ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÇALIġMA GRUBU
ETKĠ ANALĠZĠ ANKETĠ
Bu anket, özel sektör ve kamu ortaklığında Türkiye’deki yatırım ortamının önündeki
engelleri tespit etmek ve yatırım ortamına iliĢkin sorunlara çözüm üretmek amacıyla
oluĢturulan Yatırım Ortamını ĠyileĢtirme Koordinasyon Kurulu (YOĠKK) çalıĢmaları
kapsamında, 28.12.2011 tarihinde yayımlanan “Gümrük Yönetmeliği” ve “DıĢ Ticarette
Risk Esaslı Kontrol Sistemi”nin (TAREKS) firmaların gümrük iĢlemleri ile ilgili olası
etkilerini ölçmek amacıyla yapılmaktadır. Sorulara verdiğiniz yanıtlar hiçbir Ģekilde üçüncü
kiĢilerle paylaĢılmayacaktır.

Ġl: …………………………….
ÇalıĢan Sayısı:

□ 0-9

□ 10-49

□ 50-249

□ 250 ve üzeri

Ciro Bilgisi:

□ 1 Milyon TL’ye kadar
□ 5 Milyon – 25 Milyon TL

□ 1 Milyon – 5 Milyon TL
□ 25 Milyon TL üzeri

ġirket Statüsü:

□ Gerçek KiĢi Ticari ĠĢletmesi (ġahıs ġirketi)
□ Anonim ġirket

□ Limited ġirket
□ Diğer…………………………….

Faaliyet Gösterdiğiniz Sektör (Lütfen cironuzun en yüksek olduğu sektörü iĢaretleyiniz):

□ Gıda ürünleri
□ Makine ve teçhizat
□ Plastik ürünler

□ Tekstil ürünleri
□ Otomotiv
□ Diğer ……………….

□ Kimyasal ürünler
□ Mobilya

□ UlaĢtırma/Depolama hizmetleri □ Turizm hizmetleri
□ Sağlık hizmetleri
□ Finans ve Sigorta faaliyetleri □ MüĢavirlik hizmetleri □ Eğitim hizmetleri
□ Diğer hizmetler………………..
□ Toptan / perakende ticaret ve onarım
□ Enerji ve Madencilik

□

ĠnĢaat faaliyetleri
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1.Gümrük iĢlemleri ve piyasa gözetimi ve
denetimi hakkındaki mevzuat, yönetmelik,
genelge ve tebliğler ile ilgili geliĢmeleri ne
sıklıkla takip ediyorsunuz?

□ Haftada bir
□ Ayda bir
□ 6 ayda bir
□ Gümrük müşavirlerim takip ediyor.
□ Takip etmiyorum.
2.Gümrük iĢlemleri (gümrük beyannamesi,
gümrüklerde gerçekleĢtirilen denetimler vb.)
ile ilgili geliĢmeler hakkında sizi kim
bilgilendiriyor?

7.ġirketinizin yurt dıĢına açılma yöntemi
hangisidir?

□ Tesadüfî ihracat
□ Kuruluştan itibaren planlı ihracat
□ Yerli aracı firma ile ihracat
□ Yabancı aracı firma ile ihracat
□ Yurtdışı aracı firmalara temsilcilik verme
□ Yabancı ülkelerde dış ticaret ofisi açma
□ Lisans verme
□ Yabancı ülkelerde üretim
□ Diğer ……………………………………

□ Müşavirler
□ İlgili kamu kurumları
□ Bağlı olduğum oda/borsa
□ Bilgilendirilmiyorum
□ Diğer ………………………………

Kağıtsız Beyanname Uygulaması: Gümrük
Yönetmeliği’nin 114/3 maddesine istinaden
01/01/2012 tarihinden beri mavi hat yetkisini
haiz onaylanmış kişi statü belgesine sahip
firmalarca ihracat beyannamelerinde kullanılmakta olan, beyanname ve eki belgelerin
gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmesi
zorunluluğunun kaldırıldığı uygulamadır.

3. Mevzuatta yapılan düzenlemeler yürürlüğe
girer girmez, idare personelinin söz konusu
düzenlemelere
hızlı
uyum
sağladığını
düĢünüyor musunuz?

8.Firmanızın gümrük iĢlemlerinde mavi hat
yetkisi var mıdır?

□ Evet

□ Hayır □ Kısmen

4.ġirketinizin ithalat/ihracat iĢlemlerini kim
yürütüyor?

□ Firma sahibi
□ Dış Ticaret Departmanı
□ Müşavirler
5.ġirketinizin
kadardır?

2011

yılındaki

ihracatı

□ 100.000 TL’ye kadar
□ 100.000 TL – 500.000 TL arası
□ 500.000 TL – 1 Milyon TL arası
□ 1 Milyon TL ve 10 Milyon TL arası
□ 10 Milyon TL ve üstü
6.2011 yılında kaç ülkeye ihracat yaptınız?

□1

□2–5

□ 6-9

□ 10 ve üstü

ne

□ Evet 9’u cevapla

□ Hayır 14’ü cevapla

9.Kâğıtsız Beyanname uygulaması ile sağlanan
avantajlar sonucunda ihracatınızda artıĢ
olduğunu düĢünüyor musunuz?

□ Evet

□ Hayır □ Kısmen

10.Kâğıtsız Beyanname uygulaması ile
sağlanan avantajlar sonucunda, ihracat
iĢlemlerinin daha hızlı gerçekleĢtirildiğini
düĢünüyor musunuz?

□ Evet □ Hayır □ Kısmen
11.Kâğıtsız Beyanname uygulaması ile
sağlanan avantajlar sonucunda ihracata
yönelik gümrük iĢlemlerinin maliyetinde
azalma olduğunu düĢünüyor musunuz?

□ Evet □ Hayır □ Kısmen
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12. Kâğıtsız Beyanname uygulamasının etkin
olarak yürütüldüğünü düĢünüyor musunuz?

□ Evet 14’ü cevapla
□ Hayır 13’ü cevapla
□ Kısmen 13’ü cevapla

□ Evet 18’i cevapla

13. Kâğıtsız Beyanname uygulaması ile ilgili
uygulamaların etkin olarak yürütülememesinin nedenlerini kısaca yazabilir misiniz?

……………………….
……………………….
……………………….
14.Gümrük beyannamesinin ekinde istenen
belgelerin
hangilerinin
mükerrerlik
gösterdiğini düĢünüyorsunuz?

……………………….
……………………….
……………………….
15.Gümrük
beyannamesinin
elektronik
ortamda verilmesi aĢamasında herhangi bir
teknik sorunla karĢılaĢtınız mı?

□ Evet 16’yı cevapla

17.Ürünlerinizin
ihracatı/ithalatı
aĢamalarında gerçekleĢtirilen denetimler, TAREKS
kapsamında mı yapılmaktadır?

□ Hayır 17’yi cevapla

16. Söz konusu sorunlar nelerdir?

□HayırAnketi tamamla

18.TAREKS
ile
getirilen
avantajlar
sonucunda
denetimlerin
daha
hızlı
gerçekleĢtirildiğini düĢünüyor musunuz?

□ Evet □ Hayır □ Kısmen
19.TAREKS
ile
getirilen
avantajlar
sonucunda denetim maliyetlerinde bir azalma
gerçekleĢtiğini düĢünüyor musunuz?

□ Evet □ Hayır □ Kısmen
20.TAREKS ile ilgili uygulamaların etkin
olarak yürütüldüğünü düĢünüyor musunuz?

□ Evet Anketi tamamla
□ Hayır 21’i cevapla
□ Kısmen 21’i cevapla
21.TAREKS ile ilgili uygulamaların etkin
olarak yürütülememesinin nedenlerini kısaca
yazabilir misiniz?

……………………….
……………………….
……………………….

……………………….
……………………….
……………………….

TAREKS: Pamuk hariç tüm tarım ürünlerinin
ithalat ve ihracatı ile “Ürün Güvenliği ve
Denetimi Tebliğleri” kapsamındaki pil ve aküler,
kişisel koruyucu donanım ürünleri, telsiz ve
telekomünikasyon terminal ekipmanları, yapı
malzemeleri, tıbbi cihazlar ve oyuncakların
ithalatında aranan denetim, uygunluk ve izin
işlemlerinin risk analizine dayalı olarak
elektronik ortamda gerçekleştirildiği Dış
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi’dir.
(TAREKS)

Bizimle paylaĢmak istediğiniz görüĢ ve
önerileriniz varsa lütfen kısaca belirtiniz.
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