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Gü.-k k"p,l"".-" modemleştirilmesi ve dijitalleşme

yolunda yapİıgımız çalışmalar neticesinde.bugün artık tiim

gümrüklerimiİ Sınır Ticaret Merkezleri gibi hızh ve etkin

sııkilrie vatandaslanmıza hizmet etmektedir.
Esendere Sınır Kapısında Sınır Ticaret Merkezi Açılması

Rıdvan AKARSU
Cenk ÇETiN
Nasır BÜyÜKSU

B"k-lrğr.rr" b, yörde iletilen herhangi bir başvuru

bulunma=maktadır. Detaylı başvurunun gelmesini müteakip

değerlendirme yapılacaktır. Buna ek olarak Yüksekova

Glimrllgtlmilztin en kısa sürede açılması için çahşmalanmız

Yüksekova Gümrüğii açılana kadar mevcut gümrük

müdürlüğü bünyesinde geçici depolama ve antrepo

hizmetlerinin sağlanması

'0l5l8Gy,l, 
Ddr' Kazandrrıcı Hizmet Ticaretinin

Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında sağlık turizminde

faaliyet gösteren fi rmalanmızın ve işbirliği kuruluşlarımızın
döviz kaİandırıcı hizmet faaliyetleri desteklenmektedir,

Bu kapsamda, Yüksekova'da yerleşik olan ve gerekli şartlan
taşıyan sağlık kuruluşlarımız ile sağlık turizmi şirketlerimiz
Bakanlıgmıza başvuru yapmalan durumunda yurtdışı ta tlm

ve paİar|ama faaliyetleri anılan Karar çerçevesinde

Sağlık turizmi desteklerinin Yüksekova için sağlanması

@laması 2009/15481 sayıh

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasr

Hakkında Karar kapsamında yürütiilmekte olup, yolcular

beraberinde anılan karar eki listede miktarları belirtilen

eşyalar ile 430 Avro tutanndaki hediyelik eşyay muafen

geti rebiImektedirler.
biger taraftan, muafiyet hakkı kara hudut kapısından giriş

yaİan yolcular için ayda l0 kez ile smırlandırılmrş olup, yolcu

muanyeleri kapsamı eşyanın ticari miktar ve mahiyette

E*rd".. .rrı. k"pısından giriş ve çıkışı yapılan ticari

ürünlere ilişkin şahsi kotaların artınlması
Abdilaziz ALKAN

(Detaylı Bilgi için irtibaı: Bakan Danışmanları Soylu Galdalı, Bahadır Şanver, inan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz AHaŞ
'rS 
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Abdülaziz ALKAN Esendere'den en az l0 tekerlekli kamyonet bazındaki
araçlara müsaade edilmesi

UluŞ,..u ve Altyapı Bakanlığı tarafindan uluslararası
taşımacıhk yetki belgelerine haiz araçlann herhangi bir
sınırlama olmadan girişine ve çıkışına izin verilmektedir.

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Birliği

Derecik-Umurlu sınır kapısının Samanh'da kurulması

8-13 Haziran 2Ol4 tarihleri arasında lrak tarafiyla ortak

gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, Derecik Gümrük

kup,.,n,n kesin yer tespit çalışmalan tamamlanmış olup,

Türkiye tarafında HakkAri ili, Şemdinli ilçesi, Derecik beldesi

sınırlarında ycr alan Umurlu Köyü, Irak tarafında ise Ziti Köyü
mevkilerinde hudut kapılannın karşıl*lı olarak yapılması

kararlaştınlmıştır.
Bu tarihten sonra, ülkemiz tarafında gümrük kapısı olarak
geçici prefabrik konteynerler yapılmış, ancak Irak tarafında

herhangi bir çalışma olmamıştır.
Derecik Gümrük Kapısı'nın lrak tarafındaki karşılığı olan

Mergesur Gümrük Kapısı ve bağlantı yollannın inşası ile ilgili
olarak lrak'ın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durum

nedeniyle bugüne kadar herhangi bir gelişme sağlanamamıştır,

Halihazırda prefabrik tesislerde hizmet vermekte olan Derecik

Gümrük Kapısına ilişkin tahsis çalışması yapılmış olup, kalıcı
tesislerin yapımı ve faaliyete geçilmesi için Irak ile mutabakat

sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Irak makamlan
nezdinde çalışmalanmız sürmektedir.
Snr. ti"ur"ti kapsamındaki ithalata ilişkin listeler

Bakanlığımız koordinasyonunda Tanm ve Orman Bakanlığı
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla yapılan değerlendirme

neticesinde belirlenmekte olup, srnır ticareti mevzuatı uyannca
2020 ylına dair söz konusu listeler, anılan Bakanlılarla
yapılacak olan değerlendirmeyi müteakip Aralık ayının sonuna

Ladar ilgili Valiliklere iletilecektir. Yapılan değerlendirmede,

önceliklİ olarak ülkemiz yerli üretiminin korunması ve iç
piyasada haksız rekabetin önlenmesi hususlan göz önünde

bulundurulmaktadır.

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odalan Birliği

Sınır Ticareti listelerinin esnafin ihtiyaçlan çerçevesinde
yeniden ele ahnması

(Detaylı Bilgi İçin İrıibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz AklaŞ
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Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Birliği

Esendere Sınır kapısına muayene memuru, gümrük memuru
ve gümrük muhafaza memunı ataması yapılması

20l9 Yer Değiştirme döneminde Esendere-Yüksekova-
Üzümlü Gtlmriik Müdür|üklerine toplam l Gümrük Müdürü, l
KiN Müdürü, l Gümrük Müdür Yardımcısı, 1 Bölge Amiri, 3

Şef, l Kısım Amiri, 4 Muayene Memuru, 8 Memur, l
Bilgisayar İşletmeni, 22 Mrııhafaza Memuru olmak üzere 43
personel atamas1 yapllmıştır.

Hakkari Esnaf
Odaları Birliği;
Nasır BÜYÜKSU

sanatkarlar Akaryakıt ithalatına belli kotalarla izin verilmesi Standart depo muafi yetine ilişkin düzenlemeler, 2009 l |548l
sayı|ı Kararın 95 ve 96 ncı maddelerinde hüküm altına
alınmıştır.
Buna göre söz konusu Kararın 95 inci maddesinde, ülkemize
giriş yapan her tiirlü ulaşım araçları, motosikletler ve özel
konteynerlerin içindeki standart depolannda mevcut bulunan
yakıta muafiyet tanınacağı belirtilmiştir.
kararın 96 ncı maddesinin birinci fikrasında ise, özel olarak
tespit edilmiş bazı ticari araçlar için muafiyet limitleri
belirlenmiş olup, bu araçlara standart depolan kaç litre olursa
olsun madde hükmünde yazılı limitler dahilinde muafiyet
tanınmaktadır. Buna göre, muafen ithal edilebilecek
maksimum yakıt miktan:
. TIR çekicilerinde: 550 litre,
. İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil), kamyon ve
tankerlerde: 300 litre,
. İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde:
400 litre,
. Otobüslerde: 300 litre
şeklindedir.
Anılan karar'ın 95 inci maddesinin birinci fikrasında bahsi
geçen muafiyet, Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapanlar
hariç olmak üzere, hususi ve ticari olarak kayıt ve tescil
ettirilmiş yerli ve yabancı plakalı otomobil ile hususi olarak
kayıt ve tescil ettirilmiş yerli ve yabancı plakalı minibüs ve
kamyonetler için ayda en fazla dört defa kullandınlmaktadır.
Bir ay içerisinde dört defadan fazla giriş yapan araçlardan her

eiriş için tiim depodan litre başına Özel Tfüetim vergisi

(Detaylı Bilgi İçin İrtibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı. Bahadır Şanver. İnan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz Aktaş
(3t2) 2048398 / gulılalis@licaret.gov.lr l ıırvr(lrırclsollr/ vildirimliı]ali@-ticaret.gov.ır /yvuz@lksı9lc9!=!D
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Kanunu uyannca uygulanmakta olan özel tiiketim vergisi
tutanndaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilmektedir.
Diğer taraftan, karayolu ve demiryolu ile akaryakıt ithali, ihracı
ve transitine ilişkin işlemler, 201112033 sayılı "Ham Petrol Ve
Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu Veya Demiryolu İ|e İthali,
İhracı Ve Transitine İllşl<ln Karar" kapsamında
yürütiilmektedir. Bu çerçevede, gerekli koşul ve şartları
sağlayan firmalara, ilgili kurum ve kuruluşlann görüşleri de
alınmak suretiyle Bakanlığımızca yapılan değerlendirmelere
göre izin verilebilmektedir.

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Bir[iği

Devlet kurum ve kuruluşlan bünyesinde yer alan kurum ve
kuruluşlann bünyesindeki sosyal tesisIerin oluşturduğu
haksız rekabetin sona erdirilmesi

Konu sektör analizlerinde ilgili kurumlara yazılmıştır. Bu
konuda "sosyal devlet" ilkesi gereği bir müdahalede
bulunulamayacağı belirtilmiştir.
Öte yandan spesifik bir işletme ite ilgili bir şikAyetin
Bakanlığımıza iletilmesi halinde konu Rekabet Kurumu
tarafından incelemeye alınabilecektir.

Yüksekova İlçesi Mahalle
Muhtarları

Esendere'den LPG'li Doblo araçlann geçişine izin verilmesi

Esendere Gümrük Müdürlüğii ile yapılan şifahi görüşmede,
güvenlik gerekçesi ile LPG'li araçların geçişine izin
verilmemesi yönünde Esendere Sınır Mülki İdare Amiri
başkanlığında toplanan Sınır Güvenlik Toplantısında alınan
karara istinaden işlem yapıldığı bilgisi alınmış olup, gümrük iş
ve işlemleri çerçevesinde bir yasaklama söz konusu değildir.

Serdar KAYA
Esendere ile Yüksekova arasında özel şirketlerin taşımacılık
yapmasının engellenmesi ve SS23 ve 30 nolu taşımacıhk
kooperatiflerinin zarar etmesinin engellenmesi

Malumlan olduğu üzere kooperatifler, l l63 sayılı
Kooperatifler Kanununun l inci maddesine göre tüzel kişiliği
haiz ortaklıklar olup 6l02 sayılı Türk Ticaret kanununun l24
üncü maddesinde de ticaret şirketleri arasında sayılmıştır.
Dolayısıyla, her biri tiizel kişi tacir olarak ticaret şirketi sayılan
ve diğer şirket ttir|eri gibi serbest piyasa koşuIlan içerisinde yer
alan kooperatifler lehine ve diğer şirket tiirleri aleyhine
rekabeti engelleyici düzenleme yapılması imkAn dAhilinde
bulunmamaktadır.
Öte yandan kooperatiflerin zarar etmesinin engellenmesi ile
ilgili olarak. kooperatiflerin temsile yetkili personeli, tiim

(Detaylı Bilgi İçin İrtibaı: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Yovuz Ahaş
(312) 2048j98 / guldalis@licareı.uov.ır 
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faaliyet ve kararlarında, iş ve işlemlerinde genel kabul görmüş
işletmeciIik uygulamaları ile kooperatifçilik ilkelerini dikkate
almak, kooperatifin mali başansı ve gelişimi doğrultusunda
hareket etmek, varlıklannı ve rekabet gücünü koruyup
geliştirme yönünde gerekli titizliği göstermek ve kanun ve
anasözleşme hükümleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi
davranmak zorunda olup, kooperatiflerin organlannda görev
alanların ve temsile yetkili personelin kooperatif ortaklarına
karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

Sinan GÖKTAŞ
Göktaş Kardeşler Ltd. Şti'ye ait olan ve halihazırda boş
bulunan binalann ve arazilerin antrepo olarak kullanılması

Bakanlığımıza bu yönde ewelce iletilen herhangi bir başvuru
bulunmamaktadır. Detay|ı Projeyle başvurulması durumunda
ilimizin ihtiyaçlan da dikkate alınarak değerlendirme
yapılabilecektir. Buna ek olarak Yüksekova Gümrüğümüzün
en kısa sürede açılması için çalışmalarımız süratle devam
etmektedir.

Cenk ÇETiN
TAREKS denetiminin Hakkari'de yapılabilmesinin
sağlanması

Her ilimizde TAREKS denetimlerinin yapılması imkanı
mevcut değildir. Ayrıca, Van ilimizde Ticaret Denetmenleri
Grup Başkanhğı Şubat ayı itibarıyla açılmış olup atamalarla
ilgili süreç devam etmektedir. Van ilimizde TAREKS
denetimlerinin en hızlı şekilde yapılması için gerekli önlemler
Bakanlığımızca alınmaktadır.

Cenk ÇETİN
İran'la ticaret yapan şirketlerin İşbankasındaki hesaplannın
kapatılması uygulamasına son verilmesi

İran ile iş yapan firmalanmızın bankacılık alanında
karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgiler gerek BDDK, gerek
Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekse de ilgili Bankalarla
paylaşılmaktadır. Bu konuda Bakanlığımızca da uluslararası
girişimler yapılmaktadır.

Cenk ÇETİN Yüksekova'ya Antrepo izni verilmesi

Bakanlığımıza bu yönde iletilen herhangi bir başvuru
bulunmamaktadır. Başvuruda bulunulması halinde mevzuatta
belirtilen şartlar göz önünde bulundurularak Bakanlığımızca
yapılacaktır.

Sabri AKKURT l nolu Motorlu Taşımacılık Kooperatifinin borçlannın
ertelenmesi ya da yapılandınlması

Kooperatifler özel hukuk ticaret şirketi olarak kamu kurumu
veya kuruluşu olmadığından, bu şirketlerin alacakları da bir
kamu alacağı değildir. Bu nedenle, Kanunla yeniden
yapılandırılan kamu alacaklannın kapsamına ahnması

(Detaylı Bilgi İçin İrtibaı: Balan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz AHaş
(312) 2048398 / guldalis@.ticareı.qov.lr l ıınvcr(ırırcısow/ vildirimlidali@ıicaret.gov.ır /ıwszi@,!EsI9!39!,JD
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mümkün olamamaktadır. Bakanlığımızca l l63 sayılı
Kooperatifler Kanunu kapsamında kooperatiflerin kuruluş,
işleyiş ve denetimlerine ilişkin işlemler yürütiilmekte olup,
Bakanlığımızm konuya ilişkin yönelik bir görev ve yetkisi
bulunmamakla birlikte, konu i|e ilgili Bankacılık Kanunu

çerçevesinde erteleme yada yapılandırma talebi i[e alacaklıya
başvurulması imkan dahilindedir.

ömer DüZ Esendere gümrük kapısından giirıübirlik gidip gelen araçlara
izin verilmesi

Esendere Gümrük Kapısı ticari araç ve yolcu giriş çıkışlannın
gerçekleştirilebileceği A sınıfı bir gümrük idaresi olup
belirtilen talebe ilişkin bir yasaklama söz konusu değildir.
Ancak, 2009/1584l sayılı Karann 95 inci maddesi standart
depo muafiyetini tanımlamakta olup, 96 ncı maddesinde ise
AB ülkelerinden giriş yapanlar hariç olmak üzere, hususi ve
ticari yerli ve yabancı plakah minibüs ve kamyonetlerin bu
muafiyeti ayda en fazla dört kez kullanabileceği, dört kezden
fazla giriş yapan araçlardan her giriş için ttim depodan litrc
başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanan özel tüketim vergisi
tutarındaki verginin, tek ve maktu vergi olarak tahsil edileceği
belirtilmektedir. Talebin söz konusu mevzuat sınırlamasının
kaldırılması ile ilgili olduğu değerlendirilmekte olup,
halihazırda mevzuat değişikliğine ilişkin bir çalışma
bulunmamaktadır.

Nurettin ÇALlŞ
Ebubekir ZiREK

Esendere Sınır Kapısının daha işlek hale getirilmesi, iş
siireçlerinin daha hızlı yürütiilmesi, Minibüslerin geçişi için
imkan sağlanması

Konuya ilişkin olarak İran Kapıları Eylem Planı ile birlikte
gümrük kapılanmızda yürütiilen işlem süreçlerini daha etkin
hale getirmeyi amaçlayan Tek Durakta Kontrol Projesinin
tamamlanması ha|inde talep konusunun karşılanabileceği
değerIendirilmektedir.
Minibüslerin geçişine ilişkin olarak ise, Esendere Gümrük
Kapısı ticari araç ve yolcu geçişinin yapılabildiği A sınıfi bir
gümrük idaresidir.
Ancak, 2009/1584l sayılı Kararın 95 inci maddesi standart
depo muafiyetini tanımlamakta olup, 96 ncı maddesinde ise
AB ülkelerinden giriş yapanlar hariç olmak üzere, hususi ve
ticari yerli ve yabancı plakah minibüs ve kamyonetlerin bu

(Deıaytı Bilgi İçin İrıibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldatı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz Alaaş
(312) 2048398 / pulıl(ılis@ıicareı.gov.tr l vııc{ırıtclsoıa/ vildirimlidali@,ticareı.gov.tr rÖ*
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,.runv"tl uvau en fazla dört kez kullanabileceği, dört kezden

fazla giriş yapan araçlardan her giriş için tiim depodan litre

başınİÖTV Kanunu uyarınca uygulanan özel tiiketim vergisi

tutanndaki verginin, tek ve makfu vergi olarak tahsil edileceği

belirıilmektedir.

Recep DOĞAN
Sınır ticareti kapsamında kağıt ve kağıt ürünlerin ithalatına

izin verilmesi

ZOlS yl, ith"li uygun görülmeyen sanayi ürünleri listesinde

kağıt ve kağıt ürünleri yer almadığından, söz konusu ürünlerin
(ticaret politikası önlemleri kapsamındaki kota, korunma,

damping ve sübvansiyona karşı vergi önlemlerine tabi ürünler

hariç olmak üzere) sınır ticareti kapsamında ithali, sınır
ticaretine ilişkin diğer tiim kurallar dahilinde mümkün

bulunmaktadır.

Faruk HACIoĞLU
Üzümlü sınır kapısından A.2 yetki belgesiyle uluslararası
yolcu taşımacılığı yapılmasına izin verilmesi

Üzümlü ve Serzeri gümrük kapılarındaki işleyış ıkı ülke

yetkililerinin de imzaladığı bir protokol çerçevesinde
gerçekleştirilmekte olup l 0.0 1.20 l 8 tarihli protokol uyannca

|alnızca 82 yetki belgeli araçların geçişine izin verilmektedir,
biger taraftan, Üzümlü ve Serzeri Gümrük Kapılarının fiziki
durumu, teknik alt yapısı ile yol durumunun iyileştirilmesine
yönelik olarak yürütiilen çalışmaların tamamlanmasının

ardından ,\2 yetki belgeli araçların geçişine ilişkin hususun

değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa e4]rn4!g!g-
Bakanlığımızca, 1l63 sayılı Kooperatifler Kanunu

kapsamİnda kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimlerine

ilişkin işlemler yürütiilmekte olup, Bakanlığımızın doğrudan

işlİtme sermayesi sağlamaya ilişkin görev ve yetkisi

bulunmamakla birlikte, konu ile ilgili finansman desteği

sağlayan kurum ve kuruluşlara başvurulması imkan

dahilindedir.

Hakkari Çiçeklerin Özü Kadın
Kooperatifı

Süs bitkisi üretımi için tesis kurulumuna destek sağlanması

Sr.. ttc"..t, ,yg.lamalan, Doğu ve Güneydogu Anadolu

coğrafi bölgelerindeki sınır illerimizi kapsamakta olup, söz

konusu uygulamalara mesnet teşkil eden kurallar, sınır

ticaretinin amacı gereği tüm illerimiz için aynı olacak şekilde
belirlenmektedir

Abdurrahman ER Sınır Ticareti için Hakkari'ye pozitif ayrımcılık yapılsın

(Deıaylı Bilgi için irtibat: Bakan Danışmanları Soylu Gütdalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Yovuz AhaŞ
'rsızi zo$ısa ı guldalis@ıicaret.gov,ir ı,_uuc{ıııtıısoıa/ vildirimtidali@İicarel.pov.ır rö*
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Ersin YAŞAR Esnafa Kredi sağlanmasl

10.01.2019 tarihli ve 602 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı
gereğince;1 Ocak - 3 l Aralık 20l9 tarihleri arasında esnaf ve
sanatkirlara, Esnafve SanatkArlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi
(ESKKK) kefaletiyle veya ESKKK kcfaleti olmaksızın
doğrudan Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nce bankacılık ve kedi
mevzuatı çerçevesinde 

o/o50 veya o/o|00 faiz indirimli (faizsiz)
olarak kedi imknnlan sağlanmıştır.

t cVZi iRDEN
Esnafın kedi ödemelerinde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle
kredi ödemelerinin ötelenmesi ya da yapılandınlması

Malumlan olduğu üzere, Esnafve Sanatkirlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri (ESKKK) özel hukuk ticaret şirketi olarak kamu
kurumu veya kuruluşu olmadığından, bu şirketlerin alacaklan
da bir kamu alacağı değildir. Bu nedenle, Kanunla yeniden
yapılandınlan kamu alacaklannın kapsamına alınması
mümkün olamamaktadır.

Ancak bazı dönemlerde kooperatiflerin takibine düşmüş ve
müdahale edilmemesi halinde geri ödenmesi imkinsız hale
gelmiş alacaklara kedi ve kefalet kooperatiflerinin merkez
birliği olan TESKOMB öncülügünde yeniden ödeme takvimi
planlanarak ve gecikme faizleri affedilerek, hem ortağın haciz
vb. uygulamalar nedeniyle işini kaybetmesinin engellenmesini
hem kooperatif alacağının işini devam ettiren ortaktan nakden
tahsil edilmesini amaçlanmaktadır. Bu kapsamda son olarak
2Ol7 yılında TESKOMB ile yapılan ortak çalışma sonucunda
ESKKK kredileri için bir yapılandırma gerçekleştirilmiş, bu
yapılandırma ile yaklaşık 24.500 esnaf ve sanatkirın
kooperatif takibine intikal eden 300 milyon Tl'lik borcu
yeniden yapılandınlarak, l26 milyon Tl'lik gecikme faizi
kooperatifl erce silinmiştir.

Ebubekir ZİREK Üzümlü Sınır kapısının ticarete açılması

ÜzümIü sınır kapısı hem yolcu giriş çıkışlannın yapılması hem

de ticari araç giriş çıkışlarının yapılmasına imkan sağlanmasını
teminen A sınıfi bir gümrük idaresi olarak belirlenmiştir.
Ancak, bahse konu gümrük kapısının fiziki durumu ve teknik
alt yapısı mevcut durumda ticari yolcu taşımacılığı işlemleri
için yeterli durumda bulunmamaktadır.

(Detaylı Bilğ için irıibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, inan Yıldırımlıdal, idil Yavuz Ahaş
(312İ 2048rg8 / puldalis@ıicaret.gov.ır / sam)erq{@ıicureı.gov,tr / vildirimliclali@licuret.gov.lr / ıwız@lİçsr9!-s!!!.1D

((
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Cti-.llk tupornın modemizasyonuna yönelik proje çalışmaları
başlatılmıştır. Yeni hizmet binası için 58.523,8 m2 arsa tahsis

edİlmiş, ihtiyaç programı ve teknik şartname hazırlanarak
proje ihalesi yapılmış olup, yüklenici firma ile l 0,06,20l 9

İ-lt ina" sözleşme imzalanmış ve l9.06.20l9 tarihinde yer

teslimi yapılmıştır.
Bununla birlikte, gerek ülkemiz tarafında gerek Irak tarafında

bağlanü yollan yetersiz olup, ticari araç trafiğine uygun hale

geİirilmesi gerekmektedir. Gümrük Kapımız ve Çukurca
İrasındaki l7 km'lik yolun iyileştirilmesi ile ilgili olarak

Karayolları Genel Mü@
@annaili§kindestek]
sistematiğinde ihracata hazırlık , pazaılama ve markalaşma 

I

olmak üzere üç olgunluk seviyesi bulunmaktadır. l

Söz konusu desteklerle ilgili tiim bilgilere 
I

www.kolaydestek. gov.tr web sayfamız üzerinden ulasmak 
I

mümkündür. Desteklerimizle ilgili olarak Diyarbakır Ticaret 
I

ve Sanayi Odası bünyesindeki ihracat destek ofisimizle temasa 
I

geçebiliİsiniz. Söz konusu Destek Ofıslerinin 8l ilimizde de 
I

açılması için çalışmalanmız sürmektedir. 
_-.,1

l

a. Esendere Gümrük Kaplsı Yap-işletDevret modeli 
I

!:',!i,Hi,T,f .'"'"::_ ::"*"o, 

2016 Yılında '""";:l
b. Halihazırda prefabrik tesislerde hizmet vermekte o'

Üzümlü Gümrük Kapısında hızlı ve güvenli gümrük

işlemlerinin sağlanmasına yönelik yenilenmesi için proje

ihalesi gerçekleştirilmiş olup projelendirme çalışmalan devam

etmektedir.
c. Halihazırda prefabrik tesislerde hizmet vermekte olan

lDerecik Gümrük Kapısına ilişkin tahsis çalışması yapılmış

I olup, kalıcı tesislerin yapımı ve faaliyete geçilmesi için lrak ile

l mutabakat sağlanması gere@

Mehmet YOLDAŞ İhracatçı firmalara finansal ve pazarlama desteği sağlanması

Sınır kapılarının fi ziki şartlan iyileştirilsinSelim öZDiNÇ

(Detaylı Bilgi için İrtibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, idil Yavuz AhaŞ
'(3]2)'2041;gs) puldalis@ıicareı.gov.tr ı ıuuİııeırsısoıa/ vildirimlidali@licareı.gov.ır rÖ-**
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aracılığıyla gerekse TTK l24'üncü maddesi çerçevesinde
kurulmuş mal ticareti yapan tiim şirketlerimiz
yararlanabilmektedir. İhracata yönelik destekler hakkında
mevzuata ve bunlardan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin
aynntılı bilgiye Bakanlığımız web sitesi
(www.ticaret.gov.tr)'nde yer alan İhracat Desteklen
bölümünden, Bakanlığımız tarafından verilen l4 farklı
desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını
amaçlayan kolaydestek.gov.tr adresinden ve yıne

Bakanlığımız web sayfasında yer alan Devlet Yardımlan
Rehberinden ulaşılması mümkündür. Buna ilaveten,

firmalanmız Bakanlığımız web sayfaslnda yer alan "Uzmana

Danışın" uygulamasını kullanarak Bakanlığımız destekleri

hakkında konular itibariyle uzmanlanmıza doğrudan soru

sorma, bilgi talep etme ve bu taleplerini takip etme imkAnına
sahiptir.
Diğer taraftan, Bakanlığımızca ülkemizin hemen hemen ti.im

bölgelerinde her yıl 80 civannda Dış Ticaret Bilgilendirme
Seminerleri düzenlenmekte ve bu seminerlerde başta lhracat

destekleri olmak üzere pek çok konuda Bakanlığımız
uzmanlarl tarafından firmalarımıza sunumlar yapllmakta,
sorulan bulundukları illerde cevaplandınlmaktadır.
Bakanlığımızca 20t4,20|8 yılları arasında Yüksekova TSO
işbirliğinde 4 adet seminer düzenlenmiş ve bu seminerlere l24
kişi katılmışır. t4-18 Ekim 20 19 tarihleri arasında Yüksekova
Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde Yüksekova'da bir Dış
Ticaret Bilgilendirme Semineri yapılması planlanmaktadır,

Firmalanmız bu seminere katılarak İhracata yönelik destekler

hakkında bilgiye sahip olma imkAnı elde edebileceklerdir.

Buna ilaveten, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri
Bakanhğımız ve TOBB işbirliğinde düzenlenen ve ihracata

yönelik desteklerin sunulduğu İletişim Noktalan |. ve 2,

Asama Eğitimine katılım sağlamışlardır. Bu itibarla,

yönelik desteklerden faydalanmak istiyoruz

(Deıaytı Bilgi İçin irıibat: Balran Danışmanlorı Soylu Gülıtalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz AktaŞ

(3 t 2İ 2048İg87 gulılalis@ticareı.gov.İr / şsuer{DüksırlclaJı/ vildirimlidali@ticaret.gov.tr 
'Ü*

ytinelik desteklerimizden gerek İşbirliği Kuruluşlan
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Ticaret ve Sanayi Odasından da temin etme imkanına

sahiptirler.
Desİeklerimizle ilgili olarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi

Odası bünyesindeki ihracat destek ofisimizle temasa

geçebilirsiniz. Söz konusu Destek Ofislerinin 8l ilimizde de

f,r.ulur,-,, söz konusu destekler hakkında bilgiyi Yüksekova

ZOOOil l .uyl, naşbakanlık Genelgesi uyarınca gümrük

kapılannda ithalat ve ihracat işlemi yapılmamakta, bu işlemler

iç gümrük idarelerinde gerçekleştirilmektedir.
Bununla birlikte, ithalat işlemlerinin Bakanlık Makamının

06.05.2019 tarihli Onayı ile ithalat ve ihracat işlemlerinin
yapılabileceği A sınıfı bir gümrük idaresi haline getirilen

bsİndere Gümrük Kapısrna 40 km mesafedeki Yüksekova

Gümrük Müdürlüğünde yerine getirilebilmesi mümkün hale

Esendere Gümrük Kapısr ithalata açılstnKemal YÜZGEÇ

fuOOll l ,uyl, aaşbakanlık Genelgesi uyannca gümrük

kapılarında ithalat ve ihracat işlemi yapılmamakta, bu işlemler

iç gümrük idarelerinde gerçekleştirilmektedir.
Bu itibarla, ihracat işlemlerinin Bakanlık Makamının

06.05.20l9 tarihli Onayı ile ithalat ve ihracat işlemlerinin

yapılabileceği A sınıfı bir gümrük idaresi haline _getirilen
Ytİksekova Gümriik Müdürlügünde yerine getinlebilmesi

Üzümlü ve Derecik kapılan ihracata açılsın

Sö, k"rrr, ."-n"" çözümü adına İran\n ülkemize gelen

turistlere uyguladığı harç miktarının düşürülmesi talebimız

l0.30.20l8 ve 21.03.2019 tarihli yazılarımız ile Dışişlen
Bakanlığı vasıtası ile İranlı makamlara iletilmiştir. Ancak Iran

tarafindan herhangi bir geri dönüş alınamamıştır, Konu takip

İran'ın ülkemize gelen turistlere uyguladığı harç miktannın
düşürülmesi için girişimlerde bulunulması

(Deıaylı Bilgi için irtibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldalr, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Ynw AHaŞ
'(3 

t 2i 2048İ98'/ guldalis@ıicareı.qov. ır / sanverbhticareı,gov.tr / vildirimliılali@,ticaret. gov.tr ılawzi@ıııurııoıır)
----( (
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DİĞER KURUMLAR NEZDiNDE TAKiP EDiLEN TALEPLER

Yüksekova'da yeni bir üniversite
Sağlık Bakanlığıhastane yapımı için yapılan yatınma destek sağlanması

Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıNarlı Kavşağı yolunun Zap vadisinden değil Tugay altıAbdülaziz ALKAN

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanhğıUsta öğreticilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, sigorta
primlerinde adalet sağlanması, sözleşme ve kadro hakkı

Yüksekova Meslek Eğitimcileri
Usta Öğreticiler Demeği

Hazinc ve Maliye BakanlığıYurtdışına kısa süreli giriş-çıkış yapan vatandaşlann
yurtdışı fonundan muaf tutulması

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odalan Birliği;
Yüksekova İlçesi Mahalle
Muhtarlan;

Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıHakkari-Van ve Hakkari-Şımak yollarının TIR geçişineHakkari Esnaf ve sanatkarlar
odalan Birliği

Kontrol noktalannın azaltılması ve faturalı mal geçişlerine
izin verilmesi

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Birliği

Hazine ve Maliye BakanlığıEsnaf ve tiiccar için uzun vadeli finansman imkanlanI{akkari Esnaf ve Sanatkarlar
odaları Birliği

Hazine ve Maliye BakanlığıŞemdinli'de bulunan Tekel Yaprak Tütün işletmesininHakkari Esnaf ve sanatkarlar
Oda[arı Bir[iği

Kamu ihalelerinin şeffaflığı için daha çok firmanın
katılımının sağlanması, Hakkarili firmalara daha çok yer
verilmesi

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odalan Birliği

Uİaştırma ve Altyapı BakanlığıYüksekova-Şemdinli Devlet Yolu, Yüksekova kentHakkari Esnaf ve sanatkarlar
odaları Birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Hazinc ve Maliye Bakanlı

Altyapı sıkınhlannın çözümü için yerel yönetimlere kaynak
aktarılması

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
odaları Birliği

Milli Eğitim Bakanlığısaylsl yetersizdir (okul Öncesi ve branşHakkari Esnaf ve sanatkarlar
odalan Birliği

Milli Eğitim BakanhğıDerslik sayısı yetersizHakkari Esnaf ve sanatkarlar

(Detaylı Bilgi İçin irıibaı: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, İnan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz AldaŞ
(3t 2İ 2048 j98 / gul.Lalis@ıicoreı.gov.ır / vııt{ıırıtsı,wııt/ vildirimliı]uli@ıicurel,gov.ır r(*

Rıdvan AKARSU osB'nin havata secirilmesi Sanavi ve Teknoloii Bakanhğı

Rıdvan AKARSU Yüksek Oğretim Kurumu

Rıdvan AKARSU

İçişleri Bakanlığı

kamu ihale kurumu
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Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Birliği

Lise ve dengi okulların saytsl ve 1urt imkanları yetersiz Milli lığitim Bakanlığı

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odalan Birliği

Depreme dayanıkh okul binası bulunmamaktadır Milli Eğitim Bakanlığı

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
odaları Birliği

Organik tanm için destek sağlanması Tanm ve Orman Bakanlığı

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Birliği

Hakkari balının tiim dünyaya tanıtımı yapılması ve bu balın
etiketlemesinde ve paketlemesinde çalışan kişilere destek

sağlanması

Aile, Çahşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Birliği

Ceviz, meyvecilik ve ters lale yetiştiriciliği için kredi
sağlansın

Tanm ve Orman Bakanlığı

Hakkari Esnaf ve sanatkarlar
Odaları Birliği

Bölgede turizm potansiyeli olan değerlerin tanıtımı için
nroieler geliştirilmeli

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Yüksekova'da kiraların denetlenmesi ve ev sahiplerinin
vergiIerini vermesinin sağlanması

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Enver öREN TOKİ tarafından yapılan konutlar için vatandaşa çıkanlan
masraflarla ilgili olarak yeni düzenleme yapılmas

Çevre ve şehircilik Bakanhğı

Sanayi ve Teknoloii BakanlığıEnver öREN Devletin ve özel sektörün yatınm yapınaş!

Necmettin AÇAR lOO Adet işyerini içerecek olan Küçük Sanayi Sitesi için
Devlet Katkısının 0/ol00 olması

Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı

@
ffi

Cemil ÖZEK
Lokman ÖZEK

Van-Hakkari yolu Güzeldere geçidinin kış aylannda da aktif
olarak kullanımının sağlanması, inşaatın bitirilmesi

Nusret KURT Kapalı olan maden ocağının açılması
ömer DüZ Vezirliköyü'nde lise açılması Milli Eğitim Bakanlığı

Übeydullah SALİM Yüksekova'ya bağlı Armutdüzü köyünün elektrik hattının
yenilenmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Sağhk BakanlığıEeyd.ll"t SALiM Yüksekova 'ya bağlı Armutdüzü köyünün sağlık ocağı
ihalesinin vaoılmast

Tanmsal Kalkınma Kooperatifleri Kredi borç ödemelerinin ötelenmesi y9 !qJqp!4!d4]rneşı Tanm ve Orman Bakanlığı

Ebubekir ZiREK ıranlı turistlere elektronik vize verilmesi Dısisleri Bakanlığı
Dısisleri BakanlığıEbubekir ZiREK lraklı turistlere vize kolaylığı sağlanması
sanavi ve Teknoloii BakanhğıMehmet YOLDAŞ Hakkari bölgesine teşviklerde pozitif aynmcılık yapılması
Çevre ve şehircilik BakanlığıFerdi AKSAÇ Hakkari sümbül Mahallesinde bulunan kent ormanlnın,

miIlet bahçesine çevriImesi

(Detaylı Bilgi için irtibat: Bol<an Danışmanları Soylu Gütdalı, Bahadır Şanver, inan Yıldırımlıdal, İdil Yavuz AkıaŞ

(312İ 2048İg87 gu\.|alis@ticareı.gov.İr / sunver\P,ticareı.pov.tr / vildirimlidali@]icaret.qov.tr l1ovızİ@UatCl-SOla--l (



sayfa 14l14
T.c. Ticaİet Bakanhğı

Çevre ve şehircilik Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YÖK
Eneıji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğı

Aydın AKBAŞ ramuya ait lojmanlann yıkılması ardından boş kalan
--".l._ı eafıcının wanrltnesı

Davut ÇALLI
İsmail ÇATAL

Bölgemiz için yeni teşvikler sağlanacak mı?

-cuubu, 

yırupoĞLu Üniversite bünyesinde maden müh§!c§!ğ! pğ!!mü aç!ş!q_

Mecit KURT ruru1,1, tOytlnae güvenlik sıkıntılan nedeniyle madencilik
.,.^ılonarlı öına ılqir +atefıına vazı verİlmesİ

Ahmet KOÇ I Iakkari merkezde 40.000 m2'lik arazi için teşvik verilmesı

Ercan ERİP Lı^1.1-^-; :^:n ;|^.,^ iAcviLlAf cıölansın Sanayi ve Teknolo.ji Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Kültiir ve Turizm Bakanlığı

Spor Bakanlığı
I

l soor Bakanlığı
l

f4; 1 
g, Ç al ışma ve SosyallQllvgrı !jl< Pglgrı!fu

Vedat ÇoĞAÇ Yüksekova Havalimanından Adana, Antalya ve lzmır'e
ıtitalzt ıınııc wanılahilmesi

Hacı öznEMiR Zapsuyu üzerine inşa edilen Enerji projesi içın kamu
}.-ıLolonnılon Lıerli cağIqnması

Hacı TANSU Hakkari Dağ Evi ve Doğa Sporlan Merkezi'nın hayata

geçirilmesi

Hacı TANSU Doğa turizminin geliştirilmesi için ne gibı çalışmatar
yapılryor

Murat TAŞ
Turan ŞiMŞEK

Hakkari'de sporun desteklenmesı

Kıymet KURT Hakkarigücü Kadın Futbol Takımına finansal destek

sağlanması

Serdar DURAN SGK Primlerinin düşürülmesi içi4 Urye!§rnq rn9!9g rnu'/

(Detaylı Bilgi için İrtibat: Bakan Danışmanları Soylu Güldalı, Bahadır Şanver, inan Yıldırımlıdal, idil Yavuz AkıaŞ
'rsızİzo$İsa7 puldalis@,ıicareı.gov.İr ı wustpıeuıısua/ vildirimlidali@ıicaret,gov,ır'(*ı


