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TEBLİĞ 

Ekonomi Bakanlığından: 
SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  

(İHRACAT: 2016/11) 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde, sınır ticaretine ilişkin usul 

ve esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararın 13 üncü maddesinde yetkili 

kılınan sınır illerinden yapılacak sınır ticaretine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara dayanılarak düzenlenmiştir. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Kararda tanımlanan deyimlere ilave olarak bu Tebliğde geçen; 

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, 

b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin 

Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 

c) Sekretarya: İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde kurulan büroyu,  

ç) Sınır Ticareti Bürosu: Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren büroyu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Sınır Ticareti Bürosu, Sekretarya 

Sınır Ticareti Bürosu 

MADDE 5 – (1) Sınır ticaretinin sınır ilindeki ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon içinde 

yürütülmesini teminen, Valilik nezdinde Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde Sınır Ticareti Bürosu kurulur. 

(2) Valilikçe gerekli görüldüğü takdirde, büroda çalıştırılmak üzere, İl Değerlendirme Komisyonunda temsil 

edilen diğer kamu kurumlarından da personel görevlendirilebilir. 

(3) Büronun başlıca görevleri şunlardır: 

a) Sınır ticaretine ilişkin olarak Valiliğin ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalarını yapmak ve İl 

Değerlendirme Komisyonu ile koordinasyonu sağlamak, 

b) Sınır ticaretine ilişkin konularda Valiliğin sekretarya hizmetini yürütmek, 

c) Sınır Ticareti Belgesi ile  İthalat Uygunluk Belgesinin arşiv kayıtlarını tutmak, 

ç) İlgili gümrük idarelerinden temin edilen ithalat ve ihracat işlemlerine ait istatistikî bilgileri, Karar ekinde 

yer alan Sınır Ticareti Aylık İstatistik Formunu doldurmak suretiyle izleyen ayın ilk haftasında Bakanlığa göndermek. 

Sekretarya 

MADDE 6 – (1) İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya hizmetleri İl Ticaret Odası veya İl Ticaret ve 

Sanayi Odası tarafından yerine getirilir. 

(2) Sekretaryanın başlıca görevleri şunlardır: 

a) Sınır Ticareti Belgesi ve İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını almak ve varsa eksikliklerini 

tamamlattırmak, 

b) Sınır Ticareti Belgesi ile İthalat Uygunluk Belgesi başvurularını, Valilikçe yürürlüğe konulan yönergelerde 

belirlenen belgeler ile birlikte ilgili ürün için sınır iline tahsis edilen ithalat değer limitini göz önünde bulundurarak İl 

Değerlendirme Komisyonuna sunmak, 

c) İthalata konu her bir ürün için, Bakanlıkça ilgili sınır ili bazında tarım ve sanayi sektörlerinin her biri için 

ayrı olarak tahsis edilen yıllık ithalat değer limitlerinin %5’lik oranlarının aşılmamasını sağlamak ve bu amaçla İthalat 

Uygunluk Belgeleri kapsamındaki tahsisatların kaydını tutmak, 

ç) İl Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülen her bir ürün için İthalat Uygunluk Belgesi tanzim 

etmek, 

d) İthalat Uygunluk Belgesine ait bilgilerin kaydını tutmak ve bu bilgileri Valiliğe ve ilgili gümrük idaresine 

bildirmek, 

e) Sınır ticaretine ilişkin bildirilen görüş, öneri, talep ve sorunları İl Değerlendirme Komisyonuna sunarak bu 



Komisyon kararı doğrultusunda ilgililere cevap vermek, 

f) Valilikçe yürürlüğe konulan yönergede belirlenen diğer görev ve hizmetler ile İl Değerlendirme Komisyonu 

tarafından verilen görevleri yürütmek.  

(3) Sekretarya, Sınır Ticareti Bürosu ile koordinasyon içinde çalışır. 

(4) İl Değerlendirme Komisyonunun kararı ile gerekli hallerde, Sekretaryanın çalışmalarında yardımcı olmak 

üzere, ilgili sınır ilindeki Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden personel Sekretaryada görevlendirilebilir. 

(5) Sekretaryanın faaliyetleri ve işlemleri Valilikçe denetlenir. 
 

 


