirecek, artık 
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geçerli olmayan kriterleri sonlandıracak; yani risk kriterlerinin sürekli izlenmesini 
sağlayacaktır. 

4. RİSK YÖNETİMİNDE YAPILANMA 

4.1. ÖRGÜT 

Gümrük idaresindeki kontrollerin etkinliği, birimleri arasında kapsamlı bilgi 

paylaşımı ve iyi işbirliğine dayalı sağlam bir kontrol örgütünün kurulmasıyla ve 

kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmayı mümkün kılacak risk yönetimi 

stratejisine sahip olunmasıyla mümkündür. 

4.1.1. Kaynaklar 

Gümrük idaresi kontrol programlarını uygulayabilmek için gereken teknik, 

finansal, ve insan kaynaklarını bölgelerinde ve diğer ülkelerdeki mevcut ve 

potansiyel ticari faaliyetleri değerlendirerek ve analiz ederek belirleyebilir. 

4.1.2. Yönetim Felsefesi 

Gümrük İdaresi üst düzey yöneticilerin desteği ile örgütsel risk yönetimi 
felsefesi geliştirmelidir. Bu da üst düzey yönetimin eğitilmesi ve yetiştirilmesiyle 
mümkündür. Üst düzey bir yöneticinin risk yönetimi için atanması faydalı 
olacaktır. Örgütsel felsefenin oluşturulması yolunda gümrükler, risk yönetiminin 
tüm örgütte uygulanmasını sağlayacak ve üst düzey onayıyla oluşturulacak 
yazılı bir ortak politika ortaya koymalıdır. 

Ortak politika ; 

• Riskin yönetilmesindeki amaçları ve mantıksal nedenleri, 

61 



• Politika ile yönetim planı arasındaki bağlantıyı, 

• Politikanın uygulanacağı alanların sınırını, 

• Kabul edilebilir risklerin neler olduğu konusunda rehberliği, 

• Risk yönetiminden kimin sorumlu olduğunu, 

• Risk yönetiminden sorumlu olanlara sağlanacak desteği, 

• İhtiyaç duyulan belgeleme düzeyini ve 

• örgütsel performansın ölçülmesi için planı belirlemelidir. 

4.1.3. Örgüt 

Ülkeler arasındaki gelenekler, yasal işlemler, ticaret hacmi, ulusal 
öncelikler, coğrafya ve amaçlar farklı olduğundan tüm gümrük idareleri için tek 
tip bir örgüt yapısı tanımlamak mantıksız olur. Risk yönetimine ayrılan kaynaklar 
kontrol işleminin gerçekleşeceği yer ve kontrol türüne göre belirlenmelidir. Yer 
olarak sadece sınırlar algılanmamalıdır. 

Gümrük İdarelerinin örgütlenmelerinde temel farklılık merkezileşmede 

ortaya çıkar. 

Merkezileşme kaynak dağılımının kısıtlanması ve tüm planlama ve 
yönetim sürecinde risk yönetiminde bütünlük sağlanması gereksiniminden 
ortaya çıkabilir. 

Ademi merkeziyet ise yerel gümrük idaresi personeline daha fazla yetki 
vererek motivasyonlarını artırma gerekliliğinden doğabilir. 

En uygun örgütlenme ise merkezileşme ve yerellik arasında dengenin 
kurulduğu idarelerde gerçekleşir. Merkez risk yönetimi sürecinden ve kontrol 
programından sorumlu iken yerel gümrük idarelerindeki personel risklerin test 
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edilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve ilave dikkat gerektiren diğer alanlarda 
tecrübe kazanılması gibi sorumluluklara sahiptir. 

4.1.4. İdare Merkezi 

Bütün ülkelerde risk yönetimi sürecinin sorumluluğu merkezdedir. Merkezi 
risk analizi biriminin büyüklüğü ve oluşumu ülkeden ülkeye ulusal ihtiyaçlara ve 
merkezileşme eğilimlerine göre değişiklik gösterir; fakat her zaman çeşitli 
altyapılarda personelden oluşmalıdır, (müfettişler, sonradan kontrol görevlileri, 
soruşturma görevlileri, analiz uzmanları ve programcılar vb. gibi) 

Bunlar periodik olarak asıl görev yerlerine dönmeli ve merkezdekilerin 
dikkatini çekmeyebilecek yeni gelişmeler ile ilgili olarak kendilerini 
güncellemelidirler. 

Risk yönetimi süreci için politika ve çerçeve belirlendikten sonra 
merkezdekiler bunun tüm gümrük örgütünün planlama ve yönetiminin bir parçası 
olması için gerekli altyapıyı oluşturmalı ve uygulamalıdırlar. 

Bunun için yapılabilecekler; iç iletişim, risk yönetimiyle ilgili bilinç 
oluşturma, risk yönetimi becerileri edinme ve bunları eğitim yoluyla personele 
aktarma, ödüller, cezalar belirleme ve performans yönetim süreci kurmak 
olabilir. 

Merkezi risk yönetimi birimi; tüm gümrük bölgesi için üst düzey risk 
değerlendirmesi yapacak, yerel gümrük idareleri ve sonradan kontrol birimleri 
için stratejik bilgi üretecek, diğer kurum ve kuruluşlarla ve uluslararası yapılarla 
irtibat noktası olacak ve yerel risk yönetimi ekipleri ve sonradan kontrol birimleri 
arasında bir çeşit arayüz olacaktır. 
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Bu şekilde çalışacak bir merkezi istihbarat birimi (merkezi risk yönetimi 
birimi) eşya, ithalatçı, sektörler veya buna benzer unsurlara ilişkin risk 
değerlendirmesinde kullanılacak bilginin toplanmasını ve analizini sağlayacak 
olup; bu da ithalatta kontrol edilecek sevkiyatların daha efektif hedeflenmesine 
olanak tanıyacaktır. Bu birim aynı zamanda diğer gümrük idareleri ile bilgi 
paylaşımı ağları kurmaktan sorumlu olacaktır. 

4.1.5. Yerel Gümrük İdareleri 

Yerel gümrük idarelerinin temel görevleri risk yönetimi sürecinin etkin bir 
şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bunu yerel risk değerlendirmesi yaparak , 
ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmekle görevli memurlara, denetim ekiplerine, 
sonradan kontrol birimlerine ve soruşturma birimlerine operasyonel bilgi 
sağlayarak, ve merkezi risk yönetimi birimi ile iletişimde bulunarak 
gerçekleştirirler. 

Yerel gümrük idarelerindeki/ limanlardaki gümrük görevlilerinden oluşan 
ekipler malların, beyannamelerin ve fatura ve taşıma belgleri gibi ticari belgelerin 
analizinde uzmanlaşarak fiziksel muayenenin yapılacağı yüksek risk içeren 
sevkiyatları tespit ederler. 

4.2. İŞLEMLER 

Gümrük idareleri, gümrük bölgesinde standart kontrol yöntemleri 
geliştirmeli ve uygulamalıdır. Mal hareketleri esnasında gümrüklerde 
gerçekleştirilen kontrolleri azaltıp, sonradan kontrol uygulamasını artırmalıdır; ve 
bunu yapmaktaki amaç: 

• İnsan ve mal hareketleri sürecinde gecikmeleri azaltmak, 

• Ticaret erbabını kendini değerlendirmeye teşvik etmek, 
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• Sahip olması gereken resmi ve ticari belgelerin, gümrük idaresi yerine 
ticaret erbabının kendisinin bilincinde olması, 

• Gelişmiş elektronik bilgi akışını artırmak 

• Gümrük kayıtları yerine, ticaret erbabının ticari sistem ve kayıtlarının 

kullanımını artırmak 

• Gümrük kanunlarına uyumun artırılmasını teşvik ederek iş aleminin 

gümrüklerle ortaklık çerçevesinde daha fazla çalışmasını sağlayarak riski 

azaltmak 

olmalıdır. 

Modern gümrük kontrolü uygulamaları için otomasyon, gözden geçirme 

mekanizmalarının işlemesi ve değişen taleplere göre uyarlanabilmesi gerekir. 

4.3. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ (İT) VE RİSK YÖNETİMİNDE ETKİN 

KULLANIMI 

Bilgi teknolojisi yani e-gümrük risk yönetimi için etkin ve hayati bir araçtır. 
Seçim kriterleri analizinin daha hızlı yapılmasına olanak tanır. Otomasyon, risk 
alanlarının tanımlanması, hızlı bilgi paylaşımı için kullanılan ve güncellenebilen, 
her türlü işlem ve hareketlere ilişkin bilginin depolandığı ulusal bir veri tabanı 
kurulmasını mümkün kılar. Aynı zamanda otomasyon sayesinde tüm risk 
profillerinin tutulduğu bir seçicilik modülünün kullanımı münkün hale gelir. 

E-gümrük, özellikle varış-öncesi ve kalkış öncesi beyanları, ticaret 
erbabına ait bilgiler ve risk bilgilerinin paylaşımını içerir. Bununla birlikte, ticaret 
erbabı gümrük işlemlerini elektronik ortamda (gerçek zamanlı) gerçekleştirmeyi 
tercih eder. 
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Çoğu gümrük idaresi eldeki mevcut, hatta azalan personeliyle giderek 
artan yolcu ve eşya işlemlerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçoğu bilişim 
teknolojilerinin bilgi alma kalitesini artırdığını ve sınırlı kaynaklarla özellikle 
şüpheli sevkiyat ve kişilerin tanımlanmasında daha kaliteli işlemlerin 
gerçekleştirilebildiğini kanıtlamışlardır. 

Alanlarında uzmanlaşmış taşıyıcılar, lojistic etkinliği sağlamak amacıyla 
bilişim teknolojilerini kullanmaktadırlar ve e-ticaret uygulaması ile elektronik veri 
değişimini benimsemiş gümrük idareleri, işlemlerinde ve risk 
değerlendirmelerinde bu sağlam veri akışından faydalanmaktadır. 

4.3.1. Bilişim Teknolojisinin Faydaları 

Temel faydaları: 

• Daha etkin gümrük kontrolleri, 

• Daha etkin gümrük işlemleri, 

• Gümrük mevzuatının yeknesak uygulaması, 

• Daha etkin gelir toplama, 

• Daha etkin veri analizi, 

• Dış ticaret istatistiklerinin oluşturulmasında etkinlik 

• Veri kalitesinde artış olarak sıralanabilir. 

Veri güvenilirliği ve doğruluğunun onayı gümrükler için bilgisayar 
sisitemine girişi yapılan veri ile halen kontrolleri altında tutulan mallar arasındaki 
uyumsuzlukları fark etmelerine yardımcı olur. 

Veri doğruluğunun onayı ve bilgisayar sisitemine yanlış bilgi girişine izin 
verilmemesi büyük önem taşır. Sisteme geçersiz veri girebildiği takdirde 
herhangi bir işlem sonucu yanlış oacağından değer ifade etmeyecektir ve 
kaynakların israfı anlamına gelecektir. 
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Gümrük idaresinde yer alan her türlü süreç otomasyona dahil edilebilir. 
Gümrük vergilerinin geri ödemesi, kota yönetimi, gümrük cezaları, Bağlayıcı 
Tarife Bilgisi, tarife ile ilgili sınıflandırma kararları, antrepo, diğer gümrük 
işlemleri vb. elektronik ortamda yürütülebilir. Risk yönetimi çerçevesinde 
kontrollerde seçici davranmak bilişim teknolojisine bağlı olmamakla birlikte, 
otomasyon olmayan bir ortamda etkin ve düzenli bir uygulamanın mümkün 
olmayacağı açıktır. Dolayısıyla ne kadar fazla alan otomasyona dahil olursa o 
kadar iyi ve kaliteli bir risk yönetimi süreci oluşturmak mümkün olacaktır. 

4.3.2. Gelişmiş Yolcu İşlemleri (API) 

Gelişmiş Yolcu İşlemleri'nde, yolcunun otobiyografisine ait verilerin ve 
uçuşa ilişkin diğer bilgilerin kalkış öncesi tutulması ve varış ülkesindeki Sınır 
Kontrol Birimleri'ne elektronik olarak aktarılması söz konusudur. Sınır kontrol 
birimleri, Gelişmiş Yolcu İşlemleri'ni, yolcuların uçaklara binişine izin verilip 
verilmeyeceğine karar vermek amacıyla da kullanırlar. 

Gelişmiş Yolcu İşlemleri, sayesinde gelen yolcuların titiz ve kesin bir 
biçimde risk değerlendirmesi yapılarak, yüksek riskli yolcuların tespit edilmesi 
mümkündür. 

Mümkün olması durumunda anlaşmalı devletler yolculara ait çeşitli 
bilgileri (pasaport ve vize bilgileri dahil) kalkıştan önce karşı ülkeye elektronik 
ortamda aktarmak zorundadır. Bu bilgiler karşı ülke makamları tarafından 
yolcuların varışından önce risk analizleri amacıyla kullanılır ve böylece yolcuların 
gümrük işlemlerinin daha çabuk bitirilmesi sağlanır. 
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Gelişmiş Yolcu İşlemlerinden tam ve istenilen verimin alınabilmesi için 

tüm sınır kontrol birimlerinin (gümrük, polis, jandarma, göçmen bürosu) ve 

taşıyıcı firmaların işbirliği içinde çalışması gerekmektedir. 

Bu teknikler risk yönetimi, muhafaza faaliyetleri ve soruşturmalar 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

4.3.3. DGÖ Gümrük Veri Modeli 

DGÖ'nün Gümrük Veri Modeli, firmalar tarafından eşyanın varışına, 
kalkışına, transitine yada gümrük işlemlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi 
sırasında gümrük idaresine ya da diğer düzenleyici kurumlara verilen standart 
ve armonize bilgilerle, standart elektronik mesajlar için mümkün olan en geniş 
çerçeveyi oluşturmaktadır. 

Revize Kyoto Sözleşmesi, gümrük işlemlerinde mevzuata uyumun 
sağlanabilmesi için gerekli olanlar dışında gereksiz hiçbir bilginin talep 
edilmemesini öngörmektedir. 

Bu çerçevede, gümrük idareleri yalnızca her bir gümrük işlemi için ilgili 

veri setinde belirledikleri verileri talep edeceklerdir. 

Gümrük Veri Modeli gümrük idarelerinin sahip olduğu birbirinden farklı bir 
çok bilgi kaynağı olan ticaret ortaklarıyla, diğer ülke gümrük idareleriyle ve diğer 
düzenleyici birimlerle en verimli ve etkin biçimde ortak çalışmalar yürütülmesini 
sağlar. Gümrük Veri Modeli'nin başlıca faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

• Düzenleyici kurumların edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaşabildikleri bir 
zemin oluşturarak sınırların daha güvenli ve emniyetli olmasını sağlar. 
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• İthalat ve ihracatta, yetkili ticaret erbabının işlemlerinin 
kolaylaştırmasında işlemlere ilişkin uygulamaların başından sonuna bir 
bütünlük içinde gerçekleştirilmesini sağlar. 

• Gümrük işlemlerinde hız sağlar. 

• Gereksiz ve tekrar eden verileri eler. 

Taşıyıcı ve ithalatçı açısından, 

• Malların gümrüklenmesi için gümrüğe sunulması gereken bilgi ve 
belgeleri azaltır. 

• Uyum maliyetlerini azaltır. 

• Gümrükle daha fazla işbirliği imkanı yaratır. 

Gümrük Veri Modeli ithalat ve ihracatın gerekliliklerini birleştirmiş ve tek 
bir elektronik yapı oluşturmuştur. Bu ithalat ve ihracat arasındaki etkin bilgi 
değişimine olanak sağladığı gibi ihracatla ilgili bilgilerin ithalatta tekrar 
kullanılmasını sağlamıştır. 

Ayrıca, Gümrük Veri Modeli, diğer devlet kurumlarının veri ihtiyaçlarını da 
göz önüne alarak, ticaret erbabının tek bir resmi makama, tercihen gümrüklere, 
ithalat ve ihracatla ilgili tüm bilgilerini bu makama sunmasını mümkün kılacak 
"tek pencere" sistemini de içermektedir. Gümrük Veri Modeli uluslararası arz 
zincirinin güvenliği ve kolaylaştırılmasına yönelik önemli bir katkıdır. 

4.3.4. Tek Pencere 

Bu uygulama ticaret erbabının gerekli bilgileri, bir seferde, belirlenmiş tek 
bir makama, tercihen de gümrüklere elektronik yoldan sunmasını sağlamak 
amaçlıdır. Bu çerçevede, gümrüklerin, örneğin fatura ve satın alma emri, ihracat 
ve ithalat beyannameleri gibi ticari belgeleri kullanmak suretiyle küresel tedarik 
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zinciri içindeki ticari süreçlerle ve bilgi akışlarıyla yakın bir entegrasyonu 
sağlanacaktır. Risk Analizi çalışmalarında da analizlerde bütünlüğü sağlayacak 
bir uygulamadır. 

Mükellefin tüm gerekli bilgi ve belgeleri tek makama (gümrük) sunarak, 
ihracat veya ithalat gibi gümrük işlemlerinin gerektirdiği tüm yasal kontrollerin tek 
bir makam tarafından elektronik ortamda yürütülmesini, ilgili kurum onaylarının 
da elektronik olarak alınmasını ifade eden bu uygulama, gümrük idaresinin 
görevi sırasında işbirliği yaptığı tüm kurum ve kuruluşların da eşit bilişim 
altyapısı düzeyine sahip olmasını gerektirmektedir. Türkiye'de yürütülen Dış 
Ticarette e-Belge Projesi ile dış ticarette kullanılan belgelerin basitleştirilerek 
elektronik ortama taşınması, elektronik ortamdaki çalışmanın hızlı güvenilir ve 
etkin biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. İlgili kurumlarca dış ticaret 
işlemleri sırasında düzenlenen belgeler birbirleri ile uyumlu hale getirilerek, 
elektronik ortama taşınacak ve dış ticarette taraf olan kurum ve kuruluşların bu 
belgelere hızlı ve güvenilir bir biçimde erişimi sağlanacaktır. Bu projeyi tek 
pencereye giden bir yol olarak yorumlamak mümkündür. Dış ticarette kullanılan 
belge akışının elektronik ortama taşınması amacıyla, proje daha dar bir 
kapsamda simülasyon uygulaması olarak Gemlik ve Bursa Serbest Bölge 
Gümrük Müdürlüklerinde başlatılacaktır. Bununla ilgili program yazılımı 
tamamlanmak üzere olup, ilgili kurumların web servis bağlantılarının sağlanması 
yönünde hazırlıklar yapılmaktadır.13 

4.4. BİLGİ ALIŞVERİŞİ VE ÖNEMİ 

GATT'94 Anlaşmasının 10 uncu maddesi başlığı altında ele alınan 
bilginin yayınlanması ve erişilebilirliği konusuna ilişkin olarak, eşyanın sınırlar 
arası dolaşımını düzenleyen tüm mevzuatın elektronik ortamda ve aynı 

www.dtm.gov.tr 
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zamanda seçilmiş irtibat noktalarından duyurularak ilgili tüm taraflarca erişilebilir 
olması; bilginin basit, uluslararası ticaret erbabı için ulaşılabilir ve ayrımcılıktan 
uzak olması; ayrıca bilgi için talep edilen ücretin hizmet maliyetiyle sınırlı 
tutulması konularına Türkiye tarafından önem atfedilmektedir. 

4.4.1. Ticaret Erbabıyla Bilgi Alışverişi 

Gümrükler ve ticari ortakları arasındaki bilgi paylaşımı ithalat ve ihracat 
verilerinin yayınlanması yoluyla gerçekleştirilebilir. Genellikle aşağıdaki bilgilere 
erişime izin verilir: 

• Ticaret ortağının adresini, adını, mevcut teminat miktarını gösteren 
kayıtları, 

• İdari mesajlar (sistem değişikliği ile ilgili bilgiler, güncellemeler vb.), 

• Anti-damping/telafi edici vergi oranları hata istatistikleri, 

• Döviz oranları, 

• Tarife veri tabanı, 

• Kota oranları, 

• Bölge/şehir/liman kodları, 

• Ülke kodları, 

• Yabancı liman kodları, 

• Geri ödeme durumu ve miktarı, 

• Gümrük para cezaları (beli bir dönem sonunda ödenmiş), 

• Bağlayıcı tarife bilgisi (ithalat ve ihracatı yapılan malların), 

Gümrük idarelerinin ticaret erbabının veri tabanlarına erişimine izin 
verilmesi yük ve yolcu işlemlerinin etkinliğini artırabilir. Örneğin, bir havayolunun 
yolcu veri tabanına erişimin sağlanması, yolcuların varışından önce ileri 
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derecede kontrolü mümkün kılacaktır. Benzer şekilde taşıyıcının veri tabanına 
erişim gümrüğün riskli sevkiyatları tespitini kolaylaştıracaktır. 

4.4.2. Diğer Devlet Kurum ve Kuruluşlarıyla Bilgi Paylaşımı 

Diğer devlet kurumlarıyla gümrük idaresi arasında ticaret istatistikleri, 
miktar kotaları bilgileri, kısıtlamalar, tercihli anlaşmalar gibi birçok konuda veri 
akışı vardır. Söz konusu kurumlar aynı yerde olamayacağından, bilgisayar 
arayüzleri bilgi alışverişindeki gecikmeleri azaltır. 

Ticaret erbabının ithalat ve ihracata ilişkin izin belgelerini elektronik olarak 
sunduğu bir ortamda, diğer kurumlar tarafından düzenlenen ve onaylanan 
örneğin sağlık/ bitki sağlığına ilişkin belgeler ile ilgili olarak söz konusu kurum ile 
oluşturulmuş bilgisayar arayüzleri aracılığıyla iletişim anında sağlanır. 

Diğer kurumlardan anında veya talep halinde sağlanan veriler risk 
analizleri için ilave ve çok spesifik bilgiler ihtiva ederler. 

4.4.3. Diğer Gümrük İdareleriyle Bilgi Alışverişi 

Uluslararası ticeretteki artış ve gümrük kontrol yöntemlerindeki yenilikler, 
malların gümrük bölgesine geldikten sonra yalnızca beyannameler ve ekleri 
üzerinde yapılan kontrollerin yetersizliğini ortaya koymuştur. Gümrük idaresi için 
kendi gümrük bölgesinde olmayan bu bilgileri daha erken bir safhada alabilmek 
önemlidir. 

Bu amaçla, gümrükler kendi gümrük alanları ile ilgili mallara ilişkin bilgileri 
varış öncesinde elde etmek, gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamak, 
gümrük suçlarını araştırmak ve mücadele etmek için yüzünü diğer gümrük 
idarelerine dönmüştür. Bu "karşılıklı idari yardım" olarak bilinmektedir. 
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Karşılıklı idari yardım antlaşmalarında yer alan şartlardan, bir gümrük 
idaresinin talebi üzerine diğer gümrük idaresinin bu gümrük idaresi adına 
kontroller gerçekleştirmesini (örn: menşe şahadetnamesi ve taşıma belglerinin 
onaylanması ve ülkeler arası sonradan kontrol), veya diğer ülkede yapılan 
kontrollere eşlik etmek veya tanıklık etmek üzere gümrük görevlisi atanması, 
kontrol faaliyetlerine destek sağlayacaktır. Bazı durumlarda ithalat vergileri ve 
harçların diğer devlet adına toplanmasına bile izin verilir. 

Örneğin bir ülkenin ihracat özet beyanı diğer ülkenin ithalat özet beyanı 
bilgileri için temel oluşturur ve kontrol ve gümrük işlemlerini çabuklaştırır. 
Bununla birlikte A ülkesinden alınan ithalat istatistikleri, B ülkesinin ihracat 
istatistikleri olarak kullanılabilir. Gümrük idareleri arasındaki bilgi paylaşımı 
transitle ilgili ihlallerin engellenmesinde de yararlı olacaktır. Bununla birlikte 
karşılıklı idari yardım için altyapı oluşturulduğunda, değişilen bilgiler risk 
yönetimine büyük katkıda bulunacaktır. 

Türk Gümrük İdaresi de Çin Halk Cumhuriyeti'yle yapılan antlaşmalar 

çerçevesinde Ç.H.C. veri tabanından belli miktarlarda yararlanmaktadır. GTİP ve 

gönderici firma bazında Ç.H.C. ihracat verileri Türkiye'nin ithalat verilerinin 

analizinde yararlı olmaktadır. 

Gümrük idarelerinde DGÖ Tek Sevkiyat Referans numarası (UCR)'nın 
kullanılması da uluslararası bilgi alışverişine önemli katkı sağlayabilecek bir 
gelişmedir. 

73 



4.4.3.1. Tek Sevkiyat Referansı (UCR) 

Tek Sevkiyat Referansı gümrük idaresinin kullanımı için geliştirilmiş, 
gümrük işlemleri süresince herhangi bir noktada talep edildiği takdirde gümrük 
idaresine bildirilmesi gereken bir numaradır. 

Tek Sevkiyat Referans Numarası (UCR): 

• Gümrük kontrolünü gerektiren tüm uluslararası mal hareketlerine 
uygulanmalıdır. 

• Yalnızca sonradan kontrol ve sevkiyat takibi için erişim anahtarı olarak; 

ve bilgi ve uzlaşma amaçlı kullanılmalıdır. 

• Hem ulusal hem de uluslararası bazda tek numara olmalıdır. 

• Sevkiyat bazında uygulanmalıdır. 

• Uluslararası işlemlerde en kısa zamanda dağıtılmalıdır. 

UCR kavramının ardında yatan temel düşünce uluslararası ticareti 
kolaylaştırırken, etkin bir sonradan kontrol için gerekli kontrol araçlarının 
geliştirilmesidir. 

Gümrüklerin toplumu koruma ve vergileri tam olarak toplama başlıca 
sorumlulukları olup; bunun sonucu olarak bir gümrük işleminin başından sonuna 
kadar kapsamlı bir kontrol ihtiyacı doğmaktadır. 

Uluslararası arz zincirinin güvenliği ve kolaylaştırılması çerçevesinde 
UCR'nin malların ithalatından önce risk değerlendirmesi yapılmasına olanak 
sağlayarak, gümrüklere sunulması gereken bilgiyi azaltması öngörülmektedir. 

UCR gümrük idaresi ve ticaret erbabı hizmetlerine ilişkin çeşitli bilgi 
sistemlerinin mümkün olan en efektif şekilde birlikte çalışmasını ve uygun bir 

74 



şekilde uygulanırsa, gümrük işlemlerinin ilk safhalarında beyanname ve özet 

beyanın ilişkilendirilmesini sağlar. 

UCR'nin faydaları: 

• Eşyanın teslimi (serbest bırakılması) aşamasında gelişmiş bilgi edinme 
sistemi sağlayarak sınırların güvenliğini artırır. 

• Malların varışı öncesi risk analizinin yapılabilmesine olanak tanır. 

• Gümrük işlemlerini çabuklaştırır. 

• Lojistik zincirinin yönetimine ve "tam zamanında" uygulamalara katkıda 
bulunur. 

• Gereksiz ve tekrar eden verilerin elenmesini sağlar 

• Gümrük işlemleri için gümrüğe sunulması gereken biligiyi azaltır. 

• Malların kabulü, elleçleme ve limanlardaki hizmete ilave katkılar sağlar. 

• Lojistik zincirinin herhangi bir noktasında resmi ve ticari 
irtibat/araştırmalara olanak sağlar. 

• Firmalar açısından mevzuata uyumun maliyetini azaltır. 

• Gümrükler arasında işbirliğini geliştirir. 

DGÖ tarafından UCR'nin şu şekilde formüle edilmesi önerilmektedir: 

• Uzunluk olarak en fazla 35 karaktere sahip olması, 

• İlk karakterin yılı tanımlaması ve 10 yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde 0-

9 arası sayı olması, (bunun denetim için gerekli verilerin yasal dayanak 

oluşturmasında önemli olduğu belirtilmektedir) 

• Sonraki iki karakterin ISO alfa-2 ülke kodu için ayrılması ve satıcının 

yerinin belirlenmesinde kullanılması, (bunun ülke bazında coğrafi olarak 

sevkiyat referansında birlik sağlayacağı belirtilmektedir.) 
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• Diğer 32 karakter resmi olarak kabul görmüş firma tanımlayıcı öğeleri ve 
ulusal bazda kullanılan firma referansını içermelidir.14 

4.4.4 Verilerin Gizliliği ve Korunması 

Gümrük bilişim sistemleri genellikle gerçek kişilere ve/veya tüzel kişilere 
uygulanabilen veri koruma ve kişisel gizlilik kanunların konusuna girer. Veri 
koruma ve kişisel gizlilik ile ilgili yasal düzenlemeler tasarı aşamasındayken, 
gümrük idareleri öngörülen maddelerin kendilerinin gelir, ticaret ve devleti 
ilgilendiren diğer çıkarlarını koruma yükümlülüklerini, bilgi toplama ve 
ulusal/uluslararası diğer ilgili ortaklarla bilgi paylaşımını kısıtlamak suretiyle 
tehlikeye düşürmediğini garanti etmelidir. 

Gümrük işlemlerinde internet gibi kitle iletişim ağlarının kullanımının 
yaygınlaşmaya başlaması ve internet üzerinden bilgi paylaşımının artmasıyla 
birlikte gizliliğin temini konusu gümrük idareleri açısından giderek daha fazla 
önem kazanmaya başlamıştır. 

Bilişim teknolojisinde uygulamaya geçirilen her yenilikte; gizlilik ve 
bilgilerin korunmasına ilişkin mevcut mevzuat, uygulamaya geçecek teknolojinin 
getirdiği yenilikler karşısında, gizliliği ve bilgilerin korunmasını temin etmede 
yeterli olup olmadığı yönünden incelenmelidir. 

Gümrük İdareleri arasında ya da Gümrüğün talebi üzerine özel sektörle 
veri paylaşımı, ancak ilgili kamu kurumları arasında verilerin gizliliği ve 
korunması konularında istişarede bulunulmasının ardından başlatılmalıdır. 
Verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin mevzuat, kişilerin mahremiyet, ticari 

1 4 Appendix 9 - WCO Recommendations on It Recommendation of The Customs Co-Operation 
Council Concerning The Unique Consignment Reference Number (UCR) for Customs Purposes 
(30 June 2001) 
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gizlilik haklarının korunması ve kişilerin, verilere doğruluğunu kontrol etmek için 
ulaşma imkanının verilmesi amacıyla kanunlaştırılmaktadır. 

Bu itibarla, ulusal mevzuatta, Gümrüğün topladığı ve/veya ilettiği verilerin 
gizliliği haiz olması ve güvenli ve yeterli bir şekilde korunmasına ilişkin 
hükümlerin yer alması ve bu çerçevede bilginin ilgili olduğu gerçek ya da tüzel 
kişilere belli hakların verilmesi gerekir. 

Türk Gümrük Kanununda yapılacak değişiklikler çerçevesinde yapılan 
çalışmalar sonucu hazırlanan 15/12/2005 tarihli taslakta, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 12. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gizli bilgilerin diğer 
ülkelerin gümrük idarelerine ve güvenlik güçleri gibi diğer kurumlarına 
iletilmesine sadece uluslararası bir antlaşma çerçevesinde izin verilebileceği 
belirtilmektedir. 

4.4.4.1. Kyoto Bilişim Teknolojisi (ICT) Kuralları, Dijital İmzalar veya Açık 
Anahtar Altyapısı (PKI) 

Açık Anahtar Altyapısı, onaylama/kimlik denetimi işleminde kullanılan en 
karmaşık yöntemlerden birisidir. Bir gümrük idaresinin, ticaret erbabı, gümrük 
müşavirini, taşıyıcıyı ve diğer düzenleyici kurumları kendi ithalat ve ihracat 
gümrük işlemlerini internet üzerinden veya katma değer ağı servis 
sağlayıcılarının yardımıyla güvenli şekilde gerçekleştirmelerini mümkün kılma 
kararı, bilgi teknolojileri (İT) güvenliğine ilişkin bir takım sorunlar içermektedir, 
internet, niteliği gereği açık bir sistemdir ve gücü, sistemin açıklığı, düşük 
maliyeti ve kolay erişiminden kaynaklanmaktadır. Bu sayede gümrükle ilgili ticari 
faaliyetleri gerçekleştirmek için ucuz bir araç haline gelmiştir. Fakat sistemin 
açık yapısı, kullanıcı için büyük tehlike de yaratabilmektedir. Söz konusu yapı, 
web sitelerinin ve internet iletişiminin tehlikeye düşmesine ve gümrük idaresinin 
EDI mesajları için kullandığı İT donanımının bu tür tehditlere maruz kalmasına 
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neden olmaktadır. İnternet vasıtasıyla iş yapmak dört ana risk içermektedir. 
Bunlar; mesajın gizliliği, kimlik doğrulama, mesajın bütünlüğü ve mesajın 
tanınması konularına ilişkindir. Açık anahtarlı şifreleme teknolojisine dayanan 
açık anahtar altyapısı, tüm bu riskleri hafifletici bir araç teşkil etmektedir. Söz 
konusu altyapı, imza yaratılmasını, imzanın doğrulanmasını, doğrulanan 
belge/kayıtların arşivlenmesini ve gerektiği hallerde kanıt sağlamayı mümkün 
kılmaktadır. 
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5. GÜMRÜK İDARESİNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Uluslararası ticaretteki odak noktalardan biri de gümrük idarelerinin 
gümrük işlemlerinin tamamlanması konusunda gösterdikleri performanstır. 

Küreselleşmenin rekabetle ifade edilmeye başlandığı günümüzde, 
firmalar stok maliyetlerini asgariye indirebilmek için "just in time" olarak 
adlandırılan, üretim seviyesinin talepteki artış veya azalışa göre ayarlandığı bir 
yöntemle üretim yapmakta bu da firmaları, ihtiyaç duyulan hammade ya da 
malzemenin siparişinin ihtiyacın ortaya çıktığı anda yapılmasına zorlamaktadır. 
Bu durum hem ithalatçı hem de ihracatçı açısından hayati önem arz etmektedir. 
Elbette böylesi bir ortamda gümrük idarelerinin perfomansı daha fazla göze 
batmakta ve çoğu durumda eleştiri konusu yapılmaktadır. 

Uluslararası ticarete konu eşyanın dolaşımında en önemli rol gümrük 
idarelerinindir. Uluslararası bir sevkiyat en az iki kez gümrük kontrolünden 
geçer. Dolayısıyla gümrük idareleri, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve 
ibrazı zorunlu belgelerin azaltılması konusunda çaba göstermek durumundadır. 

Bu yöndeki çabaların başında basitleştirilmiş usuller gelmektedir. Bir çok 
gümrük idaresi gerek ulusal gerekse uluslararası talepler ve telkinler 
doğrultusunda az ya da çok çeşitli basitleştirilmiş usul prosedürleri geliştirmiştir. 
Ancak bu prosedürlerin etkin bir biçimde uygulandığının tespit edilebilmesi için 
belli aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerekli güncellemeler yapılmalıdır. 
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5.1. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN DGÖ GÜMRÜKLEME SÜRESİ 

ÇALIŞMASI (TRS) 

Bir çok gümrük idaresi normal gümrük uygulamalarının ve oluşturdukları 
basitleştirilmiş usul uygulamalarının etkinliğini belirlemek amacıyla çeşitli gözden 
geçirme ve sonradan kontrol faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

Gözden geçirme yöntemlerinden biri, eşyanın gümrüğe sunulması ile söz 
konusu eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanarak salıverilmesi arasında geçen 
ortalama sürenin ölçülmesidir. Bu yöntem hem problemli alanların belirlenmesini 
sağlar hem de verimliliğin arttırılması için yapılması gerekenleri ortaya çıkarır. 

İş ve ticaret dünyası, eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması için 
gerekli olan ortalama süreyi gümrük idarelerinin performansının ölçülmesinde 
önemli bir gösterge olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle, gümrük idareleri de 
kendi performanslarını gözden geçirirken bu süreyi göz önünde bulundurmalıdır. 

DGÖ, gümrük idarelerine, gümrük işlemlerinde yaşanan problemlerin ve 
tıkanıkların tespit edilmesini dolayısıyla gümrük işlemlerindeki etkinliğin ve 
verimliliğin arttırılmasını sağlayacak bir araç vermek istiyordu ve bu amaçla, 
Amerikan ve Japon Gümrük İdarelerinin başlattığı bir girişim temel alınarak 1994 
yılında, eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan sürenin 
tespitine yönelik bir çalışma başlattı. 

DGÖ bu çalışmayla, gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinde yaşanan 

problemlerin ve tıkanıkların tespit edilmesini dolayısıyla gümrük işlemlerindeki 

etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını amaçlamıştır. 
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2001 yılında "Devamlı Teknik Komite" çalışmaları uygulamayı 
basitleştirmek için güncellemeler yaptı. Bu güncelleme sonucu gümrük 
idarelerine çalışmalarında destek sağlamak üzere revize bir kılavuz hazırlandı. 

Bir Gümrük İdaresinde "Gümrükleme Süresi Çalışmasının" yapılması için 
birçok yol bulunmaktadır. Çalışma gümrük idaresinin kendi insiyatifi ile, teknik 
destek programları aracılığıyla veya Dünya Bankası gibi bir dış kaynakla 
başlatılmış olabilir. 

Çalışmaya konu süre malların limana/havaalanına/kara sınırına 
varışından ithalatçı veya onun adına hareket eden üçüncü kişiye teslimine kadar 
geçen süredir. Sürede gümrük işlemlerinin tamamlanmasına göre değişiklik 
yapılabilir; örneğin malların vergi ve harcı, teslimden sonra ödeniyorsa, malların 
gümrük işlemlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre dikkate alınır. 

Dünya Gümrük Örgütü mevcut kontrol yöntemleriyle "anında teslim" 
işlemlerini birleştirmesini sağlayacak kılavuzlar geliştirmiştir. 

Bu kılavuzlara göre; Gümrük İdaresi tarafından belirlenen şartlar 
karşılandığı ve ulusal yasalar gereği sevkiyat varış öncesi, bilgiler belirlenen 
zamanda verildiği takdirde sevkiyatın hızlı teslimi ve gümrük işlemlerinin 
sonuçlandırılmasına müsaade edilecektir. Bu gelişmiş bilgi alışverişi elektronik 
ortamda gerçekleşecektir. Ancak gümrük idaresinin risk yönetimi çerçevesinde 
kontroller yapma hakkı saklıdır. Risk değerlendirmesi çerçevesinde herhangi bir 
kategorideki mallar için ağırlık limiti belirleyebilir. 

Söz konusu kılavuzlar, her gümrük idaresinin ulusal yasaları ve risk 
yönetimi teknikleri çerçevesinde anında teslim işlemlerine tabi tutulacak mal 
grubunu bir liste dahilinde kategoriler halinde tespit etmesini öngörmektedir. 
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Açıklanan amaçlar çerçevesinde sevkiyatlar dört kategoriye ayrılmıştır. 
Birinci ve ikinci kategoride yer alan mallar için teslim ve gümrük işlemlerinin 
tamamlanması aynı anda gerçekleşebilir. Fakat üçüncü ve dördüncü 
kategorideki mallarda gümrük işlemlerinin tamamlanması malın tesliminden 
sonra gerçekleşebilir. Eğer malların tesliminden sonra ancak gümrük 
işlemlerinin tamamlanmasından önce bir problem ortaya çıktıysa gümrük idaresi 
bir tebligatla geri çağırabilir veya garanti tazminatı talep edebilir. 
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6. GÜMRÜK-TİCARET İŞBİRLİĞİ 

Etkin kolaylaştırma ve kontrolün sağlanması için giderek daha fazla 
kullanılan risk yönetimi teknikleri ile birlikte daha iyi haberleşme, danışma ve 
ticaret alemi ile gümrük idareleri arasında daha fazla işbirliğine talep de 
artmıştır. 

Gümrük idareleri meşru ticaret erbaplarını süreçte ortak olarak görürler. 
Birçok gümrük idaresi tarafından ticaret erbabı, taşıyıcı, acenta, banka, liman ve 
havaalanı işletmecileri ve temsilci örgütleri ile danışma komiteleri 
oluşturulmuştur. 

Bu komiteler genellikle kontrol gerekliliklerindeki değişikliklerin 
tartışılması, beyanda bulunanlara ilişkin önerilen veya halihazırda işleyen 
sistemle ilgili güçlüklerin belirtilmesi ve karşılıklı kabul edilen çözümlere 
ulaşılması rolünü üstlenirler. 

Bazı gümrük idareleri firma bazında irtibatı sağlayacak " müşteri 
koordinatörleri" kavramını ortaya atmışlardır. Her düzeyde devamlı bir işbirliği 
olmalıdır; bölgesel düzeyde gümrük yetkilileri ve iş alemi arasında; ulusal 
düzeyde de Gümrük İdaresi ile iş alemi arasında bu işbirliği tesis edilmelidir. 

Gümrük İdaresi açısından, bu işbirliği ticari uygulamalara ilişkin 
tecrübelerini artırmasını sağlar. Uluslararası ticareti ne kadar yakından tanırsa 
Gümrük İdaresi o kadar etkin ve etkili Risk Yönetimi gerçekleştirebilecektir. Bu 
çerçevede gümrük idareleri iş alemi temsilcilerini kısa süreli bilgi alışverişi için 
davet etmelidir. 
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Gümrük İdaresi için işbirliğinin faydaları özellikle uyuşturucu 
kaçakçılığının önlenmesi, CITES kapsamındaki eşya, tehlikeli maddeler ve 
zararlı atıkların kontrolü alanlarında ortaya çıkacaktır. 

6.1. İYİNİYET BİLDİRGESİ (MOU) 

İyiniyet Bildirgesi (MOU- Memoranda of Understanding) bilgi paylaşımı 
ve karşılıklı işbirliği çerçevesinde suçun önüne geçmek amacıyla gümrük idaresi 
ve özel sektör arasında imzalanan bir antlaşmadır. Gümrük İdaresi açık olarak 
ve sebeplerini göstererek şirketlerden ihtiyacı olan bilgileri belirler. Her iki tarafı 
da yasal olarak bağlayıcı değildir. Gümrük idaresi ve şirketin merkezinde 
imzalanır. Her bir şirketten sorumlu bir görevlinin bulunması bilgi akışının 
kesintisiz devamı ve karşılıklı güven için gereklidir. Bu bilgi paylaşımı sayesinde 
gümrük idareleri açısından istihbarat ağı güçlendirilebilmektedir. Gümrük 
idareleri açısından değerli bir bilgi kaynağı niteliğindedir, dürüst ticaret erbabına 
ise malını en kısa sürede gümrükten çekme imkanı yaratmaktadır. 

Gümrük idaresi ve ticaret erbabı arasındaki yakın ilişki gümrük 
idarelerinin uluslararası ticaretin, bazıları yazılı olmayan, norm niteliğindeki 
kurallarını öğrenmeleri açısından bir avantaj teşkil etmektedir. Gümrük idareleri 
açısından risk yönetiminin etkinliği söz konusu kuraların ne kadar iyi bilindiği ile 
doğru orantılıdır. 

MOU düzenlemelerinin en önemli faydası firmaların kayıtlarına erişimin 
sağlanması ve bu kayıtların hem yük trafiği hem de yolcu profilleri 
oluşturulmasında risk analizine büyük katkı sağlamasıdır. Bu hedefleme 
yapılacak eşyanın belirlenmesinde de büyük önem taşır. Böylece başlıca ticaret 
temsilcileri, havayolları şirketleri, denizcilik şirketleri, taşıyıcı şirketler, vb. birçok 
ticaret erbabıyla imzalanan Mutabakat Belgesi (MOU) sahtecilikle ilgili 
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risklerden daha fazla haberdar olunmasını sağlayarak işbirliğini ve bilgi 
alışverişini geliştirecektir. 

Sonuç olarak imzalanan Belge firma için daha az gümrük müdahalesi, 
gümrük için ise değerli bir bilgi kaynağı yaratılması anlamına gelmektedir. 

6.2. YETKİLİ TİCARET ERBABI (AEO) 

"Yetkili Ticaret Erbabı" gümrük idaresi tarafından, gümrük mevzuatına ve 
kanunlara uyumlarıyla .doğru beyanlarıyla, zamanında gerçekleştirdikleri 
ödemeleriyle "bilinen" ve "güvenilen" arz zincirinin halkaları olup; güvenlikle ilgili 
gümrük kontrollerine getirilen kolaylaştırmalardan ve/veya gümrük mevzuatıyla 
öngörülen basitleştirmelerden yararlanırlar. 

Üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, gümrük müşavirleri, taşıyıcılar, 
danışman şirketler, aracı şirketler, havaalanları, şirketler zinciri, antrepo 
işletmecileri Yetkili Ticaret Erbabı olabilir. 

DGÖ tarafından yayınlanan "Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve 
Kolaylaştırma Standartları Çerçevesinde gümrük ve işletmeler arasındaki kritik 
ilişki şöyle özetlenmektedir: 

"Ticaret camiasındaki ortakların, tehditleri kendi tedarik zincirleri dahilinde 
değerlendirip giderdiklerine dair gümrüğün güveni ne kadar artarsa, gümrüğün 
karşılaştığı risk de o kadar azalır. Bu nedenle, tedarik zincirinin güvenliğini 
artırmak konusunda gerçekten istekli olduklarını gösteren şirketler kazanacaktır. 
Bu yolla riskin asgariye indirilmesi, güvenlik fonksiyonlarını yerine getirmesinde 
ve meşru ticaretin kolaylaştırmasında gümrüğe yardımcı olur"15 

DGÖ Küresel Ticareti Güvenli Kılma ve Kolaylaştırma Standartları Çerçevesi 
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Bu uygulama gümrük idaresi açısından kısıtlı kaynakların güvenilir 
firmalara harcanmasını engelleyerek daha riskli alanlara kaydırılmasını 
sağlayacak, özel sektör açısından da maliyetlerini azaltacaktır. Ticaret erbabı 
sadece kendileri için değil malları tedarik ettikleri firmalar için de bu taahhütleri 
vermiş olurlar. 

Ticaret erbabı, "Risk Analizi Kriterleri" çerçevesinde, mevzuata ve 
güvenlikle ilgili hususlara uyumu ile ticari kayıtları değerlendirilerek 
yetkilendirilmektedir. Tüm kolaylaştırmaya rağmen gümrük idaresinin yetkili 
ticaret erbabını Risk Analizleri çerçevesinde kontrol etme hakkı saklıdır. 

Avrupa Birliği'nde bu yetki kanunlar çerçevesinde gümrük kontrollerini 
engellemeksizin, tüm Üye Devletlerin gümrük makamları tarafından tanınır; 
ancak bir ya da daha fazla Üye Devletle sınırlandırılabilmektedir. Yetkilendirme 
ortak risk yönetimi kurallarını dikkate alarak ve güvenlikle ilgili gümrük kontrolleri 
hususunda yapılacak kolaylaştırmaların tür ve içeriği belirlenerek 
yapılabilmektedir. 
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7. RİSK YÖNETİMİNE ULUSLARARASI YAKLAŞIM 

7.1. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE DÜNYA GÜMRÜK ÖRGÜTÜ 

Gümrük işlemlerindeki risk yönetimi kavramının GATT 1994'ün "İthalat ve 
İhracat işlemlerinde Ödenen Ücretler ve Formaliteler" başlıklı VII inci maddesi 
çerçevesinde değerlendirilmesi mümkündür. Söz konusu maddenin 1/c bendi 
ithalat ve ihracat gümrük işlemlerinde tekrar eden prosedürlerin ve bu işlemlerin 
karmaşıklığının azaltılmasına, ayrıca ithalat ve ihracatta aranan belgelerin 
sayısının düşürülmesine ve bu belgelerin düzenlenmesinin basitleştirilmesine 
duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu çerçevede GATT Vll'nin daha iyi 
anlaşılması ve uygulanabilmesi için getirilen öneriler, gümrük idarelerinin yasal 
ticarete olan müdahalelerini asgariye indirecek olan risk yönetimi tekniklerinin 
gümrük işlemlerinde de kullanılması yönündedir. 

Geçmişte risk yönetimi kavramının tanıtılabilmesi amacıyla DGÖ 
Sekreteryası risk yönetimi tekniklerini bölümlere ayırarak tanıtmaya 
çalışmışlardır, elbette risk yönetiminin gümrük idarelerine tanıtılabilmesine 
yönelik atılan bu adımlar önemlidir; ancak unutulmaması gereken nokta risk 
yönetiminin gümrük işlemlerinin tamamını etkilediği ve birbirini takip eden 
onlarca farklı süreç olarak değil bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. 

Aslında risk yönetiminin gümrük idarelerinde uygulanmasına yönelik 
temel hukuki metin, Revize Kyoto Sözleşmesinin Genel Ekinin 6 nolu Standartlar 
bölümüdür. 

Kyoto Sözleşmesinde: 
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Standard 6.3. te "gümrük kontrolü uygulamasında gümrük idaresi risk 
yönetimi tekniklerini kullanacaktır"16 

Standard 6.4. te "Gümrük idareleri ulaşım yolları (means) da dahil olmak 
üzere hangi kişileri ve hangi malları inceleyeceğini ve incelemenin sınırlarını risk 
analizi yaparak belirleyecektir"17 

Standard 6.5. te de " Gümrük idareleri risk yönetimini desteklemek üzere 
uyum ölçümü stratejisini uygulayacaktır"18 

hükümleri yer almaktadır. 

Dünya Gümrük Örgütü tarafından yayınlanan " Küresel Ticareti Güvenli 
Kılma ve Kolaylaştırma Standartları Çerçevesi" Haziran 2005'te DGÖ Genel 
Konseyinde Türkiye'yi temsilen Müsteşarlık Makamınca imzalanmıştır. 
Çerçeveye katılan her ülke güvenlik tehditleriyle mücadele için birbiriyle uyumlu 
bir risk yönetimi yaklaşımı benimsemeyi taahhüt etmektedir. Çerçevenin temel 
amaçlarından biri eşyanın güvenli uluslararası ticaret tedarik zincirleri kanalıyla 
doğrudan hareketini sağlayacak Gümrükten Gümrüğe ağ düzenlemeleri yapmak 
olup; bu ağ düzenlemeleri diğer faydalarının yanı sıra, zamanında ve doğru bilgi 
alışverişiyle sonuçlanacak ve bu da Gümrük İdarelerinin daha etkili bir şekilde 
risk yönetimi yapmalarına imkan verecektir. 

1 6 Standards of Chapter 6 of the General Annex of the revised Kyoto Convention 
17Standards of Chapter 6 of the General Annex of the revised Kyoto Convention 
1 Standards of Chapter 6 of the General Annex of the revised Kyoto Convention 
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7.2. AVRUPA BİRLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ 

1 Ocak 1993'ten itibaren Avrupa Birliği anlaşmasının yürürlüğe girmesi, 
topluluğun yeni katılan üyelerle genişlemesi ve birliğin üçüncü ülkelerle olan 
ticaret hacminin artması, üye ülke gümrük idarelerinin ve Avrupa Komisyonunun, 
gümrüklerin Birlik içinde oynamaları beklenen rolün ve bunlara ilişkin stratejilerin 
daha iyi tanımlanması gerekliliğini doğurmuştur. 

Bu yaklaşım öncelikle, "Gümrük 2000" olarak da anılan ve Aralık 1993 
tarihli "Gümrük 2000 Çerçevesindeki Stratejilere İlişkin Avrupa Birliği Üye 
Ülkeleri Gümrük İdareleri Yöneticileri Bildirgesi"nde ifadesini bulmuştur. Daha 
sonra Avrupa Birliği Konseyi'nin 19 Aralık 1996 tarihli kararı (210/97/CE) ile 
gümrük alanında 'Topluluk Eylem Programı" kabul edilmiştir. Ayrıca, üye ülkeleri 
risk analizi yöntemlerine daha fazla başvurmaya davet eden ve gümrük mevzuat 
ve uygulamalarının basitleştirilmesi ve daha akılcı hale getirilmesine ilişkin 25 
Ekim 1996 tarih ve 21/97/EC sayılı Konsey kararına da burada işaret edilmesi 
gerekir. Aynı şekilde, Avrupa Birliği Anlaşmasının 3 üncü ayrımı çerçevesinde 9 
Haziran 1997 tarihinde Avrupa Birliği Anlaşmasının K3 maddesine dayanılarak 
kabul edilen "ortak eylem" ile kontrol düzeyine, seçme kriterlerine ve gümrük ve 
polisiye kaynaklı bilgilerin toplanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi 
öngörülmüştür. 

Avrupa Birliği Temmuz 2003 te sınırların entegre yönetimi ve e-gümrük ile 
ilgili bir düzenleme paketi yayımlamıştır. Bu pakete, güvenlik ve ticaret erbabına 
ticaretin kolaylaştırılmasına karşın risk yönetimi konusunda ortak bir yaklaşım 
çerçevesi oluşturmayla ilgili yasal değişiklikler eşlik etmiştir. 

Avrupa Birliği'nin Avrupa Konseyine, Avrupa Parlementosuna ve Avrupa 

Ekonomik ve Sosyal Komiteye sunduğu 24/07/2003 tarihli COM(2003) 452 sayılı 
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"Gümrükler ve Ticaret İçin Basit ve Kağıtsız Bir Ortam" konu başlıklı Komisyon 
Tebliği risk yönetimi ile ilgili olarak şu konulara değinmiştir: 

"Toplumumuzu tehlikeli ve zararlı ürünlere karşı koruma ihtiyacı ve 
özellikle 11 Eylül sonrası olayların güvenlik hususunun da gümrük işlemlerine 
entegre edilmesi gerektiğine işaret etmesi, güvenlik ve ticaretin kolaylaştırılması 
konularının birleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Her ne kadar bu iki unsur 
birbiriyle çelişir kavramlar olarak görünse de modern risk yönetimi teknikleri ile 
bilgi teknolojilerinin (İT) kullanımı bu tür gelişmelere çözüm oluşturacaktır. Ne 
var ki bu tekniklerin etkili olabilmesi için ithalat ve ihracatla ilgili belli verilere 
erkenden (mümkün olduğu takdirde malların gümrüğe varışından önce) 
ulaşılabilir olması ve gümrük idaresi veya sınırda sorumlu diğer birimlere bu 
bilgilerin ulaştırabileceği tek bir elektronik kanalın mevcudiyeti gereklidir"19 

"Avrupa Birliği'nin dışa açılan sınırlarında, özellikle toplumumuzun 
güvenliğinin tehlikede bulunduğu yerlerde, gümrük kontrolleri eşit yoğunlukta ve 
güvenilirliktedir. Bu tür kontroller normalde varış-öncesi ve kalkış-öncesi bilgiler 
bazında yapılmakta, diğer kontroller ise ticaret erbabının işyerindeki 
beyannameler üzerinde ve sonradan kontrol temelinde gerçekleştirilmektedir. Bu 
da ortak risk yönetimi yaklaşımını gerekli kılmaktadır."20 

"Tüm Avrupa Gümrük Birliği'nde gümrüklerin müdahale seviyesi eşit 
olmalı, dolayısıyla risk analizi ve risk değerlendirmesi de iç pazar boyutlarını göz 
önünde bulunduracak şekilde organize edilmelidir. Bu husus, Avrupa Birliği'nin 
sınırlarının büyük çoğunluğunun değişeceği genişleme sürecinde özel öneme 
sahiptir.21 

1 9 Brussels, 24.07.2003 COM(2003) 452 final 2003/0167 (COD) 
2 0 Brussels, 24.07.2003 COM(2003) 452 final 2003/0167 (COD) 
2 1 Brussels, 24.07.2003 COM(2003) 452 final 2003/0167 (COD) 
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Bunlara ilaveten "Ortak Risk Stratejisi" başlığı altında "risk yönetimi 
stratejisinin ve yöntemlerinin ussallaştırılması başlangıç noktasıdır. Bu, risklerin 
yayılmasına yol açmadan yer değiştirecek kontrollerin ve sınır makamlarınca 
uygulanacak kontrollerin tanımlanmasını içerir. Amaç Topluluğun güvenliği için 
kesinlikle gerekli olan kontrollere öncelik vermek ve bunu en etkin olunacak 
yerde yapmaktır." hükmüne yer verilmekte ve ortak risk stratejisi çerçevesinde 
sınırların; ortak, ussal/aştırılmış, bilgisayara bağlı ve tam olması gerektiği 
belirtilmektedir.22 

Ayrıca "Gümrük kontrolleri, ulusal, Birlik veya uluslararası düzeyde 

oluşturulmuş kriterler temelinde riskleri tanımlama ve değerlendirmede gerekli 

önlemleri geliştirmeyi hedefleyen risk analizine dayalı olarak yapılmalıdır."23 

"Öncelikli kontrol alanlarını ve ortak kriterleri oluşturmak için süreci 
belirleyen örgütsel çerçeveyi çizecek bir "Risk Yönetimi Çerçevesi" Komite 
tarafından tespit edilecektir. Üye ülkeler ve Komisyon Risk Yönetimi 
uygulamaları için işbirlikçi ve bağlantılı otomasyon destek sistemleri 
kuracaklardır." hükümlerine yer verilmiştir. 

Öte yandan uluslararası mal hareketinin güvenliğini arttırmak amacıyla 
Birlik Gümrük Kodunu oluşturan 2913/92 sayılı Konsey Yönetmeliğinde 
değişiklik öneren bir Yönetmelik taslağı AB Parlamentosuna ve Konseyine 
sunulmuştur. 

Yönetmelik taslağı, gümrük müşavirlerine herhangi bir eşya AB'den ihraç 
edilmeden ya da AB'ye ithal edilmeden önce gümrük idarelerine bilgi verme 
zorunluluğunu getirmektedir. Öte yandan söz konusu Yönetmelik Taslağı'nda, 
gümrük ve dış ticaret mevzuatının gümrük kontrolleri sırasında tam ve etkin bir 

Brussels, 24.07.2003 COM(2003) 452 final 2003/0167 (COD) 
Brussels, 24.07.2003 COM(2003) 452 final 2003/0167 (COD) 
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biçimde uygulanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Söz konusu taslak diğer 
ilgili kurumlarında gümrük kontrollerinde görev alabileceğini vurgulamaktadır. Bu 
öneri bir tek yerde (one stop shop) bütün dış ticaret işlemlerinin yapılabilmesini 
amaçlamaktadır. Elbette bu öneri, AB pazarının zarar görmemesi ve gümrük 
kontollerindeki etkinliğin düşmemesi için beraberinde "risk", "risk yönetimi" ve 
"yetkili ticaret erbabı" kavramlarını da getirmektedir. Taslak bütün üye ülkelerde 
risk analizlerinin uygulanması zorunluluğunu getirmektedir. 

Bu çalışmaların ardından 30/09/2004 tarihinde "Avrupa Birliği Gümrük 
İdarelerinde Risk Yönetimi için Standart Çerçeve" yayımlanmıştır. Gümrükler 
2002 Programı dahilinde geliştirlen bu Standart Çerçeve temelinde Gümrükler 
2007 Programında uygulamalı çalışmalar halen devam etmektedir. 

Ayrıca 29 Kasım 2004 tarihinde Konsey'in kabul ettiği (EC) 8/2005 sayılı 
Ortak Tutum belgesinde Risk Yönetimine geniş yer verilmiştir. Anılan belgede 
tüm Üye Devletler için ortak olan bir risk yönetiminin çerçevesinin oluşturulması 
öngörülmüş, ve bunun üye devletlerin eşyayı kontrol noktalarında kontrol 
etmesini engellemeyeceği belirtilmiştir.24 

Son olarak 18/11/2005 tarihli TAXUD/1250/2005 sayılı "Öntasarı" da Risk 
Yönetiminin Topluluk çapında uygulanmasının gerekliliği ve Risk Yönetimi 
yöntemleri belirtilerek Topluluk Profilleri oluşturulması öngörülmüştür. 2 5 

Bunların yanında TAXUD(Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük 
Birliği Genel Müdürlüğü) risk yönetimi sürecinde yapılacak analizlere temel 
oluşturmak üzere taşıyıcıların beyan etmeleri zorunlu olan bilgilere Armonize 

" (EC)TAXUD/08/2005 
2 5 Preliminary Draft Commission Regulation (EC) No Xxx Of Xxx Amending Regulation (EEC) 
No 2454/93 Laying Down Provisions for The Implementation of Council Regulation (EEC) No 
2913/92 Establishing The Community Customs Code 
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Sistem Nomanklatür kodunun, para birimi kodunun, fatura toplam tutarının, 
taşıma maliyetinin, ödeme şekli kodunun eklenmesi konusunda düzenlemeler 
yapmaktadır. 

Yapılan yasal düzenlemelerden de anlaşıldığı gibi Avrupa Birliği, üye 
ülkelerin gümrük idarelerinde eşdeğer kontrol seviyesinin yakalanabilmesi 
amacıyla risk analizini çalışma metodu olarak kabul ettirmeye çalışmaktadır. 
Avrupa Birliği bir risk yönetimi politikası oluşturabilmek için bir çok ortak unsur 
oluşturulması gerektiğinin bilincindedir. Bu öğeler; 

• Tüm üye ve aday ülkelerde gerekli bilgi teknolojisiyle desteklenmiş risk 

yönetimi yeterliliğinin varlığı, 

• Riske ilişkin bilgilerin iletimi, değişimi ve ulaşılması yöntemleri, 

• Risk ve riske dair gümrük işlemlerinin önceliğinin oluşturulması yaklaşımı, 

• Yetkilendirilmiş ticaret erbabı (AEO) ugulamaları gibi kolaylaştırma ve risk 
derecelendirmesi arasındaki bağlantıdır. 

Üye ve aday ülkelerden gelen delegelerden oluşan proje grupları, bu 
ilkeler çerçevesinde "risk haritası belirleme" pratikleri yapmakta ve Topluluk 
ortak risk yönetimi tutumu bağlamında "en iyi uygulama" yoluyla herkesin 
faydalanmasını sağlamaktadır. 

Topluluğun öncelikli konularından birini oluşturan "sonradan kontrol" ile 

ilgili Gümrükler 2002 programında ticaret erbabının değerlendirilmesi ve risk 

analizi için ortak yaklaşım" geliştirilmiş ve test edilmiştir. 

Çalışmada firmaların yasalara uymama ihtimallerini ölçen farklı risk 
alanlarına yönelik soru listesinden oluşan risk göstergeleri kataloğu 
oluşturulmuştur. Çalışmanın sonuçları Gümrükler 2007 programında yol 
gösterici niteliğindedir. 
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7.2.1. AB Bilgi Kaynakları 

Birliğin risk analizleri alanın ortaya çıkardığı en önemli sonuç, riskli 
sektörler ve risk trendlerine ilişkin bilgilerin, daha önceden merkezi ve bilgi 
edinme konusunda uzmanlaşmış bir birim tarafından ele alınmış olması 
durumunda bile, Avrupa Birliği çapındaki tüm gümrük idarelerinden kolaylıkla 
ulaşılabilir olmasının gerekliliğidir. Risk yönetimi sürecinin en önemli alanı bilgi 
kaynaklarıdır nitekim çeşitli kaynaklar ve bu kaynaklara ulaşım sağlanmadan bir 
diğer aşamaya geçmek olanaksızdır. 

Bilgi kaynakları aşağıdaki birimler içinde yer alabilir: 

• Yerel gümrük idareleri, 

• Bölgesel gümrük idareleri, 

• Merkezi idare, 

• Gümrük istihbaratı konusunda uzmanlaşmış birimler, 

• Diğer kamu kuruluşları (tarım, ticaret, ulaştırma bakanlıkları ile polis 

teşkilatı v.b.) 

• Mali kontrollerde ki, bu kontroller ile gümrük kontrollerinin büyük kısmı 

üye ülkelerin çoğunda aynı idarece yerine getirilmektedir. 

• Diğer kuruluşlar, 

• Diğer üye ülkeler ve uluslar arası kuruluşlar, 

• Genel ve meslek dergi ve gazeteleri, 

• Ticari ve mesleki örgütlerdir. 

Kullanılabilir bilgi kaynakları arasında uluslararası ve özellikle Avrupa 
Komisyonu bazındaki veri bankaları ve bilgisayarlı iletişim ağları özel bir yer 
tutar. 
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Bilgi kaynakları istenilen tüm cevapları karşılamayabilir, bununla birlikte 

bilgi kaynağının güvenilirliği de değerlendirilmelidir. Genel olarak gümrük idaresi 

kaynaklarının internete göre daha güvenilir olduğu ortak kanaattir. 

Avrupa Birliği içerisinde kullanılan başlıca veri kaynakları şunlardır: 

İstatistik veri tabanları 

• COMEXT: Birlik ithalat ve ihracat istatistiklerinin tutulduğu veri bankasıdır 
ve farklı üye ülkeler arasında hızlı bir şekilde karşılaştırma yapma 
avantajı sağlar. 

• İRENE: Üye ülkelerce değişik alanlara ilişkin olarak Komisyona bildirilen 
ihlaller ve toplanılan vergi miktarlarını kapsayan ve asıl olarak Komisyon 
hizmet birimlerinde çalışan bir veri bankasıdır. Üye ülkelerin IRENE'ye 
direkt olarak ulaşması mümkün değildir, ancak veri bankasında bulunan 
istatistiksel bilgilere ilişkin periyodik olarak bir rapor alırlar. Üye ülkelerin 
direkt erişimlerinin sağlanması, kullanım imkanlarının geliştirilmesi ve 
içerdiği verilerin sistem tarafından analiz edilmesi yönündeki 
modernizasyon çalışmaları sürmektedir. 

Lloyds: Gemi rotaları ve limanlarla ilgili ayrıntılı bilgi ihtiva eder. 

Dun&Bradstreet: Dünya çapındaki ticari şirketler hakkındaki bilgileri içerir. İş 
alanı, satış ve gelirler, diğer şirketlerle ilişkiler, personel sayısı ve diğer detaylar 
yer alır. 

Ticaret ve iş kayıtları: Hissedarlar, şirketlerin temsilcileri ve merkezleri gibi 
bilgiler içeren veri bankalarıdır. 
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Vergi: Vergi idaresinin her türlü veri tabanı ilgi alanıdır. MIAS veri bankası 

aracılığı ile KDV ve KDV kayıt numaraları başvuru durumunda ulaşılabilir. 

Uyuşmazlıklar: Ticaret erbabının uyumu ve gelecekteki gümrük işlemleri için 
risk yönetiminin gelişmesine olanak sağlayan ve yüksek riskli şirketlerin, malların 
veya prosedürlerin tanımlanmasında faydalı olan, birçok ülkenin sahip olduğu 
veritabanlarıdır. 

İnternet: Risk analizi için gerekli pek çok bilgiyi web siteleri sağlayabilmektedir. 

Basın ve Magazin: Ekonomi ve iş dünyasındaki en yeni gelişmeler, belirli 

ürünler, ülkeler, iş dalları, teknik gelişmelerle ilgili makaleler veya kaçakçılıkla 

ilgili gazetecilerin bilgileri diğer kaynaklar olabilir. 

Onaylar: Karşılıklı İdari işbirliği çerçevesinde karşı ülke tarafından menşe 
şahadetnamlerinin gerçekleğinin teyiti edilmesi amacıyla yapılan sonradan 
kontrol talepleri de bir bilgi kaynağıdır. 

Kaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi (AFİS): 

• Karşılıklı Destek Mesajları (AM): AM mesajı ile ilgili üye ülkelere ve 
genişleme sürecinde yer alan diğer ülkelere öngörülen uyuşmazlıklar 
veya kaçakçılık olayları gönderilmektedir. Bu ülkelerden söz konusu 
mesajlarla tanımlanan kısıtlayıcı ve önleyici görevlerini yerine getirmeleri 
talep edilir. AM mesajları risk alanları ve spesifik riskler için ilk gösterge 
olabileceği gibi stratejik hedeflerin ana hatlarını oluşturur. 

• Gümrük Bilgi Sistemi (CIS): Bu veri tabanında kişiler, şirketler ve 

taşıma şekilleri ile ilgili birçok bilgi yer almaktadır. CIS kullanıcıları 
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OLAF'a bildirilmek zorundadır. Söz konusu sisteme veri girişinde bulunan 
ya da bu sistemden veri çeken her ülkenin sorumluluğu farklıdır. Söz 
konusu sistemde yer alan her bilgi ilgili ülkelere ancak söz konusu bilgiyi 
sisteme giren ülkenin şart koşacağı ya da önereceği bir kısıtlama ile 
dağıtılabilmektedir. 

• Marinfo/Yatchinfo, BALKAN-lnfo, CARGO-lnfo: Bu veri bankaları 

uyuşturucu kaçakçılığı ve yüksek vergi oranına tabi eşya kaçakçılığı 

olayları ile ilgili bilgileri içerir. Söz konusu veri bankası temel olarak 

soruşturma birimlerine hizmet eder. Ancak koruyucu risk analizi 

çalışmaları için de faydalı bir veri tabanıdır. 

• Erken Uyarı Sistemi (EWS): 
Bu sistemle yüksek vergili ürünlerin veya özel Ortak Tarım Politikası 
Ürünlerinin sevkiyatları izlenir. Bu sevkiyatların verileri depolanır ve 
istihbarat alanında kullanılır. 

• E-posta: AFİS sayesinde e-posta aracılığıyla elektronik veri değişimi 
güvenli bir alanda yapılmaktadır. 

Gemi Acentaları: Gemi acenteleri sevkiyat belgelerinde kayıtlı olan taşıma 

bilgilerini kendi tasarruflarında tutmaktadırlar. Risk analizi uzmanlarının bu 

bilgilere erişimi İyi niyet Bildirgeleri (MOU) aracılığıyla düzenlenebilmektedir. 

Ulusal Veri Tabanları: 

• Gümrükleme Sistemleri 

o Gümrükleme Verileri: Gümrük işlemlerine ilişkin verilerin 

tutulduğu ulusal veri tabanları, en önemli ve en kapsamlı ve doğal 
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olarak en çok başvurulan veri tabanlarıdır. Ekonomik etkili gümrük 
rejimleri ve basitleştirilmiş işlemlere ilişkin veya daha başka 
gümrükleme sürecine ilişkin veri tabanı mevcutsa buralara erişim 
imkanı sağlanmalıdır. 

o TARİC (Entegre Topluluk Tarifesi) İthal ve ihraç eşyasının 
gümrük işlemleri ile ilgili olarak topluluk mevzuatındaki en son 
yenilikleri üye ülkelerin merkezi idarelerine günde en az bir defa 
olmak üzere elektronik ortamda aktaran bir bilgi bankasıdır. Taric, 
tüm ticaret politikası ve topluluk tarım politikası önlemlerinin ekli 
bulunduğu ve ortak gümrük tarifesine (TDC) dayanan Kombine 
Nomanklatüre (NC) dayanır. Bu bilgi bankası belli risk göstergeleri 
yanında kısıtlama ve ambargo gibi önlemleri de içerir. 

Tarife Bilgisi (Uzman Görüşü): Belli bir tarife pozisyonunda 
sınıflandırılan malların sürekli olarak daha düşük vergi oranına tabi olan 
veya ticaret politikası ya da zorunlu standart uygulamalarına tabi olmayan 
tarife pozisyonlarından beyan edilmesine ilişkin bilgilerin elektronik veri 
tabanı aracılığıyla paylaşımı bu kapsamda yapılacak risk analizleri 
çalışmalarını kolaylaştırmaktadır. 

Sonradan Kontrol 

o Sonradan Kontrol Raporları: Bu raporlar öncelikle tek bir ticaret 
erbabıyla ilgili gerçekleri yansıttığından dolayı risk analizi amacına 
hizmet eder ve bir çok olay için ortak bilgi içerebilir.çok olay için 
ortak bilgi içerebilir. 

o Sonradan Kontrol İdare Sistemleri: Planlanmış ve sonlandırılmış 

sonradan kontrollerin verileri bir bilgisayar sistemine girilir. Böylece 
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herhangi bir firma hakkında çok hızlı bir biçimde bilgi 
edinilebileceği gibi değişik firmalar arasındaki ilişkiler de ortaya 
çıkarabilir. 

• Soruşturmalar 

o Soruşturma Raporları: Soruşturma raporlarına konu olan olaylar 
gelecekte ortaya çıkabilecek risklerin öngörülebilmesi açısından 
önemlidir. 

o Soruşturma Sistemi: Soruşturmalara ilişkin veri tabanları, firmalar 
ve kaçakçılıkla ilgili gelişmelerdeki en yeni bilgilerin edinilmesinde 
faydalı olacaktır. 

Bunlar dışında her üye ülkenin kaçakçılık, anti-damping düzenlemelerine 
ilişkin ayrıca risk analizi amaçlarına uygun olarak tutulan ticaret erbabı bilgileri 
ile sonradan kontrol ve soruşturma sonuçlarına ilişkin kendi ulusal veri bankaları 
vardır. 

Diğer Veri Tabanları 

• İhracat ve Ortak Tarım Politikası ürünleri için ayrı tutulan veri 
bankası, 

• Sahte ve taklit eşya ile ilgili tutulan veri bankaları. Haklarının 
korunması için başvuruda bulunan firmalar için ve bu konuda 
gerçekleşen hata ve ihlaller için tutulan iki ayrı veri bankası 
bulunabilmektedir. 

• Menşe şahadetnamelerinin onayına ilişkin veri bankası, 

• X-ray tarayıcı kullanımı sonuçlarının tutulduğu veri bankaları ve 
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• Mahkeme kararları ve yorumlarının tutulduğu ortak veri tabanları 

bulunmaktadır. 

Risk İstihbarat Formu (RIF): 

25 üye ülkenin operasyon alanındaki görevlileri arasında gümrük kontrolü 
ve risk konularında bilgi değişimi için etkin ve hızlı bir mekanizmanın 
kullanılmasını amaçlayan RIF sayesinde, dış sınırlarda yüksek risk içeren 
alanlara yönelik etkin bir müdahale öngörülmektedir. RIF gümrük idarelerinde 
potansiyel bir ihlal ile ilgili olarak bilinç uyandırmalıdır. Bir Risk Bilgi Formu 
herhangi bir ihlalin tespit edilmesinden sonra doldurulur. Örneğin yanlış beyan, 
sahte eşya tespiti, CITES anlaşmasına tabi olup beyan edilmeyen eşya 
bulunması gibi ihlaller olabilir. RIF ihlali tespit etmede kullanılan teknikle ilgili 
bilgi verebilir. Avrupa Birliği bünyesinde bazı ülkelerde risk çalışmalarının 
merkezden yürütüldüğü bazılarında ise yerel olarak gerçekleştirildiği, bunun da 
uygulamada bazı sorunlara yol açtığı ifade edilmiştir. Bu konuya ilişkin 
Komisyon'un tutumu, RIF'ın merkezi ya da yerel olarak uygulanması 
konusundaki seçimin ülkelere bırakılması; ancak RIF rehberi gereği merkezin 
mutlaka bilgilendirilmesi gerektiği yönünde olmuştur. Komisyon ve üye devletler 
arasında ortaklık çerçevesinde RIF'lerin dağıtımına yönelik birçok pilot faaliyet 
gerçekleştirilmiştir. 

Bunun bir örneği Komisyon tarafından, Tayland'daki kuş gribi ile ilgili 
korunma önlemleri hususunda tüm üye ve aday ülkelere iletilen RIF'tir. Ayrıca 
2005 yılı Mayıs ayı başı itibariyle yaklaşık olarak 423 adet RIF değişimi 
gerçekleştirilmiş olup, 2003 ile 2004 yılları arasında bu değişim oranı ikiye 
katlanmıştır. RIF'i en fazla kullananlar %63'lük bir oranla, limanlar olup, bu oranı 
%24 ile Risk Analiz Merkezleri ve % 13'lük oranla havaalanları takip etmektedir. 
RIF düzenleyen noktalar arasında %15'lik bir oranla Roterdam başı 
çekmektedir. 2002-2005 arasındaki RIF uygulamalarında risk, en fazla yanlış 
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beyan (tarife kodu, yanlış menşe beyanı, düşük kıymet beyanı) daha sonra 
kaçakçılık ve sağlık-güvenlik, prekürsörler ve CITES konularında saptanmıştır.26 

Bu çerçevede aktarılan bilgilerin niteliğinin artırılması yönünde çalışmalar 
devam etmektedir. Fotoğraf ve görsel öğelerle aktarılan bilgilerin desteklenmesi 
önerilmektedir. 

7.2.2. Gümrükler 2007 Programı 

"Gümrükler 2007" Programı 1 Ocak 2003 ve 31 Aralık 2007 dönemini 
kapsar ve; 

• Ulusal idareler arasında elektronik bilgi değişimi sistemleri, 

• Gümrük görevlileri ve uzmanları için eğitim seminerleri, 

• Ulusal idareler arasında görevlilerin değişimi, 

• İş alemini kağıtsız ortama kavuşturacak elektronik sistem 
için gerekli temel için yasal ve mali dayanak oluşturur. 

Avrupa Birliği'ne katılım yolundaki aday ülkeler de hem onların hem de 
üye ülkelerin genişlemeye hazırlanması bakımından programa dahildir. 
Programın masrafları Avrupa Komisyonu ve katılımcı ülkeler tarafından 
paylaşılacak ve bütçe birliğe yeni giren üye ülkelerin gereksinimlerini de 
karşılayacak şekilde genişleme sürecinde artırılacaktır. 

"Gümrükler 2007" programı Topluluk ve vatandaşların güvenliğine ilişkin 

ve mali çıkarlarını korumak amacıyla kaçakçılıkla mücadele ve ticaretin 

kolaylaştırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. Programın özel önem 

Guidelines on the Use of Risk Information Form (RIF) for Operational Officials. 
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atfettiği bir konu da aday ülkelerin sistemlerini açık piyasa koşullarına cevap 
verebilecek şekilde geliştirmesine ve Avrupa Birliği'nin yeni sınırlarındaki gümrük 
kontrollerini Birlikten yana uygulamasına yardımcı olmaktır. 

"Gümrükler 2007" programı hedeflerini gerçekleştirmek için Topluluk İT 
sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi, görevlilerin değişimi, proje grupları, 
çalıştaylar, ve seminerler gibi araçlar kullanmaktadır. Ortak eğitim programlarını 
içeren mevcut faaliyetlerine devam edeceği ve başvuruda bulunan ve üçüncü 
ülke idarelerine teknik destek vereceği iradesini sergilemektedir. 

Avrupa Birliği açısından bakıldığında Topluluğun çıkarlarını korumak iyi 
işbirliği ve bilgi değişimi mekanizmaları gerektirmektedir. 

1 Ocak 2003'tan 31 Aralık 2007'ye kadar sürecek olan 133 Milyon Euro 
bütçeli Gümrükler 2007 Programının amacı, mevzuat alanında uyum sağlamış 
olan AB gümrük idarelerinde mevcut olan farklılıkların giderilmesi ve uyumun 
uygulamaya da yansıtılmasıdır. Bu amaçla 2003-2007 döneminde Avrupa 
Komisyonu koordinasyonunda çeşitli toplantılar, çalışma ziyaretleri, kıyaslama 
projeleri, çalıştaylar düzenlenmekte ve proje grupları oluşturulmakta olup, tüm 
faaliyetler Gümrükler 2007 bütçesinden karşılanmaktadır. 

Program faaliyetleri 2003 yılı Ocak ayı itibari ile başlamış olup, Türk 
Gümrük İdaresi temsilcilerince de bazı faaliyetlere katılım sağlanmıştır. İdari 
harcamalar bölümü hariç, Türkiye'ye yönelik katılım payının Topluluk 
hibelerinden karşılanması öngörülmüştür. Ancak, Topluluk tarafından yapılması 
gereken para transferinde yaşanan gecikme nedeniyle, bugüne kadar programa 
sınırlı bir katılım gerçekleştirilmiştir. Ancak, 15.03.2007 tarihi itibari ile 
Topluluğun gümrükler alanında gerçekleştirdiği çalışmaların büyük bir bölümünü 
içinde barındıran Gümrükler 2007 programına, Türk Gümrük İdaresi 
temsilcilerince geniş katılım sağlanmasına imkan verecek para transferinin 
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gerçekleşmiş olması nedeniyle, programa ilişkin koordinasyon faaliyetlerinin 
önemi artmıştır. Programın çalışma alanına giren konular itibarıyla düzenlenen 
toplantı ve seminerler ile oluşturulması öngörülen proje ve çalışma gruplarına 
ilişkin olarak gerekli bilgilendirme ve koordinasyon AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğünce sağlanmaktadır. 

7.2.3. Liman ve Havaalanı İrtibat Grupları 

AB'nin dış sınırlarındaki gümrük idareleri arasında işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak amacıyla bir çok irtibat grubu oluşturulmuştur. Bu 
gruplar Topluluğun büyük liman ve havaalanlarındaki yöneticilerden 
oluşmaktadır. İrtibat gruplarının hedefi Birliğin dış sınırlarında eş düzeyde 
kontrol ve meşru ticarette kolaylaştırmayı sağlamaktır. Bu, anılan idareler 
arasında hızlı risk bilgisi değişimi, personel değişimi, en iyi uygulama 
tecrübelerinin paylaşımı ve uygulamada yakın işbirliği yoluyla yapılmaktadır 

İrtibat Gruplarından bir kısmı şunlardır: 

7.2.3.1. RALFH 

RALFH limanlar irtibat grubu Gümrükler 2002 programı çerçevesinde 
başlatılmış ve finanse edilmiştir. Bu grup, Kuzey Avrupanın en büyük 
limanlarında görev yapan bir grup gümrük yöneticisinden oluşur ve gümrük 
idareleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla 
kurulmuştur. Hollanda (Rotterdam), Belçika (Antwerp), Fransa (Le Havre), 
İngiltere (Felixstowe), Almanya (Hamburg ) ve Polonya (Sczcecin) limanlarında 
görevli temsilcilerden oluşur. 

Bu beş liman lojistik zincirinde önemli halkaları oluşturmaktadır. Avrupa 
Birliğinin kurulmasıyla birlikte ülkeler arasındaki sınırlar ortadan kalkmış ve 
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firmalar istedikleri gümrükten ithalat veya transit beyanı yapma konusunda 
serbest hale gelmişlerdir. Bu, gümrük idareleri açısından gümrük kontrollerinin 
artık ülke çıkarları için değil, Birlik çıkarları için yapılacağı anlamına gelmektedir. 

7.2.3.2. ODYSSUD 

AB'nin güneyindeki önemli limanlarda görev yapan yöneticilerin 
oluşturduğu irtibat grubudur. Leixoes (Portekiz), Barselona (İspanya), Marsilya 
(Fransa), Trieste (İtalya), Pire (Yunanistan) ve Koper (Slovenya) limanlarını 
kapsamaktadır. 

7.2.3.3. ICARUS 

Başlıca AB havaalanlarının irtibat grubudur. Bunlar Schiphol (Hollanda), 
Frankfurt am Main (Almanya), Charles de Gaulle / Roissy (Fransa), Heathrow 
(İngiltere), Brüksel (Belçika), Rome Fiumicino and Ciampino (İtalya) ve Ruzyne 
Prague (Çek Cumhuriyeti). Bulgaristan'ın Sofya Havaalanı da bu irtibat 
grubunun üyesidir. 
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8. TÜRK GÜMRÜK İDARESİNDE RİSK ANALİZİ 

8.1. TÜRK GÜMRÜK İDARESİNDE RİSK ANALİZİ 

ÖRGÜTLENMESİ 

Personel 
D.Bşk. 

Eğitim D. 
Bşk. 

İda. Mali. 
İşi. D. Bşk 

Muh. Elek. 
D.Bşk 

Savunma 
Uzmanlığı 

Şekil 5 

Devlet Bakanlığı 

Gümrük Müsteşarlığı 

Müsteşar Yardımcıları 

APK 
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Gümrük Müsteşarlığı dört operasyonel genel müdürlükten oluşmaktadır. 
Uluslararası risk yönetimi örgütlenme ilkelerinde öngörüldüğü şekilde, risk 
analizi çalışmalarını yürüten ve dolayısıyla risk yönetimi sisteminin işleyişinden 
ve genel müdürlükler arası koordinasyon, bilgi paylaşımından sorumlu olacak 
adeta bir istihbarat birimi niteliğinde üst düzey yöneticilerden oluşan bir kurul ve 
bunun yanında operasyonel olarak çalışan tüm genel müdürlükler için tek bir risk 
analizi birimi yapılanması henüz mevcut değildir. 

Türk Gümrük İdaresinde Risk Analizi çalışmaları merkezden, Gümrükler 
Genel Müdürlüğü'ne bağlı Risk Analizleri Şube Müdürlüğü tarafından 
yürütülmekte ve bu birim tarafından oluşturulan risk profilleri BİLGE sistemine 
tanıtılarak tüm gümrük idarelerinde kontrollerde seçicilik sağlanmakta; Yine bu 
birim tarafından tespit edilen riskli firmalar denetim birimlerine intikal 
ettirilmektedir. 

Avrupa Birliği üye ülkelerinin pek çoğunun da kabul etmekte olduğu gibi 
merkezi olmayan bir risk analizi amaca hizmet edecek gibi görünmemektedir. 
Herhangi bir mesele bir çok kez riske esas teşkil edecek noktalar bakımından 
incelenebileceğinden dolayı, merkezi olmayan bir risk analizi sürekli olarak iki iş 
yapılmasına yol açacaktır. Tüm birimlerin aynı bilgi kaynağıyla donatılması 
faydalı olmayacağından, merkezi olmayan birimlerin, herhangi bir meseleyi riske 
esas teşkil edecek noktalar bakımından inceleyebilmeleri için, merkezi birim gibi 
geniş bir veri tabanları olmayacaktır. 

Ayrıca Türkiye gibi 143 adet gümrük idaresine sahip bir ülkede yapılacak 
risk analizinde bu birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması ve ortak ve 
standart risk kriterlerinin benimsenmesi ve her bir idarede gerçekleşen ticaret 
akışı çerçevesinde bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması bakımından 
merkezi risk analizi biriminin varlığı zorunlu görünmektedir. 
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8.2. İTHALAT, İHRACAT VE GÜMRÜK SUÇLARI AÇISINDAN 

TÜRK GÜMRÜKLERİNDE RİSK ANALİZİ 

Türkiye'de özel sektörde risk yönetimi ugulamaları özellikle bankacılık ve 
sigortacılık sektörlerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta ve eğitim 
programlarıyla desteklenmektedir. Kamu sektöründe de birçok alanda uluslar 
arası yükümlülüklere paralel olarak uygulanmaya başladığı ve mevzuata girdiği 
görülmektedir. 

Türk Gümrük İdaresinin bilimsel esaslara dayalı risk analizi yapmaya 
başlaması Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi kapsamında yapılan 
çalışmalar sonrasında gümrük idarelerinin bilgisayar ortamında çalışmaya 
başlaması ile eş zamanlı olarak gelişmiştir. Bilgisayar altyapısı olmadan risk 
analizi yapmak mümkündür; ancak analizden elde edilenleri sonuç alacak 
şekilde uygulamaya sokmak oldukça zordur. Türk Gümrük İdaresi, bilgisayar 
ortamında iş yapmaya başlayarak, etkin risk analizi yapmak için gerekli altyapıya 
da sahip olmuştur. 

Türk Gümrük İdaresi, bilgisayarlı gümrük işlemlerine pilot olarak 1998 
yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde başlamıştır. BİLGE ( 
Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri ) adı verilen gümrük yazılımının uygulanmasının 
başlaması ile aynı yıl Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde Risk Analizleri 
Şube Müdürlüğü de kurulmuştur. 

Bir gümrük kontrolünün amacı, " bütün malların, araçların, hava 

taşıtlarının, kişilerin, milli sınırlardan geçerken gümrük işlemlerinin 

tamamlanması sırasında kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulmasını" temin 
etmektir. 

107 



Vergi oranlarının eşya ve ülkelere göre farklılık göstermesi gümrük 
idarelerini daha kompleks bir mevzuatı uygulamak durumunda ve tarife, menşe 
ve kıymet sahtecilikleri yoluyla vergiden kaçınmayı cazip hale getirmektedir. Bu 
nedenle, gümrük kaçakçılık ve ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan gümrük 
kontrollerinin önemi giderek artmaktadır. 

Bununla birlikte, gümrük vergilerinin yurt içi üreticilerimizin uluslararası 
rekabetten belli ölçüde de olsa korunmasına yol açan etkisi nedeniyle gümrük 
idaresinin etkin gümrük kontrolleri sonuç olarak yurt içi istihdama ve ekonomik 
göstergelere olumlu etki yapmaktadır. 

Türk Gümrük İdareleri çok sayıda konteyner, posta ve yolcu girişi 
nedeniyle illegal eşyayı rasgele aramalarla bulmasının zorlaştığının bilincededir. 
Gümrüğün genel bir özelliği ithalat işlemlerinin yüksek hacmi ve bunların hepsini 
kontrol etmenin imkansızlığıdır. Zaten bir kaçakçı veya yasalara aykırı şekilde 
işlem yapan tacir, bir eşyayı nereden ve ne zaman illegal olarak sınırdan 
geçireceğine karar verirken ithalatın yüksek hacmini de göz önünde 
bulundurmaktadır. 

Risk Analizi, gümrük açısından öncelikle kaçak ve yasalara aykırı eşyayla 
mücadelede emeğin ve kaynakların en iyi nasıl kullanılabileceğinin 
tanımlanmasında uygulanır. Risk anlizinin en açık faydası gümrük yönetimine 
sınırlı kaynakların dağılımının nasıl yapılacağı konusunda yardımcı olmaktır. 
Diğer bir faydası da risk analizine dayalı kontrollerde gümrük memurunun 
yasalara uyumsuzluğu yakalama şansı daha fazla olacağı için motivasyonunun 
daha fazla olacağıdır. 

Bu çerçevede Risk Analizi Şube Müdürlüğü tarafından; 

• Yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte risk analizleri yapılmakta ve bu alandaki 

çalışmalar sonucu uluslararası risk analizi tekniklerine uygun olarak 
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hedefleme yöntemiyle risk profilleri oluşturulmakta ve bu profiller 

güncellenmekte; 

• Türk Gümrük İdaresi bünyesinde meydana gelen gümrük ihlalleri 

elektronik ortamda kayıt altında tutulmakta ve her bir ihlal unsuru risk 

analizine tabi tutulmakta, 

• Dış ticarette meydana gelen gelişmeler doğrultusunda, doğabilecek risk 

alanlarına göre mevcut kriterler gözden geçirilmekte, 

• Bu çalışmalar sonucunda; 

o elde edilen veriler bilgisayar sistemine (BİLGE'ye) aktarılmakta, 

o riskli öngörülen firmalar denetim birimlerine intikal ettirilmekte, 

o mevzuat değişikliği öngörülen risk alanları ilgili birimlere önerilerle 

birlikte intikal ettirilmekte, 

• Yapılan çalışmaların performans değerlendirmesi yapılmakta ve 

uluslararası standartlarda risk yönetimi sisteminin Türk Gümrük İdaresine 

uyarlanarak sistemin geliştirilmesi için sürekli güncellemeler ve yeni 

düzenlemeler yapılmakta, 

• Risk yönetimi konusunda merkez veya taşra personelin meslek içi 
eğitime tabi tutulmaktadır. 

Kırmızı hat; merkezdeki risk analizleri çalışmaları sonucunda BİLGE 
üzerinden sisteme tanıtılan kriterlere takılan sevkıyatların gümrük muayene 
memuru tarafından fiziki muayeneye tabi tutulduğu hattır. Bir beyanname dört 
sebeple kırmızı hatta yönlendirilebilir. Bunlar: 

• Merkezdeki Risk Analizi Biriminin sisteme tanıttığı profiller uyarınca; 

• Gümrük Mevzuatından kaynaklanan zorunlu yönlendirmeler. 

(Halihazırdaki uygulamada, kırmızı hat oranını artıran ve risk profilleriyle 

ilgisi bulunmayan bu kriter kırmızı hattan çıkarılmıştır.) 

• Merkezdeki Risk Analizi Biriminin belirlediği oranlarda Rasgele seçim 
kriteri sonucu; 
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• Gümrük muayene memurunun şüphe hasıl olması üzerine şerh düşürek 

beyannameyi kırmızı hatta yönlendirmesidir. 

Kırmızı hatta düşen eşyanın kontrolü mutlak suretle eşyanın görülmesiyle 
gerçekleştirilmektedir. Kırmızı hat kontrolü, ilgili gümrük muayene memurunca 
üç şekilde yapılabilmektedir. Haricen muayene; yani eşyanın dıştan görülmesi 
ve beyan ile uyuştuğunun tespit edilmesi halinde daha ileri gidilmemesi. Kısmi 
muayene; eşyanın bir kısmı itibariyle kapların açılması ve beyan ile 
uygunluğunun sağlanması halinde diğer kapları açılmaması. Tam muayene; 
eşyanın bütün kaplarının açılması suretiyle fiziki kontrolünün yapılması. 

Sarı hat: fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ilişkin beyanname 
ile eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğunun "sarı hat muayene memuru" 
tarafından kontrol edildiği hattır. Ancak belgelere göre tespitin yapılması 
mümkün bulunmuyorsa veya uygunsuzluk tespit edilirse idare amirinin uygun 
görmesi ile eşyanın fiziki kontrole tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. 

Yeşil Hat: Bu hat özelliği veya statüsü gereği bazı kişi veya eşyaya 
uygulanan hattır. Burada eşyanın hiçbir şekilde kontrolü yapılmaz. Çok spesifik, 
bekletilmesine taviz verilmesi mümkün olmayan eşya grubu için 
uygulanmaktadır. 

Mavi hat: Basitleştirilmiş Usul ve Sonradan Kontrol birimi tarafından, Risk 
Analizi Birimi verilerinden yararlanarak (örn:ihlallere ilişkin kayıtların 
incelenmesi) Gümrük mevzuatı çerçevesinde belirlenmiş çeşitli kriterleri 
sağlayan ve kendilerine "Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" verilen firmalar vergi 
numaralarına göre bilgisayar sistemine tanıtılmakta ve bu hatta giren firma 
eşyasının gümrük muayenesi yapılmamaktadır. Bu hak firma bazında 
verilmektedir. Bu hatta düşen eşyanın kontrolü daha sonraki aşamada belge 
üzerinden yapılmakta, gerek görülürse firma kayıtlarına da gidilebilmektedir. 
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Ancak Türk Gümrük idaresinin risk analizi kriterleri çerçevesinde bu firmaları da 

kırmızı hattan takip hakkı saklıdır. 

BİLGE sistemindeki hatlardan en baskın olanı yeşil hat olup, bu hat için 
belirlenen kriterler birinci önceliktedir. İkinci baskın hat kırmızı hattır. Risk 
Analizleri çalışmaları sonucunda oluşturulan risk profillerinin BİLGE sistemine 
tanıtılması ve bu kriterler sonucu kırmızı hatta yönlendirilen sevkiyat 
"Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" olan bir firmaya ait olsa dahi başka bir hatta 
gitmez. Üçüncü baskın olan hat mavi hattır. Anılan firmalar risk analizi 
kapsamında kırmızı hatta sevk olunmamışsa eşya mavi hatta gider ve kontrolü 
yapılmaz. Son olarak yeşil, kırmızı, mavi hatta gitmeyen eşya sarı hatta gider ve 
eşyanın belgelerine göre kontrolü yapılır. Risk Analizi Birimi tarafından yapılan 
risk kriterleri güncelleme çalışmaları sonucu farklı durumlar için söz konusu hat 
baskınlık derecesi değiştirilebilmektedir. 

Türk Gümrük İdaresi fiziki kontrollerin etkinliğini arttırmaya yönelik ticari 
eşya ithalatı ile ilgili risk analizi çalışmalarını Gümrükler Genel Müdürlüğü 
bünyesinde objektif kriterlere bağlamıştır. 

Türkiye, gümrük işlemlerinde fiziki muayene oranını ithalatta %15, 
ihracatta %2'ye düşürmeyi hedeflediğini DTÖ Mal Ticareti Konseyi'nde beyan 
etmiştir. Genel olarak, tüm gerekli belgelerin sunulmuş olması halinde, taşıma 
şekline bağlı olmaksızın en uzun ithalat işlemi 24 saat sürmektedir. Gümrükleme 
için aracı kullanma zorunluluğu yoktur. 

8.2.1. Bilgi Kaynakları ve Kullanılan Araçlar 

8.2.1.1. K-RADEF (Kaçakçılık Risk Analizi Değerlendirme Formu): 

Henüz otomasyona dahil edilmemiş gümrük idarelerince tespit edilen 

kaçakçılık olaylarının işlenerek olay tutanağı ile birlikte en geç üç gün içerisinde 
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gönderilmesi gereken formdur. Form içeriği bilgiler Ceza Kararları Takip 

Programına girilerek Risk Analizi Programları aracılığı ile puanlandırma ve arşiv 

için veri teşkil eder. 

8.2.1.2. Ş-RADEF (Şubelerarası Risk Analizi Değerlendirme Formu): 

Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesindeki şubelerce, görev alanlarına 
giren hususlarda Müdürlüklerine ulaşan risk unsuru taşıması muhtemel olayların 
ve bilgilerin ilgili Müdürlükçe değerlendirilmesini müteakiben BİLGE Sistemine 
tanıtılmasını gerektirir önemde olduğu tespit edilen bilgilerin gönderilmesinde 
kullanılan formdur. Form içeriği bilgiler Risk Analizi Programına girilerek 
puanlandırma ve arşiv için veri teşkil eder. 

8.2.1.3. HİBF (Hatalı İşlem Bilgi Formu): 

Elektronik ortamda işlem yürütmeyen gümrük idarelerince uygulanan 
ceza kararlarının Ceza Kararları Takip Programına girilerek Risk Analizi 
Programları aracılığı ile puanlandırması ve arşivi için veri teşkil eder. 

8.2.1.4. İhbarlar: 

Gerçek veya tüzel kişilerin her türlü ihbarı Risk Analizi Çalışmalarını 
başlatır ancak ön inceleme sonucu riskli bulunmayan unsurlar daha sonraki 
çalışmalarda kullanılmak üzere saklanır. Gerek görüldüğü takdirde Risk Analizi 
Uzman Raporu hazırlanır. 

8.2.1.5. Diğer Kurumlardan İntikal Eden Bilgiler: 

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı ve birçok diğer devlet kurum ve kuruluşlarından Risk Analizi 
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Birimine intikal eden hususlar Risk Analizi Çalışmalarının başlangıç noktasını 

oluşturur; ve ayrıca diğer konulardaki risk analizi çalışmaları için veri niteliği 

taşırlar. 

Yapılan ön inceleme sonucu gerek görüldüğü takdirde Risk Analizi 

Uzman Raporu hazırlanır. 

8.2.1.6. Sektör Temsilcilerinden İntikal Eden Şikayet Dilekçeleri: 

Herhangi bir sektörü temsil eden birlik, federasyon, meslek odaları veya 
ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşların haksız rekabete maruz kalmaları, yerli 
sektörün zarara uğraması durumunda, şikayetlerini, mağduriyetlerini, nedenlerini 
ve alınması gereken önlemleri belirttikleri dilekçeler Gümrük Müsteşarlığına 
intikal ettiği takdirde anılan sektör Risk Analizleri Birimi tarafından incelemeye 
alınır ve gerekli görüldüğü takdirde Risk Analizi Uzman Raporu hazırlanır. Rapor 
sonucunda uygun bulunursa risk profilleri oluşturularak BİLGE sistemine tanıtılır, 
riskli öngörülen firmalar denetim birimlerine intikal ettirilir, mevzuat değişikliği 
önerileri olduğu takdirde ilgili birimlere bildirilir. 

8.2.1.7. Denetim Raporları: 

Gümrük Müsteşarlığı ve diğer kurumlar denetim elemanlarınca 
hazırlanan denetim raporları incelenerek Ceza Kararları Takip Programına 
girilmek suretiyle Risk Analizi Programları aracılığı ile puanlandırma ve arşiv 
için veri teşkil eder. 

Risk Analizi Programına veri girişi yapılır. Gerek görülmesi halinde 
doğrudan hat yönlendirilmesi de yapılabilir. 
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8.2.1.8. BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) 

Gümrük Müsteşarlığı tarafından çağdaş bir gümrük idaresi yaratmak 
amacıyla başlatılan "Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi" (GİMOP) 
kapsamında birçok yenilik yapılmıştır. Gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında 
yürütülmesine ilişkin olarak hazırlanan BİLGE (BİLgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) 
eşyanın gümrük sahasına girişinden çıkışına kadar tüm gümrük işlemlerinin 
gerçek zamanlı olarak bilgisayar ortamında yürütülmesine ilişkin olarak 
kullanılan AB gümrük mevzuatına uyumlu bir otomasyon sistemidir. 
Yükümlüler BİLGE Sistemi'ne, Gümrük İdaresi'nde bulunan veri giriş 
salonlarındaki bilgisayarlardan girebilecekleri gibi EDI (Elektronic Data 
Interchange) aracılığıyla kendi bürolarından veya internet üzerinden de 
girebilirler. 

Türkiye'deki gümrük işlemlerinin %99'u bilgisayar ortamında 
yürütülmektedir. Diğer taraftan, ortak transit (NCTS) ve TARIC entegrasyonunun 
sağlanması için çalışmalar devam etmektedir. 

Gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi, gittikçe daha çok 
bilişim teknolojisine bağlı olmaktadır. Türkiye, gümrük idaresinin 
modernizasyonu projesi kapsamında, Birleşmiş Milletlerin benimsediği veri 
değişim standardı olan UN/EDIFACT sistemine uyumlu olan bilgisayar 
altyapısını oluşturmuştur. Bu altyapıda, %99'u elektronik ortamda 
gerçekleştirilen gümrük beyanlarının %65'i Elektronik Veri Değişimi olanağı ile, 
uzaktan (gümrük idaresine gelmeden) gerçekleştirilmektedir.27 

www.gumruk.gov.tr 
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Şekil 6 2 8 

BİLGE'de yer alan modüller; 

• Özet Beyan Modülü (Ambar Yönetimi de dahil), 

• Detaylı Beyan Modülü (giriş, çıkış transit ve antrepo beyannameleri, 

ekonomik etkili rejimlere ilişkin takip ve kapatma işlemleri), 

• Muhasebe Modülü (tahsilat ve ödeme işlemleri, vezne ve menkul kıymet 

alındıları, tahsilat bordrosu ve kasa işlemleri), 

• Tarife (ithalat rejimi vergi ve fon oranları, ithalat ve ihracat tebliğleri, 

serbest ticaret anlaşmaları,standardizasyon tebliğleri ulusal ve 

uluslararası muafiyetler ve anlaşmalar), 

• Referans Tabloları (ülke ve döviz kodları, gümrük kodları, banka kodları, 

belge kodları, ölçü birimler v.b.), 

• Lisans ve Kota Takipleri, 

• Risk Analizleri ve Seçim Kriterleri, 

Ayrıca, yazılımın çekirdeğini oluşturan bu modüller TIR Transit Takibi, Dış 

Ticaret İstatistikleri, Konteyner Takibi, Yolcu İşlemleri, Kaçak Bilgi Bankası 

Konteyner Takibi ve Veri Ambarı yazılımları ile entergre durumdadır. 

http://www.gumruk.gov.tr/content.aspx?cT=0&cld=0_1_12_2_1#BİLGE 
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BİLGE sisteminin alt modüllerini kullanmada, Türk Gümrük İdaresinde her 
birim görev alanı itibariyle yetkilendirilmiştir. Risk Analizi Birimi çalışmalarında bu 
alanların büyük bir çoğunluğuna erişim sağlamakta ve analizlerinde bu 
verilerden yararlanmaktadır. Gümrük Müsteşarlığı'nın bilgi teknolojisi 
sistemlerinin AB sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla BİLGE'nin revize 
edilmesi ile CCN/CSI (Ortak İletişim Ağı ve Arayüz Bağlantısı) sistemleri, NCTS 
(Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi), TARIC ve diğer tarifeyle ilgili sistemlerle 
bağlantı oluşturulmasıyla sağlanacak bilgi akışı, Risk Analizi çalışmalarında 
etkinliği artıracaktır. 

BİLGE Detaylı Beyan Modülü: Detaylı Beyan, vergiler, belgeler ve mesajların 
yer aldığı Tarife Modülü, hesaplanan vergi, fon vb. yer aldığı Muhasebe Modülü, 
ambar(geçici depolama) işlemlerinin ve özet beyan bilgilerinin yer aldığı Özet 
Beyan Modülü ile entegre olup, Risk Analizi çalışmalarında spesifik bir 
beyanname ile ilgili tüm bilgiler bu ekranlardan sağlanabilmektedir. 

BİLGE Özet Beyan Modülü: Özet beyana ilişkin tüm bilgilere erişim sağlanır. 

BİLGE Tarife Modülü: Her bir Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun (GTİP) 
tabi olduğu vergi oranı, ticaret politikası önlemi, standart ve izin belgeleri, o 
eşyanın tabi olduğu mevzuata erişim sağlanmaktadır. 

8.2.1.9. GÜVAS (Gümrük Veri Ambarı Sistemi) 

GİMOP Projesi çerçevesinde, Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde 

operasyonel olarak girilen ithalat, ihracat, transit gibi gümrük işlemlerinin ve 

ihlaller ve kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgilerin Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde 

merkezde oluşturulan bir veri tabanında toplanarak, karar vericilere bilginin hızlı 

ve sağlıklı iletilmesini sağlayan sisteme GÜVAS (Gümrük Veri Ambar Sistemi) 

denilmektedir. Özet beyan, beyanname bilgileri ve elektronik ortamda veri girişi 
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yapılan her türlü unsur gümrük veri ambarı sisteminde yer almaktadır. Sistem, 
yönetsel kararların alınmasında, kaçakçılık takibatlarında, genel veya bölgesel 
risk analizi yapılmasında gerekli olan verileri toplamak ve değerlendirmek 
suretiyle, yöneticilere ve uygulayıcı birimlere çok boyutlu analiz yapma 
olanağını sunmaktadır. 

Risk Analizleri Birimi Türkiye genelinde tüm Gümrük İdareleri'nden 
toplanan ithalat ve ihracat verileri üzerinden ayrıntılı analizler 
gerçekleştirebilmektedir. 

8.2.1.10. CKTP (Ceza Kararları Takip Programı) 

Gümrük idarelerinde karşılaşılan ihlallerin sisteme veri girişi 
yapılmaktadır. Bu çerçevede, "Ceza Kararları Takip Programı" ile de daha önce 
sisteme veri girişi yapılmış olan ihlaller ve bu ihlallere ilişkin bilgiler 
sorgulanabilmektedir. CKTP'den elde edilen verilerin analiz edilmesiyle risk 
profilleri gözden geçirilmekte ve yeni risk profilleri oluşturulmaktadır. Bununla 
birlikte gerçekleşmiş olan her ihlal çerçevesinde ihlale karışmış firmalar, ilgili 
kanun maddelerine göre öngörülmüş risk puanları almakta olup, firmaların yanı 
sıra ihlale karışmış her bir unsur da ağırlık derecesine göre risk puanı 
toplamaktadır. Bir yıl boyunca gerçekleştirdikleri ithalat ve ihracat hacimleri 
dikkate alınarak 8 ayrı kategoriye ayrılan firmalar, her bir kategori için ayrı ayrı 
belirlenmiş eşik risk puanları, takip süresi ve oranına göre; müşavirlik firmaları 
ise yine bir yılda gerçekleştirdikleri toplam ihracat ve ithalat hacmine göre tespit 
edilen dört ayrı kategoride her biri için ayrı ayrı belirlenen eşik risk puanları, takip 
süresi ve oranında BİLGE sistemine tanıtılarak takip edilmektedirler. Bunun 
yanı sıra müşavirler, müşavir yardımcıları Merkez Disiplin Kurulu kararlarına 
istinaden aldıkları uyarma, kınama, 6 aylığına veya 1 yıllığına mesleki faaliyetten 
alıkoyma cezaları ve karıştıkları tespit edilen ihlaller göz önüne alınarak; taşıyıcı 
firmalar da eşik risk puanlarına göre özet beyanda yer alan IRU numarası 

117 



(Uluslar arası Karayolu Taşımacılığı Birliği Numarası) baz alınarak çeşitli süre 
ve oranlarda takip edilmektedirler. 

Riskli olarak addedilen bu unsurlar aynı zamanda yapılacak risk analizi 
çalışmalarında incelenen herhangi bir sektörde faaliyet gösteren firmalar, 
müşavirler ve taşıyıcı firmalar hakkında yol gösterici olmaktadır. 

Ceza Kararları Takip Programı aynı zamanda Basitleştirilmiş Usul ve 
Sonradan Kontrol Şubesi tarafından "Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" verilecek 
firmaların tespitinde gerçekleşen ihlallerin belirlenmesi açısından veri sağlamada 
temel teşkil etmektedir. 

Yapılacak risk analizi çalışmalarında kullanılacak olan verilerin ivedilikle 
ve gerektiği şekilde programa girilmesi gümrük idaresince sürdürülen kontrollerin 
etkinliğinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. 

Risk Analizleri çalışmalarında kullanılmak üzere programa girişi yapılacak 
bilgiler: 

• 4926 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 3a1, 3a2, 3a3, 
3a4, 3b, 3c, 3d(1), 3d2, 3e, 3f, 3g, 3h, 3ı 1, 3ı2, 3ı3, 12 ve 4.maddeleri 
(pek fahiş, hafif, pek hafif) ayrıca 5-1,2,3; 8. madde, 9. madde, 11. 
maddelerinin uygulanmasını gerektirir durumlar, 

• 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 234-1 a, 234-1 b, 234-2, 235, 236-1, 
236-2, 237-1, 237-2, 237-3, 238, 241-1,3,4,5,6.nci maddelerinin, ayrıca 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 51. maddesi, 4760 sayılı 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 16. maddesi, 2976 sayılı Dış Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesinin de uygulanmasını 
gerektirir bir durumun ortaya çıkmasıdır. 
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Veri girişi yapılan her bir madde farklı risk puanı ve ağırlıklandırmaya tabi 
olup, bir gümrük ihlalinin tespiti halinde yargı kararı beklenmeksizin tespit 
edilmesinden sonraki ilk işgünü içerisinde veri girişi yapılmalıdır 

Programa veri girişi yapılırken Gümrük idaresi kodu, Rejim kodu, 
beyanname tescil tarihi, beyanname numarası yazılması gereken unsurlardır. 

Ayrıca beyan edilen ve ortaya çıkan unsurların karşılaştırılması ve 
yapılacak analizlerde "risk göstergeleri" olarak kullanılabilmesi için eşyanın 
tanımı, GTİP, kıymet ( ithalat konusu eşya için CİF, İhracat için FOB istatistik 
kıymet ABD doları cinsinden), miktar, menşe ülke verilerinin beyan edildiği 
şekliyle girişi yapılır, beyana ait bilgilerden yanlış olduğu tespit edilenlerin varlığı 
halinde tespit edilen doğru bilgiler de yazılır. 

İhlale ilişkin yapılması gerekli açıklamaların yer alacağı bölüm risk 
profillerinin oluşturulmasında önemlidir. Olayın oluş şekli, benzer durumlar için 
dikkat edilmesi gereken noktalar belirtilir. 

DGÖ ve AB standartlarında yapılan risk analizi basamakları göz önüne 
alındığında CKTP firmaların ve diğer unsurların "uyum ölçümünde" yer 
almaktadır. 
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FİRMA MEVZUAT UYUM DEĞERLENDİRMESİ 

Firmanın Yapmış Olduğu Gümrük Mevzuatı İhlallerinin 
Sayısı 

Firmanın Yapmış Olduğu Gümrük Mevzuatı 
İhlallerinin Türü 

Firmanın Yapmış Olduğu Gümrük 
Mevzuatı İhlalleri Sonucunda 

Oluşan Vergi Kaybı 

Firmanın Belli 
Bir Yılda 

Gerçekleştirdiği 
İthalat ve 

İhracat Toplamı 

Şekil 7 

Firmalar belli bir veri yılda gerçekleştirdikleri dış ticaret hacminin kıymeti 
bazında kategorilere ayrılmış ve bu çerçevede her bir kategori için farklı eşik 
puanlan ve takip oranları belirlenmiştir. Müşavirlik firmaları için kategoriler ve 
eşikler farklı değerlerde belirlenmiştir. 

Gümrük idaresi geçmişte yapılan ihlallerin firmaya etkisini belli bir süre 
sonra 6 ay, 1 yıl, 5 yıl vb. azaltmak isteyebilir, hatta tamamen silebilir. 
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8.2.1.11. Seçim Kriterleri Programı 

Seçim Kriterleri !v P ĵ 
âraçlar 

I 
Seçim Kriterleri Tanımlamaları 1 

jSeçim Kriterleri Etkinlikleri; jj 

GümrUk Rasgele Oranları Jİ 

Tarihçe j| 

V.Z.O 

Seçim Kriterleri Modülü Seçim Kriterleri Tanımlamaları, Seçim Kriterleri 
Etkinlikleri, Gümrük Rasgele Oranları ve Tarihçe olmak üzere dört alt modülden 
oluşmaktadır. 

"Seçim kriterleri tanımlamaları" yapılan analizler sonucunda oluşturulan 
risk profillerinin BİLGE sistemine tanıtılması ve tüm gümrük idarelerinde 
gerçekleşen gümrük işlemlerinin bu risk profilleri çerçevesinde hatlara 
yönlendirilmesinin yapıldığı programdır. Risk parametreleri bir formülasyon 
çerçevesinde bu program aracılığıyla profil haline getirilir ve belli bir veya birden 
fazla gümrük idaresi için risk teşkil etmesi durumunda sadece tespit edilen 
gümrük idaresi veya idarelerinde, tüm Türkiye çapında risk teşkil ediyorsa tüm 
gümrük idarelerine tanıtılır. Sisteme tanıtılan ve aktif hale getirilen risk profili, 
öngörülen süre boyunca bu profil içeriğindeki kriterleri aynı anda sağlayan tüm 
beyannamelerin yine öngörülen oranlarda "kırmızı hatta yönlendirmek suretiyle" 
incelenmesini sağlar. 
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Anlatılan bu sistem Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde aynı mantıkla 
çalışmaktadır. Merkezde yer alan Risk Analizi Birimi yerel gümrük idarelerine 
tespit ettiği risk profilini BİLGE sistemine benzer bir sistem üzerinden (istisnai 
durumlarda telefon, fax kullanılmak suretiyle) göndermekte ve yerel gümrük 
idaresi bu profilde yer alan risk unsurlarını ayrıntısıyla görmekte ve kendilerine 
önerilen birkaç inceleme yönteminden birini tercih ederek beyanname konusu 
eşyayı incelemektedir. Ancak ülkemiz uygulamasında eşyayı muayeneye yetkili 
muayene memuru kırmızı hatta yönlendirilen beyannamenin hangi nedenle 
yönlendirildiğini bilmemekte, yani profiller otomatik olarak merkezden, içeriği 
görüntülenmeden yönlendirme fonksiyonu görmektedirler. Bununla birlikte profile 
muayene veya onay memuru ekranında görünmek üzere açıklayıcı mesajlar 
ilave edilebilmektedir. 

"Seçim Kriterleri Etkinlikleri" sisteme tanıtılan risk profilleri doğrultusunda 
beyannamelerin hangi hatlara yönlendirildiğinin ve hangi hattan işlem 
gördüğünün takibine olanak veren programdır. Ancak bu takip yalnızca 
beyannamenin işlem gördüğü hattın tespitine yöneliktir. 

"Gümrük Rasgele Oranlan" alt modülü aracılığı ile belli bir veya birkaç 
gümrük ya da tüm gümrüklerde, hedefleme teknikleriyle oluşturulan risk profilleri 
dışında rasgele kontrol edilmesi istenen ithalat ve ihracat oranı belirlenir ve 
sisteme tanıtılır. 

"Tarihçe" ise seçim kriterleri programında işlem yapan herhangi bir 
kullanıcının yaptığı işlemleri saati ve kullanıcı kodu itibariyle raporlamaya yönelik 
olup, özdenetim aracıdır. 
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8.2.1.12. Risk Analizi Programları 

Kırmızı Hat Sorgu Programı Bu alt modül aracılığı ile gümrük idaresi 
bazında kırmızı hattan işlem gören firmalar, beyanname numarası, etkili olan 
seçim kriteri açıklaması, rejim kodu, gönderici firma, alıcı firma, müşavir, GTİP, 
menşe, kıymet unsurları görüntülenmektedir. Tüm gümrük idarelerinde 
gerçekleşen hat yönlendirme istatistikleri ve sebepleri bu sayılan unsurlar 
çerçevesinde takip edilebilmektedir. Yalnızca kırmızı hat değil diğer hatların da 
dağılımı hakkında değerlendirme yapılmasına imkan sağlamaktadır. 

Risk Veri Programı: Henüz otomasyona geçmemiş gümrük idarelerinde 
gerçekleşen ihlallerin HİBF (Hatalı İşlem Bilgi Formu) veya K-RADEF (Kaçaklığı 
Değerlendirme Formu) ile Risk Analizi birimine iletilmesi halinde, bu ihlallerin 
merkezden veri girişinin yapıldığı modüldür. Böylece tüm gümrüklerde ihlale 
karışan unsurların risk puanı alması sağlanmaktadır. 

Risk Kriterleri Güncelleme Programı: Risk profillerinin içeriğini 
oluşturan risk kriterlerinin güncellenmek surtiyle sona erdirilmesi, değiştirilmesi, 
süresinin uzatılması, takip oranının değiştirilmesi, veya herhangi bir risk profiline 
yeni risk kriterlerinin eklenmesi bu program aracılığı ile yapılmaktadır. Örneğin 
"riskli firma-ithalat-%50" olarak formüle edilmiş bir risk profilinin içeriğini 
oluşturan riskli firmaların güncellenmesi bu program üzerinden yapılır, 
değişiklikler de seçim kriterleri tanımlama programına otomatik olarak aktarılır. 

Kırmızı Hat Yönlendirme: İhlallerin değerlendirilmesine dayalı bir 
uygulamadır. Ancak her bir ihlal için risk puanı ve ağırlıkları da yapılan 
çalışmalarla belirlenmekte, aynı zamanda ihlaller bir yandan analizlerde 
kullanılarak risk profillerinin oluşturulmasında da yol gösterici olmaktadır. Kırmızı 
hat yönlendirme programı çalıştırıldığında, belli tarih aralığında, CKTP Programı 
aracılığı ile risk puanı alması sağlanan firma ve müşavirlerin birikmiş olan risk 
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puanları otomatik olarak hesaplanır; önceden belirlenen eşik risk puanlarını 

aştıkları takdirde öngörülen süre ve oranlarda yine sistem tarafından otomatik 

olarak kırmızı hatta yönlendirilir. 

Mesaj Programı: Herhangi bir firmanın gümrük işlemleri esnasında, 
muayene memuruna, onay memuruna veya her ikisine birden görünmesi istenen 
uyarı mesajları bu program vasıtasıyla sisteme tanıtılmaktadır. Firma yanında, 
rejim bazında, GTİP bazında veya kombinasyon halindeki risk kriterlerine uyarı 
mesajı eklenmesi gerekli durumlarda teknik birimlerce yapılabilmektedir. 

Kullanıcı Onay Programı: Bu program Risk Analizleri çalışmalarında 
müşavir firmalar, müşavirler, müşavir yardımcıları hakkında bir bilgi bankası 
niteliğindedir. Müşavirlerin bağlı olarak çalıştıkları firmalar, kullanıcı kodları, 
karne/sicil no lan, vergi numaraları, en son işlem tarihleri gibi analizlere ışık 
tutacak bilgiler bu program aracılığıyla temin edilebilmektedir. 

Vergi Sorgu Programı: Maliye Bakanlığı verilerinin paylaşımı bu 
programla sağlanmaktadır. Firma vergi no, adresi, faaliyet alanı, faal olup 
olmadığı, ortakları, ortakalarının payı, firmanın bizzat ortağı olduğu firma olup 
olmadığı, firma ortaklarının ortak olduğu diğer şirketler ve bunların ortakları bu 
program aracılığı ile sorgulanabilmektedir. 

8.2.2. Türk Gümrük İdaresinde Risk Analizi Aşamaları 

Risk Analizi çalışmalarında temel olarak, muhtemel gerçekleşebilecek 
potansiyel riskleri ortaya çıkararak öngörü oluşturmak ve bu çerçevede 
kanunlara aykırı unsurların gerçekleşmeden tespitini sağlamak amacıyla risk 
profilleri oluşturulması hedeflenir. İkincil olarak da Gümrük Veri Ambarı 
Sisteminden elde edilen veriler ışığında geriye dönük olarak yapılan incelemeler 
sonucu "riskli firma" olarak belirlenen firmaların inceleme ve soruşturma 
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amacıyla denetim birimlerine intikali çalışmaları sürdürülmektedir. Bu ikincil 
fonksiyonu Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucu 
oluşturulacak sonradan kontrol birimleri tarafından yapılacak olan denetimlere 
altyapı oluşturacaktır. 
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Şekil 8 

-İhbarlar 
-Sektör 
temsilcilerinin 
dilekçeleri 

GUVAS 

Risk Analizi Birimi 
Risk Analizi Raporları (Potansiyel Risk Profilleri) 
İhlallere Risk Puanları Verilmesi (İspatlanmış Risk Profilleri) 
Rasgele Oranlarının Belirlenmesi (Otomatik Risk Profilleri) 
Performans Ölçümü—•Güncelleme 
Riskli firmaların denetim için ilgili birimlere intikal ettirilmesi 

Öneri: (RİBF) 

Secim^Kriterleri 

Potansiyel Risk Profilleri 
İspatlanmış Risk Profilleri 
Otomatik Risk Profilleri 

(Rasgele) 

Gümrük 
İdareleri 

Özet 

Beyanname 

BİLGE 

Kırmızı 
(Muayene) 

Sarı 
Mavi 
Yeşil 

BİLGE 

Muayene 
Sonuçları 

\ 
\ 
\ 

Risk Analizi 
Proaramları 

CKTP 

İhlaller 
K-RADEF 
Ş-RADEF 

Denetim Rap 
HİBF 

İhlaller 
(Gümrük 
İdarelerinden 
giriş) 

Muayene Ekranı 
Değişiklikleri 
(Geribildirim) 

i. _. J 

İhlal + 
Hata 

Norm 

Muayene 
Sonuçları 
(Profille 

İlişkilendirilmiş) 
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Risk analizi yoluyla BİLGE Sistemine tanımlanacak risk kriterlerinin 

tespitine yönelik yapılan çalışmalarda başlıca üç yöntem kullanılmaktadır. 

8.2.2.1. Birinci Yöntem: İhlallerin Puanlandırılması Yöntemi (İspatlanmış 
Risk Profilleri) 

Birinci yöntemde; gümrük idarelerinde tespit edilen her türlü mevzuat 
ihlaline CKTP aracılığıyla risk puanı verilmekte, önceden oluşturulan kriterlere 
istinaden tespit edilen risk puanları çerçevesinde, Risk Analizi Programları 
aracığıyla bu ihlallere karışan unsurlar sistem tarafından analize tabi tutulmakta 
ve hızlı bir şekilde BİLGE sistemine risk kriterleri olarak yansıtılmaktadır. Bu 
şekilde oluşturulan profillerin "ispatlanmış risk profilleri" olarak adlandırılması 
diğer risk profillerinden ayrılması açısından doğru olacaktır. Zira ortada 
meydana gelmiş olay vardır. Mevzuat ihlaline karışan ithalatçı, ihracatçı firmalar, 
gümrük müşavirleri veya ihlale konu eşya (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu-
GTİP), menşe ülke veya beyannamede yer alan her türlü bilgi, içerdiği risklere 
göre sınıflandırılmaktadır 

8.2.2.2. İkinci Yöntem: Risk Analizi Uzman Raporları (Potansiyel Risk 
Profilleri) 

Risk Analizi Uzman Raporları genellikle eşya veya sektör bazında 
hazırlanmakta olup; çalışma sonucunda hedefleme teknikleriyle potansiyel 
risklerin neler olduğu ortaya konulmaktadır. Risk Analizi Uzman Raporu'nun 
aşamaları: 

• Risk konusunun seçimi, 

• Ekonomik çevrenin analizi, 

• Mevzuat risk analizi, 

• İstatistik risk analizi, 
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• ihlallerin incelenmesi, 

• Sonuç, 

• Muayene Sonuçlarının belirli aralıklarla takp edilmesi, 

olarak sıralanır. 

8.2.2.2.1. Risk Konusunun Seçimi (Riskli Alanın Belirlenmesi) 

Risk konusu seçiminde başlıca kaynaklar; 

• Risk Analizi Birimine bildirilen istihbarat, ihbar veya ihlale ilişkin bilgiler 

• Sektörel dernek, birlik veya diğer kuruluşların şikayet dilekçeleri 

• Ulusal mevzuatın incelenmesi sonucu gümrük kontrollerinin 

yoğunlaştırılması gereken alanların açığa çıkarılması 

• Mevzuatta yeni düzenlemelerin veya var olan kurallarda değişikliklerin 

yer alması. Örn: veri bir ülke menşeli belirli ürünlere getirilecek yeni bir 

anti-damping düzenlemesi, menşe saptırması veya GTİP kaydırması 

olasılığına karşı gümrük idaresini alarma geçirmelidir. 

• Gazete, TV, vs. gibi basında yer alan veya GÜVAS'tan elde edilen 

verilerin incelenmesi ışığında yeni ticaret trendlerinin göz önünde 

bulundurulması, örn: artan şekilde belli bir ülkeden veri bir ürün ithalatının 

artışı risk analizi gerektirecek bir konu olabilir. 

• Soruşturma Raporları, Ş-RADEF, K-RADEF 

Risk Analizi Birimine ulaşan bu bilgiler bir ön incelemeye tabi tutularak 
hangi konuda risk analizi yapılacağı belirlenir. Bu ön incelemede iki açıdan risk 
değerlendirmesi yapılabilir. 

i. Riskin gerçekleşme olasılığının büyüklüğü 

ii. Riskin gerçekleşmesi halinde doğuracağı zararın büyüklüğü 
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Bu konuda kanaate varabilmek için genel olarak; 

i. Mevzuat incelemesi, 
ii. İstatistiklerin incelenmesi, 
iii. Geçmiş dönem ihlallerinin incelenmesi 

iv. Sektörün incelenmesi 
gerekir. 

Ön incelemenin tamamlanmasından sonra yapılacak değerlendirmeler 
ayrıntılı risk raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı şeklinde ise oluşturulan 
doküman daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere saklanır. 

Ayrıntılı Risk Analizi Raporu hazırlanmasına gerek görüldüğü takdirde risk 
analizi konusu seçilmiş olur. 

Riskin tanımlanması: Hedef, her bölgede risklerin tam olarak tespiti ve 
riskin nasıl doğabileceğidir. 

Temel risk gümrük bölgesinde ortaya çıkan kanunsuzluk, gümrük 

denetlemesinden kanunsuz olarak eşyaların kaçırılması, yasaklama, kısıtlama 

veya gümrük vergisi ödeme zorunluluğuna karşı işlemlerdir. 

Ancak risk, eşyanın tipine, gümrük rejimine, kullanılan prosedüre veya 
ilgili görevlilere göre çok daha kesin olarak da tespit edilebilir. 

Risk tanımlandıktan sonra fakat değerlendirmeye geçmeden önce risk 
göstergeleri de belirlenmelidir. Bazı göstergeler bütün risk alanlarının tamamına 
uygulanabilirken, diğerleri yalnızca belirli bir sektöre uygulanabilir. Risk 
göstergeleri normal olarak her risk alanında eşya, firma, beyan edilen rejim veya 
işlemle ilgili olarak tespit edilir. 
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Ürün temelli risk göstergeleri, tarife sınıflandırmaları (yüksek ihracat veya 
ithalat vergileri olanlar), menşe veya çıkış yeri (tarife kotaları, miktar kısıtlamaları 
veya tercihli rejimlerin uygulandığı yerler), kıymet (anti-damping vergilerine tabi 
olanlar) ve işlem hacmini kapsar. 

Firma temelli risk göstergelerinde, belirli davranış tipleri ve davranış 
kalıpları, meydana gelen değişmeler (iş veya gümrük stratejisi), geçmişte 
kurallara uyduğu yönünde tutulan kayıtlar ve gümrük veya vergi kanunlarına 
karşı ihlaller değerlendirmeye alınmalıdır. 

8.2.2.2.2. Ekonomik Çevrenin Analizi 

Eşyaya ilişkin bütün bilgilerin derlendiği bir aşamadır. Bilgiler internet 
başta olmak üzere ilgili meslek kuruluşları, üniversiteler, devlet kuruluşları ve her 
türlü kaynaktan elde edilebilir. 

Bu aşamada ulaşılması gereken bilgiler: 

Eşyaya ilişkin bilgiler; 

• Eşyanın doğası 

• Tüketiciye sunuluş şekli 
• Eşyanın arz koşulları 
• Ulusal ve uluslararası ortalama fiyatı, 
• Üretim şartları (yerli üreticilerin durumu, maliyetleri) 
• Kullanımı 
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Ülkelere ilişkin bilgiler: 

• Satıcı, üretici, aracı ülkeler (üretimin yapıldığı ülkeler, üretimin olmadığı 

bilinen ülkeler,) 

• Transit ülkeler; özellikle menşe saptırması olasılığının bulunduğu 

sektörlerde, hangi ülkelerde üretimin olduğunun bilinmesi, beyan edilen 

menşenin riskli olarak tespit edilebilmesinde önemli bir veridir. 

8.2.2.2.3. Mevzuat Risk Analizi 

Bu aşama, KDV ve gümrük vergi oranları, tarife kontenjanları, anti-
damping vergisi uygulanan ülkeler ve vergi oranları, aranılan belgeler, dış ticaret 
politikaları nedeniyle uygulanmakta olan yasaklama, kısıtlama, standart ve izin 
uygulamalarına ilişkin bilgilerin derlenerek potansiyel risk unsurlarının 
belirlendiği aşamadır. Ayrıca eşyayla ilgili mevzuatın uygulanmaya başladığı 
tarih, yapılacak analizde öncesi ve sonrası ticaret trendlerini inceleme 
bakımından kırılma noktasını teşkil edecektir. Örneğin; herhangi bir eşyaya belli 
menşe ülke bazında kota uygulamasının başlaması, bu uygulama tarihinden 
sonra ticaret artışlarının yaşandığı menşe ülke, GTİP, firma bakımından önemli 
risk unsurlarını ortaya çıkaracaktır. 

Yüksek KDV ve gümrük vergisi oranı, eşya için zorunlu standartların 
istenmesi veya kontrol belgesi benzeri belgelerin şart koşulması GTİP 
saptırmaları konusunda risk alanları doğuracaktır. 

Bu aşamada BİLGE altmodülü olan Tarife Programından ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı web sayfası mevzuat bölümünden faydalanılmaktadır. 
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8.2.2.2.4. İstatistik Risk Analizi 

İstatistik aşamasında veri ambarından elde edilen ham veriler 
incelemenin amacı doğrultusunda derlenerek incelenir. Mevzuat risk analizi 
aşamasında tespit edilen ortaya çıkabilecek risk alanları bu incelemeye yön 
verebilir. İstatistiksel tablolar ve grafikler oluşturularak risk konusu hakkında 
trendler tespit edilir. Veriler genellikle son üç yılın verileridir. Bu aşamada 
cevapları aranan sorular: 

• İşlemleri yapanlar kim? 

• Hangi sıklıkla? 

• Hangi gümrüklerden? 

• Hangi eşya? 

• İşlemler hangi menşe ülke bazlı gerçekleşmekte? 

• İşlemler hangi çıkış ülkesi bazlı gerçekleşmekte? 

• Sözleşme ülkesi hangi ülke? 

• Menşe-çıkış-sözleşme ülkeleri karşılaştırması, 

• Potansiyel sığınak GTİP'lerin (kaydırılabilecek GTİP) ithalatında değişim 
olmuş mu? 

• İncelenen eşyanın göndericileri kim? 

• İncelenen eşyanın gönderici firma-alıcı firma bazında ithal birim fiyatı 
nedir? 

• Özellikle tarım ürünlerinin ihracatı söz konusu ise 

o Ürünün ticaret hacmi ve geri ödeme miktarı nedir? (ne kadar yüksekse 
risk o kadar yüksek olacaktır) 

o İşlem gördüğü kalem rejim kodu nedir? 

o Gideceği ülke hangisi? (geri ödemenin gideceği ülkeye göre 
düzenlendiği sektörler için önem arz eder) Özellikle tarım ürünlerinin 
ihracatında, ihracatçının genelde kullandığı rotasını ve gideceği ülkeyi 
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değiştirmesi risk düzeyini artıran bir faktör olup bu konuda denetim 
birimlerince ödemelerin incelenmesi daha açıklayıcı olacaktır) 

o İhracatçının güvenilirliği nedir? (İhracatçı olarak kasdedilen geri 
ödemeden faydalanandır. Ürünün toplam ihracatındaki % payı, varsa 
risk puanı, daha önce ihlalinin mevcut olup olmadığı, riskli taşıyıcılarla 
çalışıp çalışmadığı risk düzeyini belirler.) 

Örnek sorular incelenen olayın veya sektörün yapısına, içerdiği risk 
alanlarına göre daha da çoğaltılabilir. Bu aşama Risk Analizi Raporunun 
potansiyel riskli firma, GTİP, müşavir, gönderici firma veya menşe ülkeler 
hakkında güçlü kanaatlerin oluştuğu en önemli aşaması olarak nitelendirilebilir. 
Örneğin "risk konusunun seçimi" herhangi bir yerli sektör temsilcisinin "yerli 
sektörün maruz kalabileceği haksız rekebet" iddiası üzerine seçilmişse ve 
"ekonomik çevre analizinde" söz konusu sektörün maliyetleri ve satış fiyatları ile 
ilgili bilgiler sağlandıysa, bu bilgilerin Gümrük Veri Ambarı Sisteminden elde 
edilen veriler ışığında hesaplanacak menşe bazında ortalama ağırlıklı birim ithal 
fiyatları ile karşılaştırılması faydalı olacaktır. 

Risk Analizi çalışmalarında bu aşamada GÜVAS'tan elde edilen ham 
veriler üzerinde çalışılarak oluşturulan istatistikler genel olarak şu başlıklar 
altında toplanabilir: 

a) Genel Olarak Sektör İthalat-İhracat Trendi (Yıllık, 6 aylık, veya çeyrek yıl 
bazında olabilir) 

b) Kalem Rejim Kodu Bazında Sektör İşlemleri 

c) Menşe Ülke Bazında Sektör İthalat ve İhracatı 

d) Sektörün Başlıca İthalatçıları ve Sektördeki Payları 

e) Sektördeki Başlıca İhracatçılar ve Sektördeki Payları (Toplam İhracattaki 

Paylarının belirlenmesi de firma analizine ışık tutacaktır) 

f) GTİP Bazında İstatistik Risk Analizi 
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a. İhracat-ithalat Trendleri, Sektördeki Payları 

b. Menşe Bazında İthalat ve İhracat Trendi 

c. Menşe Bazında Birim Fiyat Trendi 
d. Potansiyel Kaydırılabilir GTİP İthalat Trendi 

e. Menşe Ülke- Çıkış Ülkesi-Sözleşme Ülkesi Karşılaştırmalı Analiz 

İstatistik risk analizinin sonucunda belirli bir menşe ülke veya GTİP, çıkış 
ülkesi gibi genel bir risk göstergesi tespit edildiği takdirde, bu tespitler BİLGE 
sistemine tanıtılacak risk profillerinin oluşumunda çok önemli veri olacaktır. Söz 
konusu eğilimlerin özeline inilerek çalışmalar spesifik hedeflemeye yönelir ve 
bu riskli alanlardaki ithalat veya ihracat eğilimlerini hangi firmaların 
gerçekleştirmekte olduğu belirlenir. Firmaların yanında müşavirler, gönderici 
firmalar da analize tabi tutulur. Tespit edilen riskli firmalar sonradan kontrol 
amacıyla denetim birimlerine intikal ettirilecekleri dolayısıyla önemlidir. 
Bu çerçevede firma incelemesi daha ayrıntılı açıklanmalıdır. 

Firma İncelemesi: 

Risk analizi raporunun bu aşamasında mevzuat risk analizi, ekonomik 
çevre analizi ve istatistik risk analizi çalışmaları sonucunda oluşturulan risk 
profillerinin kapsamına giren firmalar daha ayrıntılı olarak incelenecektir. 

Firma beyannameleri kapsamı bilgilerin analizi yapılacaktır. 

Öncelikle firmanın üretici, sadece satıcı, veya her iki durumun geçerli olup 
olmadığı tespit edilir. 

Firma; aynı ülke ve aynı göndericiden, düzenli olarak, faaliyet gösterdiği 
sektöre özgü ve girdi olarak kullanılabilecek nitelikte eşya getiriyorsa bu firmanın 
risk düzeyinin düşük olabileceği kabul edilebilir. 
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Firmanın dış ticaretinin belli bir alanda yoğunlaşması ve "Gümrükçe 
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi" sahibi olarak basitleştirilmiş usul 
uygulamalarından faydalanmakta olması halinde firmanın alanında uzmanlaşmış 
olduğu kabul edilir. Dolayısıyla faaliyet gösterdiği alanla ilgili gümrük mevzuatını 
bildiği, piyasada belli bir yer edindiği, sektörde prestij sahibi olduğu düşünülerek 
gayri meşru yollardan kazanç elde etmeyi amaçlamayacağı kabul edilebilir. 

Firmanın; farklı ülke, farklı göndericiden, düzenli sayılmayacak 
aralıklarda, belirli bir sektöre özgü olmayan ithalatları söz konusu ise ve nihai 
ürün getirerek pazarlama faaliyeti yürütüyorsa, bu firmanın risk düzeyinin yüksek 
olabileceği kabul edilebilir. 

Risk düzeyinin yüksek oluşuna farklı bir bakış açısı hata yapma 
potansiyelidir. Alanında uzmanlaşmamış bir firma çok çeşitte ve birbiriyle ilgisiz 
eşya ithal ettiğinden ithal ettiği farklı mallar ile ilgili özel hükümleri ve ilgili 
mevzuatı yeterince bilmeyebilir. Bu nedenle bu firmanın risk taşıdığı 
düşünülebilir. 

Firmanın ithalat gerçekleştirdiği ülkeler belirlenerek ülke bazında 
gönderici firmalar tespit edilir. Gönderici firmanın firmaya ihraç ettiği eşyanın 
tarife pozisyonları, miktarı, kıymeti belirlenerek yıl içinde eğer varsa ithalatın 
yoğunlaştığı dönemler ya da ithalatın dönem içindeki sıklığı ve periyodu 
belirlenerek firmanın dönemsel ya da düzenli ithalat yapıp yapmadığı sorgulanır. 
Buradan hareketle firmanın faaliyet sahası ve ticaretini yoğunlukla yaptığı 
eşyanın cinsi göz önüne alınarak firma hakkında bir yargıya ulaşılmaya çalışılır. 
Bunlar: 
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Firma; aynı ülkelerden ve mevsim koşullarına bağlı olarak talebi artan 
eşya getiriyorsa bu firmanın risk düzeyinin düşük olabileceği kabul edilebilir.29 

Firma; aynı ülkelerden ve aynı göndericiden, sadece dönemsel arz 
koşullarına sahip eşya getiriyorsa, bu firmanın risk düzeyinin düşük olabileceği 
kabul edilebilir. 

Firmanın geriye dönük olarak gerçekleştirdiği gümrük işlemleri istatistikleri 
de göz önüne alınarak ithalatın büyük kısmının sürekli aynı periyotta 
gerçekleşmesinin anlamlı olduğu düşünülebilir. 

Belli periyot içinde farklı menşe ve göndericilerden, belli bir düzenlilik 
göstermeyen tarife pozisyonu, miktar ve kıymette eşya ithal eden firmanın, bu 
unsurlara ek olarak nihai ürün getirerek pazarlama faaliyeti yürütmesi 
durumunda firmaya ilişkin risk düzeyinin yüksek olduğu varsayılabilir. 

Gönderici-Alıcı arasındaki ilişki: GATT Sözleşmesinin 7nci maddesi 
çerçevesinde gönderci ile alıcı arasında herhangi bir ilişkinin varlığı halinde 
eşyanın kıymeti açısından bir risk doğduğu kabul edilebilir. Ayrıca göndericinin 
ülkemizdeki diğer alıcılara ihracat yapıp yapmadığı tespit edilir. Başka alıcılara 
da ihracat gerçekleştirdiği görülen göndercinin alanında kurumsallaşmış bir firma 
olduğu kabul edilerek düşük riskli olarak değerlendirilebilir. 

Genel olarak firma kaynaklı riskler: 

• Yanlış veya eksik belge kullanımı 
o Firma mevzuat bilgisi eksikliği yüzünden yanlış belge kullanmış 

olabilir. Dolayısıyla risk içermediği kabul edilebilir. 

2 9 Gümrük Uzmanları Kamile AÇIK ve İsmail DALYAN tarafından hazırlanan Risk Analizleri Şube 
Müdürlüğü Bilgi Notu. 
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o Kasıtlı olarak yanlış belge kullanılmıştır. Bu durumun tespiti için 2 

sorunun cevabı aranır: 
• doğru belgelerle yapılan beyan ile yanlış belge ile yapılan 

beyan nedeniyle doğan mali farklar ve gümrük sınırlamalara 
ilişkin farkların büyüklüğü firmanın bu ihlali göze alıp 
almayacağına değip değmeyeceğine göre ve; 

• Firmanın sıklıkla dış ticaret işlemi yapıp yapmadığı 
araştırılır. Bu sorunun cevabı bize hem riskin gerçekleşme 
olasılığının büyüklüğünü gösterir, hem de kasıt unsurunu 
güçlendirici unsur olacaktır. 

• Yanlış beyan (eksik kıymet, yanlış tarife veya menşe beyanı): Miktar 
farklılığı büyükse: vergiden kaçınmak için yapmış olabilir, miktar farklılığı 
küçükse: yanlışlık olabilir 

Tarife beyanında; beyan edilen GTİP ile tespit edilen GTİP arasında vergi 
farkı ve istenen belgelerde farklılık varsa veya dış ticaret kısıtlaması varsa veya 
ek mali yükümlülükler doğuruyorsa yapılan işlem risk unsuru içermektedir (kasıt 
unsuru). İki GTİP arasında kayda değer bir fark olmaması halinde bir hata 
olduğu düşünülebilir. 

Yanlış menşe beyanında; dış ticaret kısıtlaması ve istenen belgelerde 
farklılık var mı? Menşe kaydırması firmaya yasal olmayan bir kazanç 
sağlamakta mıdır ? Sağlıyorsa riskli, sağlamıyorsa risk yok kabul edilir. 

Firmaya ilişkin olarak risk analizi çalışmasında öncelikle kayıtlar aşağıdaki 
hususlara dikkat edilerek incelenir. Söz konusu kayıtlar: 

1. Gümrük dışı kayıtlar: Sektör içinde firmanın konumunu belirlemeye 
yönelik verilerdir. Firmanın gümrük dışı kayıtlarının incelenmesinde 
aşağıda yer alan sorulara cevap aranır: 
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a. Firmanın yapısı; 
b. Ne kadar süredir piyasada bulunduğu, 
c. Yan firmalarının bulunup bulunmadığı, 

d. Firmanın büyüklüğü,sektör ithalatında kıymet ve miktar bazında 

payı, 
e. Faaliyet gösterdiği sektör, 
f. Sektörün özellikleri, 
g. Sektörün rekabetçi yapısı, 
h. Sektörün yurtiçi toplam talebi, talep tahmini 
i. Sektörün dünya ticaret hacmi, 
j. Sektörün yurt içi üretim ve ithalat miktarı toplamı, 
k. Ulusal ve uluslar arası fiyat karşılaştırması, 
I. Sektördeki ulusal firmalar ve pazar payları, ithalatçı olup 

olmadıkları, sektördeki firmaların faaliyet yılları 

Görüldüğü üzere bu hususların çoğunluğu ekonomik çevre analizi 
aşamasında açıklığa kavuşturulmuş olacaktır. 

2. Firmanın gümrük idaresindeki kayıtları; 

Firmanın ticari işlemlerine ve gümrük ihlallerine ilişkin kayıtları incelenir. 
Öncelikle firmanın gümrük işlemlerine ilişkin gümrük idaresinde tutulan tüm 
kayıtları taranarak incelenen dönemdeki işlem hacmine bakılır. Tescil edilen 
beyanname sayısı, kıymet bazında tutarı, sektördeki payı,kalem rejim kodu 
bazında işlemlerin çeşidine bakılır. Kıymet ve miktar bazında ayrı ayrı pazar 
payının hesaplanması ve bu paylar arasında çok büyük farkların sektördeki 
diğer ithalatçı firmaların oranlarıyla karşılaştırılması firmanın ithalatlarının birim 
ithal fiyatları bakımından daha ayrıntılı analize tabi tutulmasını gerektirebilir. 
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Sektörde çok düşük paya sahip olan firmalar devlet açısından ortaya 

çıkacak fayda ve maliyet analizi sonucu inceleme dışı bırakılabilir. 

Daha sonra firmanın gümrük işlemlerini hangi GTİP'lerden gerçekleştirdiği 

tespit edilip, riskli eşya grubu ithal edip etmediğine bakılır. Burada zaman 

içerisinde bu eşya gruplarında değişiklik olup olmadığı, dikkate alınır. 

Firmanın çalıştığı gümrük müşaviri olup olmadığına bakılır. Eğer varsa 
tespit edilen gümrük müşavirinin gümrük işlemlerindeki geçmişi incelenir. 
Burada da CKTP 'den faydalanılmakta gümrük müşavirinin daha önce dahil 
olduğu ihlaller tespit edilmektedir. Bunun yanında müşavirler firmalardan farklı 
olarak idaremiz tarafından kayıtları tutulan kişilerdir. Dış ticaret firmalarının 
aksine iş yapıp ortadan kaybolma olanakları yoktur. 

İkinci aşamada riskli olabileceği düşünülen müşavirin çalıştığı firmalar 
incelenir. Bu firmaların daha önce ihlalleri bulunup bulunmadığına bakılır. Aynı 
şekilde daha önce riskli firmalarla çalışıyor olması müşavirin de riskli olma 
ihtimalini doğurur. Firmanın çalıştığı müşavirin riskli olması durumunda bu analiz 
tersi için de geçerlidir. 

Müşavirler grubunun risk analizinde bunlar hakkında tutulan kayıtlar temel 
rol oynar. Özellikle soruşturma ve incelemeye konu olmuş firma ve müşavirlerin 
kayıtları ve Merkez Disiplin Kurulu Kararları ile uyarma, kınama, 6 aylık ve 1 
yıllık mesleki faaliyetten alıkoyma ve meslekten men cezaları listeler halinde 
takip edilir. Müşavirlerin analizinde; 

• Müşavirlerin çalışmaya ne zaman başladıkları, 

• Hangi firmalarla ve hangi sürelerle çalıştığı, 

• Karnesinin geçici veya sürekli şekilde alınıp alınmadığı, 

• Ne tür bir ihlalden ne kadar süre alındığı, 
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• Kendilerine bağlı yardımcılarının kimler olduğu, 

• Yardımcılarının ihlalleri ve karnelerinin alınıp alınmadığı, 

• Dolaylı ve doğrudan temsilci olması 

vb bilgiler önem arz eder. Gümrük Müşavirliği firmalarının sık sık ihlale karışan 
müşavirlerle çalışması bir risk göstergesi olarak alınabilir. 

Bu incelemelerin çoğunda "kullanıcı onay" programından faydalanılır. 

Firmanın gümrük işlemlerine ilişkin incelemenin bir diğer aşaması 
beyanname düzeltmeleridir. Firmanın çok sayıda beyanname düzeltmesinin 
olması firmanın daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulması için bir risk 
göstergesi olabilir. 

incelenmesi gereken bir diğer unsur firmanın çalıştığı taşıyıcı firmadır. 
Oluştulmuş risk profillerinde yer alan riskli taşıyıcılarla çalışan firmalar risk 
göstergelerinden birine takılmışlardır. Risk Analizi çalışmalarında taşıyıcı 
firmalar, dolayısıyla bu taşıyıcılarla çalışan firmalar özet beyanda yer alan IRU 
numaraları aracılığıyla izlenebilmektedir. 

Dış ticaret teamüllerine göre sıklıkla kullanılmayan ödeme şekilleri bir risk 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu çerçevede mal mukabili, peşin ve vesaik 
mukabili ödemeler ile ödemenin şeklinin belli olmadığı haller riskli olarak kabul 
edilebilir. 

Orijinal faturada yer alan eşya bedeli ile navlun ve sigorta masrafları 
karşılaştırılır. Ticari teamüllere göre yüksek olarak kabul edilen bedel veya 
oranlar risk göstergesi olarak değerlendirilebilir. 
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Dış ticaret geçmişi yeni olan bir firmanın gümrük işlemleri gümrük idaresi 
açısından her zaman risk taşımaktadır. Bu, her yeni firmanın riskli olduğu 
anlamına gelmemekle birlikte, bu firmaların gümrük işlemlerinin takip edilmesi 
gereklidir. Çünkü, firma yeni olduğundan mevzuat bilgisi yetersizidir, ihlal yapma 
ihtimali sektörde yerleşik firmalardan daha fazladır. Diğer taraftan, firma henüz 
piyasada yerleşmediği için kaybedecek bir prestiji de yoktur ve piyasaya giriş 
amacı konusunda henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Firma yeni olduğundan 
firma hakkında istihbarat elde edilmesi zaman gerektirecektir. Bu zaman aralığı 
da firmanın ihlali yapıp ortadan kaybolması açısından ciddi bir risk içermektedir. 

Dış ticaret geçmişi nispeten eski olan firmanın (dış ticarette 1 yıl ve 1 
yıldan daha uzun zamandır faaliyet gösteren firma) dış ticaret işlemlerinin 
periyodik olarak farklılık göstermesi ve birbirinden farklı tarifelerden eşya 
getirmesi durumunda farklı unsurlar değerlendirilir. 

Firmanın mevsime göre gümrük işlemi gerçekleştirmesi durumunda; 
mevsimin getirdiği özellikler nedeniyle ulusal ve uluslararası ticari konjonktürden 
yararlanarak ticari kar güdüsüyle hareket ettiği düşünülebilir. Bu durumda 
ticarete konu eşyanın gümrük işleminin ticari konjonktüre uygunluğu ve ulusal ve 
uluslararası fiyatların böyle bir ticareti karlı kılıp kılmadığı hususları 
araştırılabilir.30 

İncelemeye konu firmanın son 3 yıllık gümrük işlemleri baz alınır. Her yıl, 
ilgili mevsimlerde firmanın hangi ülkeyle, hangi miktarda ve hangi kıymette 
nelerin ticaretini yaptığına bakılır. Bu gümrük işlemlerine konu GTİP'in gümrüğe 
ilişkin mali yükümlülükler, dış ticarette sınırlama ve yasaklamalar açısından 
anlamlı bir sığınak GTİP bulunup bulunmadığı araştırılır. Sığınak bir pozisyon 

0 Gümrük Uzmanları İsmail DALYAN ve Kamile AÇIK tarafından hazırlanan Risk Analizleri Şube 
Müdürlüğü bilgi notu. 
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bulunmaması halinde ticari işlemin yasalara uygun gerçekleştiği sonucuna 

varılabilir. Aksi durumda risk söz konusu olabilir. 

Mevsime bağlı olmayan eşyanın gümrük işlemlerinde ise; değişik 
periyotlarda farklı GTİP'lerden gümrük işlemi yapılmış olması mevzuata hakim 
olmamayı getirebileceği gibi firmanın ticari kardan ziyade kimi mali 
yükümlülüklerden veya gümrük kısıtlama ve yasaklamalarından kaçınmak 
suretiyle ticari işlemden kazanç beklentisi içinde olduğu sonucunu da getirebilir. 
Bu durumda mevsimsel özellikleri olan eşyanın gümrük işlemlerinde risk 
derecesi düşük mevsimsel özelliği olmayan ve değişik tarifelerden değişik 
aralıklarla ticarete konu olan eşyanın gümrük işleminin risk derecesi de yüksek 
kabul edilebilir. 3 1 

Mevsimsel olmayan eşya ithalatı için önce gümrük istatistik kayıtlarına 
bakarak firmanın yaptığı gümrük işlemlerinin sıklığı, miktarı, kıymeti ve çeşitliliği 
araştırılır. Firmanın değişik eşyayı, az sayıda gümrük işlemiyle çok miktarda ithal 
etmesi risk içerir. Gümrük işleminin sıklığı, dış ticaret yapılan ülkeler, alıcı ve 
gönderici firmalar incelenir. 

Yüksek bir miktarla karşı karşıya bulunulması halinde aynı GTİP'den ve 
aynı ülkeden diğer firmalar tarafından yapılan gümrük işlemleri içeriği miktarlara 
ve birim kıymetlere göre karşılaştırma yapılır. Bu gibi durumlarda miktarın çok 
olması, ithalat sıklığının düşük olması, firmanın çalıştığı ülkelerin ve çalıştığı 
kişilerin farklı olması riski arttıran başlıca faktörlerdir. 

3 1 Gümrük Uzmanları İsmail DALYAN ve Kamile AÇIK tarafından hazırlanan Risk Analizleri Şube 
Müdürlüğü bilgi notu. 
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Potansiyel Risklerin Tespiti 

Düşük Kıymet Beyanı: Öncelikle yapılması gereken analizlerden birisi fiyat 
analizidir. Fiyat analizinde; aynı dönem içinde ithalat tarihinde hedef ülke fiyatları 
ile yurtiçi fiyatları arasında ABD doları bazında kıymet olarak fark olup 
olmadığına, hedef ülke fiyatlarına gümrük mali yükümlülüklerinin eklenmesi 
halinde ithalat yapılmasının mantıklı olup olmadığına bakılır. Mantıklıysa düşük 
risk mantıklı olmaması halinde ise yüksek risk söz konusudur. Bu durumda 
düşük kıymet beyanıyla ithalat riski söz konusu olabilir. 

Bu riskin kaynakları; 

Ülke kaynaklı risk, karşı ülkenin uyguladığı bir damping ya da karşı 
ülkenin sahte faturası söz konusudur. 

Firma kaynaklı risk, firmanın kendisinin veya firma adına beyanda 
bulunan gümrük müşavirinin usulsüz beyan yoluyla eksik vergi ödemesi suretiyle 
haksız bir kazanç elde etmesi söz konusu olabilir. 

Firma kaynaklı riskte eksik kıymet beyanını araştırmasında; hedef ülkede 
yapılacak araştırma dışişleri ve ticaret ateşelikleri kanalıyla yapılabilir. Gümrük 
işlemine konu eşyanın GTİP veya ticari ismi verilmek suretiyle hedef ülkedeki 
ulusal fiyat ve dış ticaret fiyatı öğrenilir. 

Gümrük idaresi kayıtları üzerinden yapılacak araştırmada, hedef ülkeden 
aynı GTİP'den yapılan tüm ithalatların birim kıymeti karşılaştırılır. Hedef firmanın 
birim kıymetinin diğer ithalatçı firmalar birim kıymetlerine göre daha düşük 
olması halinde yanıltıcı beyan söz konusu olabilir. 
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Hedef ülke piyasa fiyatlarının ülkemiz piyasa fiyatlarına navlun, sigorta ve 

gümrük vergileri eklenmesi sonucunda bulunan fiyattan daha düşük olduğu 

tespit edilirse risk yoktur. 

Piyasa fiyatlarının eşit veya fazla olduğu durumlarda, bu ülkenin damping 

uygulaması veya yanlış beyan riski ortaya çıkmıştır. 

Öncelikle firmanın faaliyette bulunduğu sektörde menşe ve GTİP bazında 
ağırlıklı ithal birim fiyatları hesaplanır. Daha önce de açıklandığı üzere eşyanın 
niteliğine göre baz alınacak miktar türü belirlenir ve hesaplanmış kalem kıymeti 
bazında çalışılır. Firmanın ithal birim fiyatlarının menşe, GTİP ve yıl bazında 
ağırlıklı ortalama ithal birim fiyatından sapmaları hesaplanır. Sapmalar 
hesaplandıktan sonra belli oranların üstü riskli grup olarak belirlenir. Bu oran 
sektörün yapısına ve gerçekleşen işlemlere göre çalışmayı yapan uzman 
tarafından belirlenir. Genellikle %50'nin üstünde sapma gösteren firmalar daha 
ayrıntılı incelemeye alınmakta, diğer kriterler çerçevesinde de değerlendirilerek 
bu oran %70-80 lere çıkarabilmektedir. Veri bir menşe ülkeden gerçekleşmiş 
veri bir GTİP ithalatının ortalama ithal fiyatından bu oranlarda sapma gösterenler 
düşük kıymet beyanı açısından riskli firma statüsündedir. 

Bu şekilde tespit edilen firmalar gönderici-alıcı ilişkisi bakımından 
incelenir. Anılan firmaların birim ithal fiyatları aynı göndericinin diğer firmalara 
birim ihraç fiyatlarıyla karşılaştırılır. Gönderici firmanın ortalama birim ihraç 
fiyatından yüksek derecede sapma gösterenlerin risk derecesi artar. 

Sapma eğilimi tespit edilemiyorsa veya göz ardı edilebilecek 
seviyelerdeyse, veri bir menşe ülke bazında aynı GTİP ihraç eden gönderici 
firmaların birim ihraç fiyatları karşılaştırılarak gönderici firma bazında bir riskin 
mevcut olup olmadığı araştırılır. "Firma incelemesi" kısmında yer alan kriterler 
doğrultusunda da analize tabi tutulmuş olan firmalar hakkında bu süreç 
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sonucunda "riskli" kanaati oluştuğu takdirde söz konusu firma kontrol amaçlı 
olarak denetim birimlerine incelenmek ve gerekirse soruşturulmak üzere intikal 
ettirilmelidir. 

Yapılan çalışmanın öncelikli risk analizi boyutu incelenen sektör veya 
spesifik GTİP'lerele ilgili olarak ortaya çıkan çeşitli risk göstergeleri 
doğrultusunda risk profilleri oluşturularak bunların BİLGE sisitemine tanıtılması 
ve düşük kıymet beyanı açısından fiziki muayeneye yönlendirilmesi ve gümrük 
kontrollerinde hedefleme teknikleri yoluyla seçiciliğin sağlanmasıdır. 

Bu çerçevede incelemeler sonucunda örneğin:XXX GTİP'li YYY menşeli 
ZZZ birim kıymetin altında ithalatı gerçekleştirilen eşyanın kırmızı hattan takip 
edilmesi, dolayısıyla aynı ihlalin diğer firmalar tarafından denenmesi ihtimaline 
karşı önlem alınması sağlanır. 

Menşe Saptırması: "Mevzuat Risk Analizi" aşamasında veri bir menşe 
ülke kaynaklı eşyanın ticaret politikası önlemi (kota, anti-damping vergisi, 
gözetim,tarif e kontenjanı vb) standardizasyon önlemi (TSE, CE vb), izin 
belgesine (kontrol belgesi vb) tabi olduğunun tespit edildiği durumlarda yasalara 
uymama eğilimindeki firmaların anılan eşyanın ya menşe ülkesini ya da 
GTİP'ini farklı beyan ederek bu önlemlerden kaçınabileği düşünülür. 

Bunun için, menşe olarak beyan edilen ülke ile coğrafi olarak aynı 
bölgede bulunan ve dış ticaretimizde yasaklama ve kısıtlama uygulanan ülkeler 
bulunup bulunmadığı analizlerde önem arz eder. İstatistik risk analizi 
aşamasında ticaret politikası önlemine tabi bir menşe ülke kaynaklı ithalatlar 
önlemin uygulamaya konulduğu tarih öncesi ve sonrası temelinde analize tabi 
tutulur. 
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Risk Analizi çalışmasında önlemin uygulanmaya başladığı tarih "kırılma 
noktası" olarak adlandırmak yerinde olacaktır. Uygulamanın başlangıç tarihinden 
itibaren ithalat trendindeki değişmeler üzerinde analizler yoğunlaştırılır. Örneğin 
önlem uygulanan menşe ülke kaynaklı ithalat azalırken başka bir menşe ülke 
payının ithalatta belirgin bir artış göstermesi dikkat çekici bulunur. Söz konusu 
eşya ithalat trendi %artış oranları itibariyle menşe ülke bazında incelenir. 

R.A. ŞB.Müd. 1386-232 sayılı çakmak sektörü risk analizi raporu 
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Şekil 9'da çakmak sektörü ile ilgili hazırlanan Risk Analizi Uzman 
Raporu'nun "istatistik risk analizi" aşamasından bir örnek yer almaktadır. Burada 
mevzuat risk analizi sonucunda eşya ile ilgili olarak derlenen bilgiler incelemede 
dikkat edilecek dönemler hakkında bilgi sağlamıştır. Bu çalışmada belli 
tarihlerde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çakmaklara uygulan anti-damping 
vergisinin ithalat eğilimlerini nasıl değiştirdiği tespit edilmiştir. 

K O T A ÖNCESI K O T A SONRASı 

M E N Ş E MIKTAR KıYMET($) MIKTAR KıYMET($) 

ÇHC 29.275,00 116.925,00 0 0 

ENDONEZYA 0 0 28.625,00 145.527,50 

Tablo 3'de de kota uygulaması sonrası gözlük ithalatı trendindeki çarpıcı 
bir değişim örneği yer almıştır. 

Artışın yüksek olduğu menşe ülkeler hakkında şüphe oluşur ancak riskli 
olarak nitelendirilebilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaç vardır. Zira bu ülkelerde 
de anılan eşya üretimi mevcut olup; ithalatçılar yasal çerçevede alımlarını bu 
menşe ülke kaynaklı gerçekleştirmekte olabilirler. 

Bu noktada önleme tabi menşe ülke kaynaklı ithalatların birim ithal 
fiyatlarıyla, artış görülen ve herhangi bir önleme tabi olmayan menşe ülke 
kaynaklı ithalatların birim ithal fiyatları, ayrıca önleme tabi olmayan ülkenin 
kırılma noktasından öncesi ve sonrası arasındaki birim ithal 
fiyatlarıkarşılaştırmalı olarak analize tabi tutulur. Birim kıymetlerde önleme tabi 
ülkenin birim kıymetlerine yaklaşma menşe saptırması risk göstergelerinden 
birini oluşturacaktır. Örneğin gözlük ithalatlarına ilişkin yapılan Risk Analizi 

3 3 Risk Analizi Şb. Müd. Tar. Haz. 1386-124 sayılı gözlük raporu 
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çalışmasında Çin Halk Cumhuriyetine uygulanan kota sonucu Almanya'nın birim 
ithal fiyatlarının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli birim ithal fiyatlara yaklaştığı 
durumlarda firma bazında incelemeye alındığında menşe saptırması riski 
kanaatini ortaya çıkaran göstergelere rastlanmıştır. 

Bir diğer yöntem, ülkelerin web sayfalarında yayınladığı ihracat 
rakamlarına ulaşarak, Türkiye'ye yapılan ithalatların incelenmesidir. Menşe 
saptırması açısından riskli görülen ülkenin Türkiye'ye olan ihracatı, Türkiye'nin 
aynı GTİP bazında ithalatından az ise ortaya çıkan farkın yanlış menşe 
beyanından kaynaklanmış olabileceği düşünülür. Örneğin duvar saatleri ile ilgili 
olarak yapılan Risk Analizi çalışmasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne uygulan anti-
damping vergisi sonrası Tayvan menşeli duvar saati ithalatında ciddi artış tespit 
edilmiş, Tayvan dış ticaret verilerine internet üzerinden erişilmesi sonucu 
Türkiye'ye veri yılda yapılan ihracat rakamlarının, Türkiye'nin ithalat rakamlarının 
hayli altında kaldığı görülmüştür. 

Çalışma sonucu riskli olduğu öngörülen menşe ülke ve GTİP 
kombinasyonu, veya menşe ülke-GTİP-taban birim ithal fiyatı kombinasyonunun 
formüle edildiği menşe saptırması potansiyel risk profili oluşturulur. 

Bu aşamadan sonra firma incelemesine devam edilir ve söz konusu risk 
profiline uyan firmalar analiz edilir. Firmanın önlem uygulamasından önce ithalat 
yaptığı gönderici firmayı önlemden sonra da, menşe ülke beyanını 
değiştirmesine rağmen, değiştirmemesi dikkat çekici bulunur ancak sözleşme 
üleşi, menşe ülkesi ve çıkış ülkesi karşılaştırmalı olarak incelemeye devam 
edilir. 

GTİP Kaydırması: Öncelikle bir GTİP'in kaydırtabileceği sığınak GTİP'ler 
belirlenir. Sığınak GTİP'lerin tespitinde Tarife biriminin uzmanlığından 
faydalanılmalıdır; bununla birlikte: 
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• Eşyanın tanınması: tanımı, hammaddesi, nihai kullanım amacı, fiziksel 

yapısı vs 

• Eşyanın yapısal olarak hangi GTİP'lere sokulabileceği, 

• Muhtemel GTİP'ler arasında gümrükte uygulanan mali yükümlülükler 

açısından fark olup olmadığı, 

• GTİP'ler arasında dış ticaret kısıtlama ve yasaklama açısından fark olup 

olmadığı, 

• Söz konusu eşyanın ithalatında yasal olarak firmalar açısından kısıtlama 

söz konusu olup olmadığı, 

• Eşya için özel düzenek gerekli olup olmadığı, 

• Tam rekabet koşulları altında kolayca ithal edilip yurt içinde arz edilip 

edilemeyeceği, (Pazara sunum şekli) 

• Ulusal ve uluslar arası fiyat karşılaştırması, (Dış ticarete konulan mali 

yükler eklenmesi halinde ticaretin hala karlı olup olmadığı) 

• Yurt dışındaki başlıca gönderici ülkeler ve firmalar 

İncelenir. 

Temel olarak herhangi bir önleme, standarda, izin belgesine tabi olmayan 
GTİP'ler potansiyel sığınak GTİP adaylarıdır. Ayrıca istatistik risk analizi 
incelemesinde önlemden sonra önleme tabi menşe ülke kaynaklı sığınak GTİP 
ithalat trendleri incelenir. Tacir tarafından GTİP kaydırması yapılmasının amacı, 
önleme tabi ülke menşeli malı, önlemden kaçınmak için başka bir GTİP 
beyanıyla ithal etmektir. Bu nedenle yalnızca söz konusu menşe ülke kaynaklı 
ithalatların incelenmesi yeterli olacaktır, inceleme sonucu "kırılma noktası" 
öncesi ve sonrası karşılaştırmalı olarak incelendiğinde dikkat çekici artış 
gösteren GTİP'ler üzerine yoğunlaşılır. 
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Şekil: 10 
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Şekil 10'da 07.11.2001 tarihinde anti-damping vergisi uygulaması 
başayan Ç.H.C. menşeli (910521000000 GTIP'li) duvar saati ithalatının azalışı 
karşısında, muhtemel sığınak GTİP olarak tespit edilmiş GTİP'in Ç,H.C. menşeli 
ithalat artışı tespit edilmektedir. Bu tespit çerçvesinde analiz bu spesifik GTİP 
üzerine yoğunlaştırılır. 

Birim kıymet ve gönderici firma bazında da karşılaştırmalar yapıldıktan 
sonra, önleme tabi ülke menşeli ve riskli sığınak GTİP'ler kombinasyonu, 
potansiyel risk profili olarak formüle edilir. 

Bu aşamadan sonra bu profil kapsamına giren firmalar firma incelemesi 
bölümünde anlatıldığı üzere analize tabi tutulur. Örneğin, istatistik risk analizi 
aşamasında firmanın GTİP bazında ithalatları geriye dönük olarak incelenir, 
değişim trendlerine dikkat edilir, ülkelerarası dış ticaret rakamları karşılaştırılır ve 
riskli firma kanaati yaratanlar ncelenmek ve soruşturulmak üzere denetim 
birimlerine intikal ettirilir. 
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8.2.2.2.5. İhlallerin İncelenmesi (Reel Risk Analizi) 

İncelenen bir sektör ise o sektör konusu eşya ile ilgili olarak, firma veya 
diğer unsurlar ise bu unsurlar ile ilgili olarak CKTP'de kayıtlı veya Risk Analizleri 
Birimine diğer birimlerden Ş-RADEF, K-RADEF, yazı veya denetim raporları 
aracılığı ile iletilmiş ihlallerin incelendiği aşamadır. 

Daha evvel bir ihlale karışmış firmanın ihlali gerçekleştirme şekli ve 
koşulları tespit edilmişse bu firmanın tekrar ihlal yapması beklenebilir. 
Dolayısıyla risk düzeyi ihlal türüne göre oldukça yüksek olacaktır. 

Muayene bilgileri: Firmanın bugüne kadar muayene edildiği hatlara 
ilişkin bilgilere ve sonuçlarına bakılır. Özellikle kırmızı hattan muayenesi 
gerçekleştirilmiş beyannameler ile ilgili olarak herhangi bir tespit edilmemesi 
halinde firma risksiz kabul edilebilir. Muayene bilgilerinin seçim kriterleri, 
dolayısıyla, risk profilleri ile ilişkilendirilmiş bir biçimde takibi risk analizi 
çalışmaları için arz ettiği önem bakımından öneriler kısmında tekrar ele 
alınacaktır. 

8.2.2.2.6. Sonuç 

Yapılan risk analizi çalışmasının (uzman raporu) sonuç böümünde 
öncelikle oluşturulan risk profilleri beirtilir ve bu profillerin formüle edilerek Bilge 
sistemine tanıtılmasıyla profil kapsamına giren gümrük işlemlerinin kırmızı 
hattan takibi öngörülür. 

İkinci olarak "riskli" olduğu kanaati oluşan firmaların incelenmek ve 

soruşturulmak üzere denetim birimlerine intikali öngörülür. 
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Son olarak yapılan çalışma sonucunda mevzuatta tespit edilen boşluklar, 

zayıflıklar belirtilerek, önerilen değişiklikler ilgili birim, kurum ve kuruluşlar 

bilgilendirilmek üzere belirtilir. 

Profil Oluşturulması: Güncelleme Formu düzenerek Seçim Kriterleri 
Programı aracılığı ile oluşturulan profiller BİLGE sistemine tanıtılarak aktive 
edilir. 

Risk Profilleri: Risk profili bir gümrük memurunun risk analizini 
uygulamaya koymakta kullandığı bir araçtır. Profili şüphesiz ülkeden ülkeye 
değişiklik gösterebilir ama yerel koşullara da uydurulabilir ve karşı laştırılabilir 
olmak zorundadır. Burada gümrük memurlarının risk profillerine ulaşma kolaylığı 
en önemli husustur. 

Bu profiller değişik tipteki eşyalarla ilgili de olabilir. Risk profilleri ithalat ve 

ihracatta büyük bir dikkatle göz önünde tutulmalıdır. Özellikle hassas ürünler söz 

konusu olduğunda daha fazla dikkatle değerlendirilmelidir. 

Bir risk profili risk alanının tanımlanmasını, risk tespit ve 
değerlendirmesini, risk göstergelerini, uygulanabilecek kontrolü, işlemin 
zamanını, yapılan işlemin sonuçlarını ve etkinliğinin değerlendirilmesini 
içermelidir. 

Bir risk profilinin etkili olarak kalabilmesi için profilin esnek olması 
gerekmektedir. Bu şekilde yeni riskler belirlenebilir, değerlendirilebilir. 

Bir risk profili çalışmasının temeli, risklerin sürekli gözden geçirilmesidir. 
Bir risk profilinin etkili vaziyette kalması onun yeni belirlenen riskleri 
yansıtmasına bağlıdır. Risk profilleri geri bidirim mekanizması aracılığı ile 
düzenli olarak Risk Analizi Birimi tarafından güncellenmelidir. 
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Şekil: 11 

Nesne Düzen Bağlantılar Hareketler 
Seçim Kriterleri Tanımlamaları 

a ı 
Seçim Kriteıleıi Tanımı 

Profiikodu z^mimmma. ^("""iMma 

»be, «o* mam m^Kjmm. . ^ ^ ^ L * 6 ™ ! . . 

^ T j : [ j j Hat TSJKSHZ: i " l KIRMIZI j 

Foraıül ' 1+2-'. 

i"î" •.ı^ssBi'"—ı- • • •••• 

Aktif • 

Mesaj ! Özellikle düşük kıymet beyanı yönünden dikkatli 

İfadeler 
Numaıa 

flHB 
2 CESP EO «2110100000 

•1 
Gideceği Gümrükler 

.......i. 

Şekil 11'de Türk Gümrük İdaresinde düzenlenen bir profil örneği yer 
almaktadır. 
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Risk Analizi Merkezi 
ZT 0207 B - 77/2001 - R 212 

INFO-ZORA (Almanya Risk Analizi Merkezi) 

Riskprofile-No.: 00023/2001/00 

Profil Başlığı: Minidiskler -Sadece ses veren mi veya aynı zamanda 
kaydeden mi? 
Risk departmanı: Serbest Dolaşım 
Sınıflandırma Gümrük Vergileri 

Risk parametresi: GTİP: 8520 9090 90 00 
Menşe: Malezya 

Detaylı Açıklama: 
İsveç Gümrük İdaresinden alınan bigiye göre "Minidisk" adı verilen ses kayıt 
cihazlarında Malezya menşeli olanlarda yanlış tarife beyan edilmektedir. 
Bunlar 8520 90 90 90 0 kod numaralı aynı zamanda ses verme özellikleri olan 
kayıt cihazlarıdır (Gümrük vergisi %2 ) 

Kayıt cihazlarının ses verme özelliği olmayanlarının doğru kod numarası 8519 
pozisyonunda sınıflandırılmış olup; bu özelliğe sahip olanlar 8519 99 18 000 kod 
numarasında sınıflandırılmıştır. (Gümrük vergisi: %9,5) 

Bu sınıflandırmadan etkilenen basit mobil cihazlardır, "minidisk-kaydeder" 
tanımında kaydetme fonksiyonu tahmin edilebilirken, "mini disk-çalar" 
tanımından ses veren cihaz anlaşılmamalıdır. Bu yalnızca ticari addır ve bir kayıt 
cihazının diğer teknik parametlerini de içerir. 

Almanya Profil Örneği34 

3 4 INFO-ZORA (Almanya Risk Analizi Merkezi) poststelle@zora.bfinv.de 
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Alman Gümrük idaresi Risk Analizi Merkezi'nin yerel Gümrük idarelerine 

elektronik yolla veya istisnai durumlarda fax veya telefon yoluyla ilettiği risk 

profili içeriği yukarıda yer almaktadır. 

Türkiye uygulamasından farklı olarak oluşturulan risk profilinin ayrıntıları 
Gümrük idaresinde kontrol görevini gerçekleştirecek olan memura açık olarak 
bildirilmektedir. Görevli memur kontrol edeceği sevkiyatı hangi açıdan 
inceleyeceğini, nelere dikkat edeceğini bu bilgi paylaşımı çerçevesinde 
bilmektedir. 

Türk Gümrük İdaresi risk profilinde, GTİP-menşe ülke kombinasyonu 
şeklinde Şekil 11'de belirtildiği formatta formüle edilerek BİLGE sistemine 
tanıtılır ve sistem bu profil içeriği kriterleri sağlayan beyannameleri muayene için 
yönlendirir. Ancak muayene memuru bu profil formülasyonunu ve açıklamasını 
görmez. Bununla birlikte muayene ve onay memurlarına BİLGE ekranında 
görünmek üzere profile eşlik edecek ve muayene sürecini yönlendirecek uyarı 
mesajları atanabilir. Örneğin "menşe saptırması olabilir", veya "GTİP kaydırması 
olabilir", "düşük kıymet beyanı olabilir" vb. 

Şekil 11'de Türk Gümrük İdaresi profil örneğinde görülen mesaj 
kutucuğuna atanan mesaj Onay memuru ve muayene memuru ekranında 
görünecektir, dolayısıyla muayene memurunun beyanname konusu eşyayı 
hangi açıdan inceleyeceğini bilerek işlemi gerçekleştirecek olması hem maliyeti 
hem de zaman kaybını önleyen önemli bir uygulamadır. 

Formülasyon: Ana hatları genel olarak, aşağıda gösterildiği üzere risk 
profillerinin yapısı temel risk yönetimi sistem yaklaşımı döngüsünü izler. 
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Gümrük personelinin risk alanlarını tespit etmesi, riski tanımlaması ve 
riski değerlendirmesine olanak verecek bilgiye sahip olması; kontrole karar 
vermesi; krendisi de bilgi olan kontrol eylemini takip etmesi ve bütün bunları 
destekleyen geri besleme aşamaları sistemin temel esasıdır. 

ı 
BİLGİ 

(GERİ BESLEME) ^ ^ ^ ^ 2 

(Öneri) Profillerle İliskilendirilmis DEĞERLENDİRME 
Muayene Sonucu ^ ^ ^ ^ ^ 

KARAR 
3 

Bilgi: Bilgi eşya, tacirler ve ticaret akışı hakkında büyüklük ve kalite 
açısından risk alanlarını ve güncel riskleri belirlemeye imkan sağlayacak 
mümkün olan en üst nitelikte olmalıdır. Bu şekilde en geniş risk profilinin 
çizilebilmesi mümkün olabilir. Merkezi değerlendirme birimlerinde mahalli 
gümrük idarelerinden gönderilen verilerin toplanarek değerlendirilmesi ve profil 
oluşturluduktan sonra mahalli idarelere iletilecek (sisteme işlenecek) verilerdir. 

Değerlendirme: Karar aşaması farklı gümrük kontrollerini içerecek 
şekilde sonuçlandırılır, (fiziki muayene, belge üzerinde kontol, sonradan kontrol) 
Şüphe halinde uygulanacak işlem, sahip olunan imkanlar ve diğer kısıtlamaları 
da hesaba katmak suretiyle, hukuka uygun işlem yapan ticaret erbabını da zora 
sokmadan uygulanmalıdır. 

Eylem: Bu son aşama, kararı uygulamaya koymayı ve sonucunu rapor 
etmeyi böylece risk analizlerinin güncelleştirilmesini de sağlayarak risk 
profillerine ilave etmeyi içerir. 

4 
EYLEM 
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Geri Besleme: Bu işlemde geri besleme esastır. Sonuçlar ışığında 

gümrük kontrolleri güncelleştiriliyor ise risk profilleri etkin tutulur, geri besleme 

doğru ve güne uygun profiller oluşmasını sağlar. Bu işlem esnasında gereksiz 

bilgiler de ayıklanmalıdır. 

8.2.2.2.7. Muayene Sonuçlarının İzlenmesi 

Avrupa Birliği Standartlarında, performans değerlendirmesi sürecinde 
Risk Analizi Merkezi, kontrol birimlerinden gelen geri bildirimleri esas alarak, risk 
profillerinin ne derece başarılı olduğuna dair bir başarı kontrolü yapmalıdır. 

Başarı kontrolü çerçevesinde Risk Analizi Merkezi özellikle aşağıdaki 
hususları denetler: 

Risk profili ile istenilen sonuçlar elde edilmiş midir? 

Risk Analizi Merkezi geri bildirimlere, önerilen önlemlerin hangi ölçülerde 
uygulanabilir olduğuna ve hangi sonuçların elde edildiğine dair değerlendirmeler 
yapar. Yapılan bu tespitler söz konusu risk profilinin üzerinde çalışılmaya devam 
edilmesine esas teşkil edecektir. 

Sonuçlar "memnun edici" olarak değerlendirilebilir mi? 

Risk Analizi Merkezi, risk profilinin beklenilen sonuçlarını tespit ettiği 
takdirde, riskin hâlâ geçerli olup olmadığını ve önerilen önlemlerin hiçbir 
değişiklik yapılmaksızın uygulanmaya devam edilip edilmeyeceğini ya da 
bunlara bir takım eklemeler yapılması gerekirliğini denetlemelidir. Tahmin edilen 
bir riskin onaylanmaması da memnun edici bir sonuçtur. 
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Sonuçlar memnun edici değil mi? 

Eğer söz konusu risk profili ile beklenilen sonuçlar elde edilemediyse, 
bunun nedenleri analiz edilmelidir. Nedenlerin analizinden sonra yapılan 
çalışmanın - ve varsa diğer araştırmaların - devamına ya da o çalışmadan 
tamamen vazgeçilmesine karar verilmelidir. 

Başarı kontrolünden sonra Risk Analizi Merkezi, risk profilleri ile ilgili 
olarak aşağıdaki olasılıklardan birisine karar verir: 

Risk profillerinin; 

• Değiştirilmeksizin geçerliliğini korumasına, 

• Değiştirilmek ve yenilenmek suretiyle iletilmesine, 

• Kaldırılmasına ve böylece o zaman için geçerli risk profilleri veri 
tabanından çıkarılmasına. 

Eğer risk profillerinin değiştirilmeksizin geçerliliğini korumasına karar 
verilmiş ise, başarı kontrolü yapılması için yeni bir tarih tespit edilmelidir. Bu 
tarihte muayene sonuçları istatistiksel olarak tekrar analiz edilecektir. 

Geçmişe dönük değerlendirmeler yapılırken risk profilinin hangi zaman 
aralığında geçerli olduğuna dikkat edilmelidir. 

8.2.2.3. Üçüncü Yöntem: Rasgele Seçim (otomatik risk profilleri) 

Tüm kriterlere takılmadan geçen beyanname belli bir oranda ithalat ve 
ihracat için ayrı ayrı belirlenmiş rasgele oranına da yakalanmazsa vergi oranları 
hesaplanır ve eşya serbest bırakılır. Rasgele kriterinin amacı düşük risk taşıyan 
unsurların da seçim kriterleri sistemine dahil olmasıdır. Bunun anlamı düşük 
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riskli beyannameler ve yüksek risk unsuru taşıyan ancak önemsiz düzeydeki 
beyannameler de kontrol için seçilebilecektir. 
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8.2.3. Türk Gümrük İdaresi Risk Profilleri Öncelikleri 

İTHALAT 
Y E Ş İ L Hat Profillleri 

(Yüksek R/sk) Öncelikli Potansiyel 
Pçofiller(hedefnşme) 

^ARI/MAVİ hat Krtteri 
(Düşütf Risk) Antrepo Beyannameleri 

(KIRMIZI \fat) Kriteri Potansiyehfİspatlanmış 
Profiller(CKTP) 

(Firma, Kjallanıcı^iskli taşıyıcı özet bayanını açan 
beyannameler) 

(Düşükyfîisk)Öncelikli Belge Kontrolü^rofilleri 
(XXX) $ ve altı beyannameler) 

Ö/ıcelikli Basitleştirilmiş Usul Profilleri 
(XXX)$ ve altı beyannameler) 

Basitleştirilmiş Usul Otomatik Risk Profille\i 
Belirli oranlarda Rasgele 

Basitleştirilmiş Usul Profilleri 
(A veya B Statü Belgeli Firmalar) 

Belge Kontrolü Profilleri 
C Statü Belaeli Firmalar 

(Orta Risk) Genel Potansiyel Risk Profilleri 
(Menşe, Ülke, GTİP) 

Genel Otomatik Risk Profili(Rastgele oranı) 
Belge 

Kontrolü 

YEŞİL 

KIRMIZI 

MAVİ/SARI 

KIRMIZI 

SARI 

MAVİ 

KIRMIZI 

MAVİ 

SARI 

KIRMIZI 

KIRMIZI 

SARI 

5 Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdurrahman DEMİR tarafından Risk Analizleri 
Şube Müdürlüğü çalışmaları için hazırlanmıştır 



İHRACAT(36) 

II Hat Kriteri 
Antr/po Beayrmaemsi 

SARI 

(Yüksek Risk) Potansiyel Risk Profilleri (hedefleme)1 

(Öncelikli Kombinasyon) 

feARI HAT KRİTERİ 
(XXX) ve altı beyannameler 

Potansiyel+İspatlanmıs 
Profıller(CKTP) 

KIRMIZI 

SARI 

KIRMIZI 

Otomatik Risk Profili 
Belirli Oranlarda (%) Rasgele 

Belge Kontrolü Profili 
(A, B veya C Statü Belgeli) 

Genel Potansiyel Risk Profilleri 
(Menşe, Ülke, GTİP, Kombinasyon) 

Otomatik Risk Profili 
(Belli Oranlarda Rasgele) 

Belge Kontrolü 

KIRMIZI 

SARI 

KIRMIZI 

KIRMIZI 

SARI 

3 6 Gümrükler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdurrahman DEMİR tarafından Risk Analizleri 
Şube Müdürlüğü çalışmaları için hazırlanmıştır 
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9. SONUÇ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

9.1. Öneriler 

Bu tezde Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği'nin Risk Yönetimi 
Sistemi ile ilgili yayınlanan standart ve klavuzları bazında uluslararası risk 
yönetimi süreci ve yöntemleri incelenmiş; bu çerçevede Türk Gümrük İdaresinde 
yürütülen ithalat, ihracat ve gümrük suçlarında Risk Analizi yöntemleri ayrıntılı 
olarak ele alınmıştır. Türkiye'de yürütülen çalışmaların uluslararası standartlarda 
yapılmakta olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Özellikle başarılı bir 
otomasyon sistemi ve bunun sonucu olarak oluşturulan veri tabanları risk analizi 
çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bununla birlikte ülkemiz gümrük 
idaresinde bir "risk yönetimi sistemi" nin işleyebilmesi için ilave yapılanmalar 
gerekmektedir. Bunlardan başlıcaları: 

Geri bildirim ve Muayene Sonuçlarının İzlenmesi: DGÖ Risk Yönetimi 
Kılavuzu ve Avrupa Birliği Risk Yönetimi Standart Çerçevesi incelendiğinde Türk 
Gümrük İdaresinde gerçekleştirilen çalışmalarda "geri bildirim-izleme-ölçüm" 
safhalarının sonucu gerçekleştirilecek "performans ölçümü"nün zayıf olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Gerek Dünya Gümrük Örgütü Risk Yönetimi Kılavuzu, gerekse Avrupa 
Birliği Risk Yönetimi Standart Çerçevesi'nde risk analizi sonucunda hedefleme 
sonucu seçilen kontrollerin sonuçlarının herhangi bir formla (kontrol formu) kağıt 
ortamında veya elektronik ortamda kaydedilmesi gerektiği, sonuçların her bir 
seçim kriteri ile ilişkilendirilmesinin ve gümrük memurunun hiçbir işlem yapmasa 
ve muayene sonucunda her şey normal bulunsa dahi bu bulgularını ve nedenini 
de bildirmesinin risk yönetimi aşamalarının en önemli halkasını oluşturan "izleme 
ve güncelleme" için önemli bir veri kaynağı olacağı vurgulanmaktadır. Dünya 
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standartlarını büyük ölçüde yakalamış olan ve hemen hemen tamamen 
otomasyona geçmiş olan Türk Gümrük İdaresi Risk Analizi çalışmaları bu 
halkanın da BİLGE sistemine ilave edilmesiyle etkinlik kazanacaktır. Böylece 
mevcut sistemde yapılacak çeşitli uyarlamalarla uluslararası standartlarda risk 
profillerinin performans ölçümü sağlanabilecektir. 

Bu çerçevede, BİLGE sistemine tanıtılan risk profilleri sonucu kırmızı 
hatta yönlendirilen dolayısıyla fiziki muayeneye tabi tutulan eşyanın muayene 
sonucunun analiz edilmesi sağlanacaktır. Risk profil numaralarıyla 
ilişkilendirilecek BİLGE ekranı Risk Analizi Birimi tarafından belirlenecek 
unsurların doldurulmasının ardından kapanacaktır. Bu muayene sonucu 
ekranında muayene memurunun doldurması gereken bilgiler genel olarak: 

Hangi tür muayene yapıldığı (ancak bunu sistem otomatik olarak 
seçmelidir. Eşya kırmızı hatta ancak; 

• merkezden tanıtılan potansiyel risk pof illeri (hedefleme yöntemiyle 
belirlenenler) 

• merkezden tanıtılan ispatlanmış risk profilleri (CKTP risk puanlaması sonucu) 

• gümrük kanunu ve yönetmeliği gereği yasal nedenler 

• muayene memurunun şüphe üzerine şerhi 

• rasgele 

sebepleriyle yönlendirilebilir. Dolayısıyla sistem otomatik olarak bunlardan birini 

belirleyecektir ve bu da muayene sonucu ekranında yer almalıdır. Yine sistem 

tarafından beyanname numarası bu ekrana kaydedilmiş olmalıdır. 

• Muayenenin kısmi, harici veya tam muayene'den hangisi olduğu 

• Ortaya çıkarılan hata veya ihlal türü (menşe,GTİP, kıymet, ithalatçı vb) 

• Beyanda bulunanla ilgili muhtemel uyuşmazlıklar 

• Ceza varsa bununla ilgili bilgi 
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• Muayene memurunun yorumu 
• Muayene sonucu her şey normalse işaretlenmek üzere; "uygundur" ibaresi 

olmalıdır. 

Bu ekranda "beyan edilen" ve "tespit edilen unsurlar " ayrı ayrı 
doldurulmalıdır. Örneğin GTİP Kaydırması tespitinde "beyan edilen GTİP" ve 
"tespit edilen GTİP" doldurulmalıdır. Muayene sonucunda bir bulgu olmasa da 
her şeyin normal olduğunu ve bir tespit bulunmadığını belirtilerek muayene 
ekranı doldurulmalıdır. Risk Yönetiminde "geri bildirim" sisteminin tam ve doğru 
olarak işlemesi için bu gereklidir. Böylece profilerin hangilerinde hiç sonuca 
ulaşılamadığı da tespit edilmiş olacaktır. 

Söz konusu ekran belge kontrol sonuçlarında uyumsuzluk olması halinde 
de doldurulmuş olacaktır. Dolayısıyla bu konuda da profil etkinlikleri 
ölçülebilecektir. 

Bu verilerin veri ambarına ve Risk Analizi Programına entegre edilmesi ile 
risk analizi biriminin risk profillerinin güncellenmesinde yapacakları analizlerde 
söz konusu veriler temel teşkil edecek; seçim kriterleri güncellenerek gereksiz 
olanların elenmesi ve yerlerine yenilerinin oluşturulması suretiyle kolaylaştırma 
ve kontrol dengesinin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış olacak; aynı 
zamanda sistemin işleyişi izlenebilecektir. Bu şekilde süreç tamamlanmış 
olacaktır. 

Bu çerçevede muayene ekranında yapılması önerilen değişikliklerin 
gösterildiği örnek ekran modeli EK:1'de yer almaktadır. 

Her gümrük idaresinde yapılacak muayenenin sonucunun doldurulması 
ve sonucunun Risk Analizi Birimine iletilmesi, bu sonuçların risk analizi 
çalışanları tarafından değerlendirilmesi ve profillerin güncellenmesi oldukça 
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yoğun çalışma gerektirmektedir. Örneğin, İtalya Gümrük İdaresi Risk Analizi 
Biriminin 2000 yılında toplam 1959 adet risk profilinin 1099 adeti potansiyel risk 
profilleri (risk analizi hedefleme teknikleri ile oluşturulmuş) olup; 12 kişiden 
oluşan Risk Analizi Birimi günlük olarak söz konusu muayene sonuçlarını analiz 
ederek güncellemiştir(37) 

Ayrıca her bir profilin gümrük idaresi bazında sonuçları analiz 
edilebilecek, örneğin aynı profile istinaden yapılan muayenelerde bulguların 
fazla olduğu gümrüklerin yanında, büyük farkla az olan gümrüklerdeki muayene 
tekniklerinin güçlendirilmesi gerektiği kanaati oluşabilecek ve bu yönde tedbirler 
alınması sağlanabilecektir. 

Rasgele oranlarının artırılıp azaltılmasında da rasgele profilinin sonuçları 
baz alınabilir. Aynı yöntemle Gümrük Kanunu gereği kırmızı hatta 
yönlendirilmesi gereken beyannamelerin oranı, genel kırmızı hat oranından 
ayrıştırılabilir ve gerçek orana yani kontrol amaçlı orana ulaşılmış olur. 

Bilgi Paylaşımı ve Yerel Risk Profillerinin Bildirilmesi: Gümrük 
idarelerinin merkezden bağımsız olarak risk profili oluşturup BİLGE sistemine 
tanıtması mümkün değildir. Bu işlem merkezin yetkisindedir ve tekerrürleri 
önlemek ve koordinasyon bakımından risk analizi yapılanmasında merkezi yetki 
eğilimi yaygın bir şekilde kabul görmektedir. Gümrük idarelerinde meydana 
gelen ihlallerin CKTP'ye girişi yapılarak risk profillerinin oluşturulmasında 
koordinasyon sağlanmaktadır. Ancak bunun dışında gümrük idareleri yaşanan 
tecrübeler, ilginç olaylar ve eşya trafiğindeki eğilimler sonucu çeşitli unsurların 
kombinasyonunu riskli olarak tespit edebilirler; yani aslında yerel risk profilleri 

Final Report of Benchmarking Action BM 25 for the Development of a Common Approach to 

the Risk Assessment of Economic Operators. Sweden, Netherlands United Kingdom and italy 

with AKZO NOBEL, 2005 
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oluşturabilirler. Bu durumda söz konusu risk unsurlarının fax yoluyla veya 
düzenlenecek yeni bir arayüzle elektronik ortamda merkeze iletilmesi ve 
merkezin GÜVAS, BİLGE veya Risk Analizi Programları verileri doğrultusunda 
değerlendirmesi sonucu gerekli gördüğü takdirde sisteme tanıtması, gümrük 
idarelerinin yerel bazda tecrübelerinden faydalanmak çerçevesinde yararlı 
olacaktır. Bu çerçevede yerel idarelerin oluşturdukları profillerin merkeze 
iletilmesini sağlayacak bir form geliştirilmeli ve elktronik ortamda veya kağıt 
ortamında merkeze iletilmesi sağlanmalıdır. Bu bilgi akışı gerekliliği her bir 
gümrük idaresi için geçerli farklı risk profilleri de olabileceği ve sahada çalışan 
memurun, bilgisayar sisteminde yer alan veriler dışında ipuçlarından haberdar 
olabileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Böylece merkezin objektif risk 
profilleri ve yerel idarelerin sübjektif risk kiterleri arasında bir etkileşim 
sağlanabilecek ve bazı riskler uzun analizlerin gerektiği zamandan daha kısa 
sürede incelemeye alınabilecektir. Önerilen Risk Bildirme Formu (RİBF) örneği 
EK:2'de yer almaktadır. 

Veri Bankaları: Türk Gümrük İdaresinde oluşturulmuş olan GÜVAS 
oldukça geniş kapsamlı ve Risk Analizlerinde temel olarak gerekli olan verileri 
kapsayan bir veri ambarıdır. Risk Analizleri Biriminin diğer birimlere oranla daha 
kapsamlı verilere erişiminin sağlanmış olması çalışmalar açısından etkinliği 
artırmaktadır. Bununla birlikte Tır Transit Takip Programı, Taşıt Takip Programı, 
Kara Kapıları Takip Programı gibi programlara Risk Analizi Birimlerinin erişiminin 
sağlanması risk analizlerindeki bütünlük açısından yararlı olacaktır. 

Çalışmalarda fayda sağlayacak ve yol gösterici olacak diğer bilgi kaynağı 
Laboratuar sonuçlarıdır. Laboratuar sonuçlarının bir veri tabanı oluşturularak 
ilgili birimlerin hizmetine sunulması önem arz etmektedir. Risk Analizi Birimleri 
de beyan edilen ve tahlil sonucu tespit edilen eşya bilgilerinden "riskin 
tanımlanması" sürecinde ve "ekonomik çevrenin analizi - eşyanın doğası" 
aşamasında faydalanacaktır. 
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Uluslararası Bilgi Paylaşımı: Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri, ve 
dünya ticaretinin kolaylaştırılması ile etkin kontrolün eşanlı olarak sağlanmasına 
yönelik hem Dünya Gümrük Örgütü hem de Avrupa Birliği projelerine uyum 
çerçevesinde, Müsteşarlığımızın da katılım sağladığı çalışmalara risk analizi 
biriminin aktif katılımı, Türk Gümrük İdaresinde uygulanmakta olan risk analizi 
tekniklerinin bilgi paylaşımı yoluyla geliştirilmesine ve diğer ülkelerin 
uygulamaları ile karşılaştırma yapılarak, özellikle Gümrükler 2007 projesi 
çerçevesinde "en iyi ülke uygulamaları" çalışmaları sonuçlarından faydalanmak 
suretiyle ülkemizde de dünya uygulamalarına paralel "risk yönetimi sistemi"nin 
kurulabilmesine imkan verecektir. 

Risk alanlarının ihlale dayalı kontrolü: Halihazırda firmalar, müşavirler, 
GTİP ve menşe gibi belirlenen diğer risk alanları CKTP programı ve Risk Analizi 
Programları aracılığı ile puanlamaya tabi tutulmaktadır. Toplam risk puanları 
Risk Analizi Birimi tarafından belirlenen eşikleri aşan firma, müşavir, taşıyıcı da 
yine bu birim tarafından belirlenen süre ve oranlarda kırmızı hattan takip 
edilmektedir. Mevcut uygulama, menşe, GTİP , çıkış ülkesi ve gideceği ülke gibi 
unsurların da topladıkları puanlar çerçevesinde kırmızı hattan takip edilmesi 
amaçlı genişletilmeli ve söz konusu unsurların topladığı risk puanları için de 
eşikler belirlenerek, takip oran ve süreleri öngörülmelidir. Böylece bu unsurlar da 
Türkiye İncelemesi bölümünde anlatılan "ispatlanmış risk profilleri" olarak BİLGE 
sistemine tanıtılmalıdır. 

Yeni İstatistik Programları ve Otomatik "İstatistik Risk Analizi": 
CKTP Programı aracılığıyla yalnızca ihlallere karışan menşe, GTİP ve diğer 
unsurlar değerlendirilmektedir. İhlallerin yanında, ticaret politikası önlemlerine 
tabi GTİP'lerin, menşe ülkelerin ve belirlenecek diğer unsurların da istatistiksel 
olarak ithalat hacminin dönemsel bazda takip edilebilmesini sağlayacak, 
programların kurulması gereklidir. 
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Anılan program Risk Analizi Birimi tarafından belirlenecek dönemlerin 

karşılaştırılması sonucu artış ve azalış oranlarını hesaplayarak, yine Risk Analizi 

Biriminin belirleyeceği "yüksek risk" eşiklerinin altında ve üstünde kalan 

unsurlardan oluşan kombinasyonları "kırmızı hatta" yönlendirmelidir. 

Örnek: Menşe Saptırması 

Çin menşeli GTIP X'e 01/01/2005 tarihinde kota uygulaması başlamıştır. 

Menşe Ülke 

2005 İlk 
çeyrek 

2004 ilk 
çeyrekle 

karşılaştırılır. 

2005 1+2. 
çeyrek kümülatif 

değeri 
2004 ilk 6 ayı ile 

karşılaştırılır. 

3. çeyrek 
kümülatif 

değeri 
2004 ilk 9 ay 
toplamı ile 

karşılaştırılır. 

4. çeyrek 

kümülatif 

toplamı 

2004 yılı 

toplamı ile 

karşılaştırılır. 
Çin Halk Cum. -10% -20% -60% -80% 
A 10% -20% 30% 40% 

B 15% 60% 40% 80% 

C 20% 25% 40% 30% 

Tablo 4 

Bu farazi GTİP için ithalat hacminin yukarıdaki gibi gerçekleştiğini 
varsayalım. Önerilen Risk Analizi Programının da 3'er aylık periyotlarla 
çalıştırılacağını öngörelim. Burada Risk Analizi Biriminin anılan GTİP için Çin 
dışındaki menşe ülkelerden meydana gelecek ithalat artışının % 50'yi aştığı 
anda her bir artış oranı için farklı oran ve sürelerde ( bu şekilde risk 
derecelendirilmiş olmaktadır) GTİP-menşe kombinasyonunun kırmızı hattan 
takip edilmesini kriter olarak belirlediğini varsayarsak; yukarıdaki farazi örnekte 
X eşyasının B menşe ülkesinden (kombinasyon) ithalatları 2005-2. çeyrekten 
itibaren menşe saptırması potansiyel risk profili ile kırmızı hattan "daha önceden 
belirlenmiş oranlarda" takip edilmeye başlanacak; 3. çeyrek sonunda program 
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çalıştırıldığında artış oranı %50'nin altında kaldığından otomatik olarak, anılan 
kombinasyon kırmızı hattan sistem tarafından çıkarılacak ve süreç belirlenen 
ilkeler çerçevesinde devam edecektir. Risk profilleri de 3 aylık periotlarla 
güncellenmiş olacaktır. Bu şekilde ticaret politikası önlemi başlangıç tarihinin 12 
ay öncesinin baz alınması ile karşılaştırma tarihe göre yapılabilecektir. Bu 
süreçte Risk Analizi Birimi gerekli gördüğü takdirde ayrıntılı inceleme için 
analizlere başvurabilecektir. 

"Menşe Saptırması" potansiyel risk analizi için önerilen model, diğer risk 
alanları için de (GTİP Saptırması, düşük kıymet ) düzenlenebilir. Esasen bu 
şekilde yapılan İstatistik Risk Analizi aşamasının otomatik olarak yapılması 
olacaktır. Ancak bu konuda etkin düzenlemelere olanak sağlayacak ve "karar 
alma süreçleri"nde kullanılacak çeşitli istatistik programlarının ve yöntemlerinin 
özel sektör veya üniversitelerden sağlanacak destek ve eğitimlerle Risk Analizi 
Biriminde kurulması büyük önem arz etmektedir. Zira Avrupa Birliği ve Dünya 
Gümrük Örgütüne üye pek çok Asya Pasifik ülkesi, beirledikleri risk alanlarının 
puanlandırılması ve bu puanların toplanmının "düşük", "orta", "yüksek" risk 
kategorilerine tekabül etmesi çerevesinde kontrollerin seçiciliğini sağlamaktadır. 
Bu yöntem analizlerdeki insan faktöründen kaynaklanan sübjektifliği yok 
etmekte, daha bilimsel tekniklerle kontrollerde seçiciliği sağlamaktadır. 

Yukarıdaki basit örnekte risk alanları % artış oranları olarak tespit edilecek 
ve artış miktarı riskin derecesini gösterecektir. Bu çerçevede kontrol için bu 
kriterleri sağlayan kombinasyon risk profili olarak sisteme tanıtılacaktır. 

Örgütlenme: Uluslararası Risk Yönetimi Sistemleri incelendiğinde, bu 
sürecin uygulamaya dökülmesindeki genel kabul görmüş nokta, gümrük 
idaresinin iç yapısının yeni sisteme adapte edilmesi zorunluluğudur. Bu 
çerçevede öngörülen ortak hareket noktası Risk Yönetimi Kurulu'nun kurulması, 
bu kurula, bölgesel ve yerel gümrük ofislerinden personelin katılımının 
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sağlanması, oluşturulacak yeni risk kriterlerinin bu komitede tartışılması ve 
karara bağlanmasıdır. Bununla birlikte "Risk Yönetimi Birimi" gibi yeni sistemin 
işleyişinden ve devamlılığından sorumlu olacak yeni bir birim oluşturulmasının 
ve her türlü ulusal ya da uluslararası bilgi ve istihbaratın bu birimde 
toplanmasının önemi vurgulanmaktadır. 

Gümrüklerde Risk Analizi Sürecinin "Türkiye İncelemesi" bölümünde 
açıklandığı üzere Türk Gümrük İdaresi bilimsel Risk Analizi aşamalarına uyarak 
çalışmalarını yapmaktadır. Esasen halihazırda yürütülen "RİSK ANALİZİ" 
çalışmaları hem yöntem hem de teknolojik altyapı olarak ileri düzeyde olup; bu 
çalışmaların Müsteşarlık çapında yaygınlaştırılması gerekmektedir. Örgütlenme 
ve birimler arası koordinasyon zayıflıkları sistematik bir "RİSK YÖNETİMİ" süreci 
oluşturulmasını önlemektedir. Risk Analizi Biriminin halihazırda ikincil olarak 
yürütmekte olduğu sonradan kontrol için risk kriterleri çerçevesinde firma 
belirleme işlevi, "sonradan kontrol birimlerinin" yerel ve merkezi bazda 
örgütlenmeleri tamamlandığında, yıllık kontrol planlarının hazırlanmasında 
sistematik destek sağlama olarak temel görev alanlarından biri olacaktır. Nitekim 
dünya ticaretin kolaylaştırılması ve gümrüklerde işlemlerin hızlandırılması 
amacıyla "gümrükte kontrolü" minimum gerçekleştirip, sonradan kontrole 
yönelme eğilimindedir; ve tüm kontrolleri risk profilleri aracılığıyla "kırmızı hatta" 
gerçekleştirmeye çalışmak adeta geleneksel olarak nitelendirilme noktasına 
gelmiştir. Bu çerçevede Risk Yönetimi Birimi risk analizi çerçevesinde "firma 
inceleme" üzerine yoğunlaşma yolundadır. Dolayısıyla . Sonradan Kontrol 
Birimlerinin Kurulması ve Risk Yönetimi Sistemine Entegre Edilmesi önem arz 
etmektedir. 

Dünya yakın işbirliği, "en iyi uygulama" tecrübesi paylaşımı, bilgi paylaşımı 
gibi faaliyetlerinin her bir aşamasında "işbirliği" kavramını tekrar tekrar 
vurgularken, Türk Gümrük İdaresinde merkezi birimler arasında ve merkez ile 
yerel idareler arasındaki irtibatın bir an önce sağlanması ve bunun sürdürülebilir 

170 



bir sisteme dönüştürülebilmesi için hantal ve kalabalık bürokratik yapıdan uzak 
gerekli mekanizmaların kurulması gerekmektedir. Bu çerçevede Türkiye'de tüm 
gümrük teşkilatında Risk Yönetimi Sürecini yönetecek ve farklı genel 
müdürlüklerde yürütülen veya yürütülmesi öngörülen risk analizi çalışmalarının 
koordinasyonunu sağlayacak bir birime ihtiyaç bulunmaktadır. 
Önerilen birimin görevleri genel olarak; 

• Müsteşarlık birimlerinde; 

o yürütülen risk yönetimi ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin 
takip edilmesi, 

o risk analizi sonuçlarının değerlendirilmesi ve 
o birimler arasında koordinasyonunun sağlanması. 

• Müsteşarlık genelinde; 

o risk yönetimi çerçevesinin belirlenmesi, 

o kaynakların optimum kullanılmasına imkan verecek strateji ve 
politikaların oluşturulması, 

o sonuçların takip edilmesi ve değerlendirilmesi, 
o sonradan kontrol birimlerine yıllık planların hazırlanmasında destek 

verilmesi 

• Müsteşarlık risk yönetimi faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri ile ekonomik aktörlerin katkısının sağlanmasına yönelik 
koordinasyonun sağlanması, 

• Risk yönetimi ve kaçakçılıkla mücadeleye ilişkin Eğitim dairesince merkez 
ve taşra idarelerinde planlanan eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu, 

• Gümrük kontrolleri ve kaçakçılıkla mücadelede uluslararası işbirliğinin 
temini, 
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• Kurumda bir istihbarat kültürünün yerleştirilmesi ile gerekli istihbarat 
mekanizmalarının oluşturulması, 

• Yapılan çalışmaların performansının değerlendirilmesi, sonuçların ilgili 
birimlere bildirilmesi, 

şeklinde belirlenmelidir. 

uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Risk Analizi Biriminin çalışma alanı veya^risk 
alanı olarak belirlediği alanlarda geçici çalışma takımları halinde çalışılması, risk 
profillerinin oluşturulmasında her birimin belge, bilgi ve uzmanlığının paylaşımı 
yoluyla daha etkin ve etkili hedefleme yapılarak "ortak stratejik risk profili" 
uygulamasına geçilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

9.2. Sonuç 

Avrupa Birliği ve Dünya Gümrük Örgütü çerçevesinde yürütülen Risk 
Analizi çalışmaları incelendiğinde öncelikle her gümrük idaresinde risk yönetimi 
sürecini yönetecek, yürütecek ve koordine edecek bir birimin varlığı dikkat 
çekmektedir. 

İkinci önemli nokta ise gerek Dünya Gümrük Örgütü , gerekse Avrupa 
Birliği çerçevesinde yürütülen Risk Yönetimi çalışmalarında, sistemin temelini 
çok sayıda veri bankaları ve iletişim ağı aracılığı ile sağlanan bilgi paylaşımı 
oluşturmaktadır. 

Türkiye'de Ş-RADEF'ler ve birimler arası lar yoluyla bilgi yazışmajaı 
paylaşımı sağlanmaya çalışılmakta ancak hedeflenen etkinliktefr-uzaklaşılan 
uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Risk Analizi Biriminin çalışma alanı veyk 
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Diğer önemli nokta, bugün gelinen noktada dünyada gümrük- ticaret 
erbabı işbirliğinin her iki tarafın da kazanmasını sağladığı gerçeğinin anlaşılmış 
olmasıdır. Bu çerçevede Yetkili Ticaret Erbabı ve MOU antlaşmalarıyla 
gümrük idaresi bir yandan işlemlerin hızlandırılmasını dolayısıyla ticaretin 
kolaylaştırılmasını sağlarken risk yönetimi çerçevesinde güvenilir ticaret erbabını 
belirleyerek gümrüklerdeki riski de azaltmaktadır. Gümrük idareleri, dürüst ve 
güvenilir ticaret erbabının işlemlerinin kolaylaştırıldığı, dürüst olmayanların ise 
daha sıkı denetime tabi tutulduğu risk yönetimi ve risk profili oluşturma 
tekniklerine dayalı kontroller yapma konusunda teşvik edilmeli ve 
desteklenmelidir. Bu şekilde kontrollerin gümrüklerden ticaret erbabının 
bulunduğu yere kaydırılarak işlemlerdeki hız artırılmalıdır. 

Avrupa Birliği'nin COM(2003)-452 sayılı tebliğinde belirlenen amaçlardan 
biri de daha önce değinildiği gibi sınırdaki kontrolleri güvenlik unsurlarına 
kaydırarak diğer kontrolleri sonradan kontrol yoluyla ticaret erbabının işyerine 
yönlendirmektir. Bu çerçevede Türkiye'de ticari mal hareketlerinde risk profilleri 
doğrultusunda kırmızı hatta kontrolün gerçekleştirilmesinin halihazırda yürütülen 
sonradan kontrol birimlerinin kurulmasının tamamlanmasının ardından aynı 
anlayışla, firmaların işyerinde yapılması yönünde değişeceği ve yine bu 
firmaların risk kriterlerine göre belirleneceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bununla birlikte ticaret erbabı ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde 
karşılıklı bilgi paylaşımı teşvik edilmeli, özel sektörün veri tabanlarına erişim 
sağlanarak, risk analizi çalışmaları için ve dolayısıyla kurulması öngörülen 
sonradan kontrol 

birimleri için etkin bilgi kaynakları yaratılmalıdır. 

Gümrük idareleri mevzuata uyumun temin edilmesiyle serbest ticarete 
müdahale ve maliyetlerin asgari düzeyde tutulması arasında herkesçe kabul 
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edilebilir adil ve mantıklı bir denge kurmayı hedeflemelidir. Kolaylaştırma ve 

kontrol aslında birbiriyle çelişen kavramlar değildir ve iyi yönetildiği taktirde 

kolaylaştırma daha etkin kontrol tesis edilmesini sağlar. 

Risk yönetimi modern gümrük kontrol yöntemlerinin temelinde yer 
almaktadır. Risk yönetimi üzerine kurulan kontroller yüksek riskli alanlar 
üzerinde yoğunlaşır ve bu sayede bu alanlar dışında kalan insan, eşya ve 
taşıtlar gümrüklerden zaman kaybetmeden geçiş yaparlar. 

Değişen kavramlarla uyumlu bir ticari kolaylaştırmanın hayata geçirilmesi, 
gümrük idaresinin altyapı ve kapasitesi ile doğrudan ilgilidir. Zira kolaylaştırma 
ve güvenlik amaçlarının birlikte güdülebilmesine yönelik yeni kabul görmüş 
kavramlar, teknolojik çözümler, yeterli insan kaynağı ve örgüt yapısını 
kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle, DGÖ'nün risk yönetimi kılavuzu, bilgi ve 
iletişim teknolojisi, eşya teslim süresi standartları, önceden yolcu ve sevkiyat 
bildirimi gibi yardımcı araçlarının kullanımı uzun bir yapılanma süreci 
gerektirmektedir. Özellikle dünya gümrükleri arasında veri değişim standartlarını 
belirleyen DGÖ Veri Modeli ve yeryüzündeki her sevkıyatın ilgili gümrük 
idarelerinden izlenebilmesini sağlayacak bir referans numarası olan Tek 
Sevkiyat Referansı uygulanmasının, gelecekte tüm eşya ve yolcu trafiğinin ağ 
üzerinden izlenebilmesini dolayısıyla henüz gümrük işlemlerine konu mal veya 
kişiler gümrük bölgesine gelmeden ve de sürecin tamamı temelinde bir risk 
yönetimi yapılabilmesi mümkün olabilecektir. 

Aslen denilebilir ki tüm bu teknolojik ve yasal altyapı çalışmalarının tek bir 
hedefi vardır: kolaylaştırma ve kontrol, bu da risk yönetiminden başka bir şey 
değildir. 
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