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Temel İlkeleri Doğrultusunda Her Zaman,

• Sürdürülebilir, Hesap Verebilir, Şeffaf, Etik ve  
Komiteler Tarafından Yönetilen Şirket Kültürümüzle 
Dürüst Bir Sorumluluk Anlayışına Sahip Olacağımıza,

• Mesleki Yeterlilikleri En Üst Düzeydeki Ekibimizle  
Teknolojinin Tüm İmkanlarını Kullanarak Hizmet 
Vereceğimize,
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Oluşturacağımıza,

• Yasalara Uyarak Adil Rekabet Edeceğimize           
Söz Veriyoruz.

İtibar Sağlamak, Güvenilir Olmak ve Tercih Edilmenin 
En Önemli Unsurlarından Birinin 
“Mutlak Müşteri Memnuniyeti” 

Olduğunu Biliyoruz.
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D eğerli Divan okuyucuları, uzun bir ayrılıktan sonra tekrar 
sizlerle beraberiz. Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz Hain Darbe 
girişiminde canlarını ortaya koyan 15 Temmuz şehitlerimize ve 

tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek yazıma başlamak istedim.
Dünyada ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaşanan ve ülkemize 

oynanan tüm oyunlara rağmen emin adımlarla 2023’e doğru gitmekteyiz. 
Fakat ülkemiz ekonomik hedefleri için yapılan düzenlemelerin yanında 
personel konusunda da kurumumuzun personel politikasınında yeniden 
belirlenmesi gerekmektedir.

Çağdaş bir yapılanma ile “Taşra Teşkilatımızın” hızla uzmanlaşması 
gerektiğini düşünmekteyiz. Gümrüklerde zaman kayıplarının önüne 
geçilebilmesi için tüm işlemlerin tek personel (Gümrük Muayene 
Uzmanı veya Gümrük Muayene Denetmeni ünvan ve sorumluluğu ile 
yetkilendirilmiş-Muayene memuru-) üzerinden başlatılıp bitirilmesi 
gerekliliğini vurgulamakta fayda vardır. Özellikle vergi, fon ve diğer mali 
yükümlülüklerin tarh ve tahakkuku vb. ülke ekonomisinin yaklaşık %25’i 
gibi gelir getiren işlemleri yapan, sorumluluğunu üstlenen bir kadronun A 
grubu memur kadrosunda olması gerekmektedir.

Almış olduğu eğitim, staj, yeterlilik sınavları ve ifa ettiği görevin 
mahiyeti, sorumluluğu, mesleğin nevi şahsına münhasır riskleri göz önüne 
alındığında Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda 
ki Taşra Uzmanlarına kıyas dahi edilmeyecek, isme hav-i kaşesini alma 
süreci, görev yetki ve sorumluluğu mevcuttur. Aslında bu kıyaslamalarla 
bile başlı başına “Muayene memurunun” hak ettiği ünvan ve 
kadroda olmadığı aşikârdır. Fakat bir şeylerin düzelmesini, kurumsal 
anlamda iyileşme yaşanmasını istiyorsak, birilerinin bir şeyler yapması 
gerekmektedir. Muayene memurları olarak, yıllarca taşrada gereken 
sorumluluğu almış, üstüne düşen vazifeye yerine getirmeye çalışmış fakat 
verilen sözlerin yerine gelmemesi ve beklenilen ünvanlara geçişlerin 
sağlanamaması nedeniyle büyük hayal kırıklıkları yaşanmıştır.

Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak kuruluşumuzdan bu 
yana çalışma prensibimiz önce Ülkemiz sonra Kurumumuz ve daha sonra 
Muayene memurlarının haklarını gözetmektir. STK olarak da, ülkemize 
ve milletimize daha iyi hizmet verebilmek ve daha iyisini yapabilmek 
adına yurt dışındaki gümrükleri ve sistemlerini yerinde incelemek 
ve kurumsal gelişimimize katkı sağlayabilmek için fon ve hibe alarak 
yurt dışına Muayene memurlarını gönderebilmek üzere “Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale 
Birimi’ne” “Bilgimle Güçlüğüm Mesleğimde Öncüyüm” proje 
başlığı ile başvurumuzu gerçekleştirdik. Bu projenin bir başlangıç 
ve daha önümüzde bir çok projemiz olduğunu büyük bir heyecanla 
sizlere aktarmak isterim. Ülkemize, kurumumuza ve mesleğimize katkı 
sağlayacak birçok proje hazırlığı içinde olduğumuzu ve proje ekibimize 
destek gerektiğini de belirtirim.

Sözlerime son verirken, kamudan özel kesime, taşradan merkez 
çalışanına kadar hepimizin taşın altına elimizi koyarak teşkilatımızı en iyi 
yere getirmek için çalışmamız gerekliliğini unutmayalım. 

Saygılarımla.
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G ümrük Muayene Memuru kimdir? Ne iş yapar? 
Hangi eğitimlerden geçer? Kurumumuz için 
önemi nedir? Gibi birçok soru çoğu kişinin 

aklından geçmektedir. Gümrükte ilişkisi olmayan kişiler 
hatta ismini duymamış bile olabilirler. Bunun nedeni 
medyada fazla görünmemesine karşın sadece bakanlığın 
ve idarenin kendisine ne görev verilirse verilsin taşra 
yönetiminde en uzman şekilde görevini yerine getirme 
riayetinden kaynaklanmakta olduğunun bilinmesidir. 
Gümrük Muayene Memurları; Gümrük ve Dış Ticaret 
İşlemlerini olay yerinde ve olay anında muayene 
kriterlerine göre yerine getiren, 6 aylık süre içinde 32 Ders 
ve 492 saati bulan teorik eğitim ile 6 ay ile 1 yıl arasında 
değişen staj sonrası mesleki yeterlilik sınavına girip başarılı 
olması halinde atanan kendine özgü uzmanlık gerektiren 
bir meslek olmasına karşın, kamu idarelerinde ‘memur’ 
sıfatıyla anılan yegane kamu görevlisidir. 

Gümrük Muayene Memurları, Türkiye genelinde 
yıllık yaklaşıl 3,3 milyon adet ithalat, 3,3 milyon adet 
ihracat olmak üzere toplam 6,6 milyon adet beyannameyi 
imzalamakta, ülkemizin toplam vergi gelirlerinin %20
’sinin tahakkukunu gerçekleştirmekte, yaklaşıl 400 milyar 
TL Dış Ticaret hacminin işlemlerini tamamlamaktadırlar. 
Tüm bu işlemleri yerine getirme aşamasında 174 Kanun, 
21 Uluslar arası Anlaşma, 13 Uluslar arası Sözleşme, 7 
Kanun Hükmünde Kararname, 8 Tüzük, 675 Bakanlar 
Kurulu Kararı, 191 Yönetmelik ile 200’ü aşkın Yargıtay 
ve Danıştay Kararı ve sayısız Tebliğ, Protokol ve Genelge 
olmak üzere kapsamı bir hali geniş olan ticaret mevzuatını 
bizatihi uygulamaktadırlar.

Her yıl katlanarak büyüyen dış ticaret hacmimizin ve 
özellikle rekorlar kıran ihracatımızın bütününün altında 
Gümrük Muayene Memurlarının sabahlara kadar süren 
yoğun ve özverili mesaileri vardır. Muayene Memurlarına 
gerekli değerin verilmesi, gümrük işlemlerinin daha etkin 
ve sağlıklı gerçekleşmesine, yasal ticarette ise güvenli 
ve mücadeleci, aynı zamanda hesap verilebilir, güçlü 
ve yenilenmiş bir gümrük teşkilatının oluşmasına canı 
gönülden destekledik bundan sonra da desteklemeye 
devam edeceğiz.

GÜMRÜK MUAYENE 
MEMURU KİMDİR?
GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Gümrük Araştırmaları ve Eğitim Dergisi

İMTİYAZ SAHİBİ
GMMD adına
Hakan ÜLKER

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ünal BİNGÖL

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Celil YÜGÜNT

YAYIN KURULU
Hakan ÜLKER - Ali ALGAN

Celil YÜGÜNT
Serdar AKSOY
Ünal BİNGÖL

Sadık KALENDER

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eski Londra Asfaltı

Kocasinan İş Merkezi
B Blok No: 31 Kat: 3
Şirinevler / İstanbul

Tel: 0212 251 63 00
0850 780 46 63 (GMMD) 
Web: www.gmmd.org.tr

GRAFİK-TASARIM
Mehmet Yiğit

BASKI
İhlas Gazetecilik A.Ş.

29 Ekim Caddesi No: 11/A41
Yenibosna / İSTANBUL
Tel: (0 212) 454 30 00

Gümrük Muayene Memurları Derneği’nin 
üç ayda bir yayınlanan ücretsiz yayınıdır

SAYI: 23EKİM
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SN. CENAP AŞCI’YI 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

GÜMRÜK VE TİCARET MÜSTEŞARIMIZ

1.  Gümrük ve Ticaret 
Müsteşarı olarak 
bakanlığın sınır 
kapılarını yeniden 
inşa etmesi ile ilgili 
düşünceleriniz 
nelerdir? Benzer 
şekilde diğer gümrük 
idarelerinin de 
modernize edilmesi 
planlanmakta mıdır?

Sınır kapılarında oluşan 
yoğunluğun giderilmesine 
yönelik gümrük 

hizmetlerinin çok daha hızlı ve 
etkin bir şekilde sürdürülebilmesi 
amacıyla gerek gümrük kapılarının 
Yap-İşlet-Devret modeli ile 
yapılandırılması, gerekse de bütçe 
imkânları çerçevesinde gerekli 
önlemler alınarak ihtiyaç duyulan 
yerlerde yeni gümrük kapıları ve 
müdürlükleri açılmakta, mevcut 
kapılar yenilenmektedir.

Avrupa’nın en büyük gümrük 
kapılarından biri olan Kapıkule 
başta olmak üzere; Cilvegözü, 
İpsala, Nusaybin, Habur, 
Dilucu, Esendere, Çıldır/Aktaş 
Gümrük Kapıları ile Halkalı 
Gümrük İdaresi Yap-İşlet-Devret 
modeliyle modern tesislere 
kavuşturulmuştur. 

Yeniden inşa çalışmaları 
devam eden Kapıköy Gümrük 
Kapısının yakın zaman 
içerisinde hizmete alınması 

✍ Gül CEBECİ
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hedeflenmektedir. Sarp Gümrük 
Kapısının Gürcistan’dan giriş yönü 
yıkılarak inşaat çalışmalarına 
başlanılmıştır. Bununla birlikte, 
Kapıkule ve Habur Gümrük 
Kapılarına yönelik rehabilitasyon 
çalışmaları devam etmektedir. 
Diğer taraftan Gürbulak, 
Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve 
Pazarkule Gümrük Kapılarının 
yeniden yapılandırılmasına yönelik 
çalışmalar devam etmektedir.

Karkamış Gümrük Kapısının 
“A Sınıfı” ilan edilmesi üzerine 
ticari faaliyetler başlamış ve 
Türkiye’den çıkış yönünde TIR 
yoğunlukları yaşanmış olup, gerek 
yoğunluğun azaltılması gerekse 
bölgenin güvenlik riskleri sebebiyle 
yeniden inşası kapsamında yapılan 
ihale sonucunda 29.03.2017 
tarihinde sözleşme imzalanmış 
olup, Ekim ayı itibariyle yapım işi 
tamamlanacaktır.

Tabi bu bahsettiğim 
çalışmalar gümrük kapılarımızın 

modernizasyonu kapsamında 
yürüttüğümüz faaliyetlerdir. 
Bir diğer önemli husus da taşra 
teşkilatımızın hizmet binaları ve 
lojmanlarına yönelik çalışmalardır. 
Biraz da buna ilişkin bilgi vermek 
istiyorum.

• Giresun Gümrük Müdürlüğü 
 Hizmet Binası inşaat çalışmaları 
 tamamlanma aşamasındadır.
• Batman Gümrük Müdürlüğü   
 Hizmet Binası inşaat çalışmaları 
 tamamlanmış olup, tefrişat işleri 
 devam etmektedir.
• Doğubeyazıt Gümrük   
 Müdürlüğü Hizmet Binası ve 
 Gümrük Sahası, Orta Karadeniz 
 Gümrük ve Ticaret Bölge 
 Müdürlüğü Hizmet 
 Binası ile Fırat Gümrük ve 
 Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet 
 Binası ve Misafirhane yapım 
 işleri devam etmektedir.
• Pamukkale Gümrük ve Ticaret 
 Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 

 ihtiyacının karşılanması 
 kapsamında 
 proje ihalesi yapılmış olup, 
 inşaat ihalesine yönelik maliyet 
 çalışmaları devam etmektedir.
• Iğdır Gümrük Müdürlüğü 
 Hizmet Binası ihtiyacının 
 karşılanabilmesi 
 için 23.05.2017 tarihinde proje 
 ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 
 28.06.2017 tarihinde sözleşme 
 imzalanmıştır.
• Yüksekova Gümrük Müdürlüğü 
 Hizmet Binası ihtiyacının 
 kiralama yoluyla 
 karşılanmasına yönelik olarak 
 bina tadilat ve gümrük sahası 
 iyileştirme çalışmalarının 
 tamamlanmasını müteakip 
 Müdürlüğün 2017 yılı içerisinde 
 faaliyete geçirilmesi 
 planlanmaktadır.
• Karabük Gümrük Müdürlüğü   
 Hizmet Binası yapımına ilişkin 
 olarak 22.08.2017 tarihinde 
 proje ihalesi gerçekleştirilmiş 
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 olup, firma sözleşmeye davet 
 edilmiştir.
• Bakanlığımız 2. Ek Hizmet 
 Binası yapımına ilişkin olarak 
 06.09.2017 tarihinde proje 
 ihalesi gerçekleştirilmiş olup, 
 ihale süreci devam etmektedir.
• Erzurum Gümrük Müdürlüğü 
 Hizmet Binası yapımına ilişkin 
 olarak 12.09.2017 tarihinde 
 proje ihalesi gerçekleştirilmiş 
 olup, ihale süreci devam 
 etmektedir.
• Kırşehir Gümrük Müdürlüğü 
 Hizmet Binası yapımına ilişkin 
 olarak 13.09.2017 tarihinde 
 proje ihalesi gerçekleştirilecektir.
• Diğer taraftan, Öncüpınar 
 Gümrük Kapısında 100 adet 
 ve Silopi’ de 230 adet lojman 
 yapımına ilişkin inşaat 
 çalışmaları devam etmektedir. 
 Gürbulak’ ta planlanan 150 adet 
 lojman yapımı için 18.08.2017 
 tarihinde inşaat ihalesi   
 yapılmıştır.

2.  X-ray tarama 
sistemlerinin 
kaçakçılıkla mücadele 
üzerindeki pozitif 
etkisi düşünüldüğünde 
gümrüklerdeki x-ray 
sayısının arttırılması 
noktasında bakanlığın 
bir politikası var 
mıdır?

Aralıksız yürütülen kaçakçılıkla 
mücadele faaliyetleri; kaçakçılık 
fiillerinin tespitini, kaçakçılığın 
eyleme dökülmeden önlenmesini, 
gümrük kapılarının güvenliğinin 
sağlamasını ve kaçakçılık yöntem 
ve güzergâhları konusunda 
çalışmalar yürütmeyi içermektedir. 
Bu çalışmaların etkili sonuç 
vermesi ve ileri teknolojiden 
azami ölçüde faydalanılması 
amacıyla teknik kapasitemiz büyük 
ölçüde yenilenmiştir. Merkez ile 
koordineli olarak çalışan taşra 

birimleri bu modern ve teknoloji 
odaklı yapılanmayla birlikte 
daha dinamik ve olayları çok 
daha önceden analiz eden bir 
yapıya kavuşturulmuş, gümrük 
denetim ve kontrollerinde el 
yordamı ile yürütülen işlemler 
yerini, modern tekniklerle 
uygulanan risk analizine dayalı 
yöntemlere bırakmış, teknik cihaz 
ve sistemlerin kullanıldığı, bu 
alana yatırımların yoğunlaştığı, 
istihbarat yapılanmasına önem 
verilen, uzmanlığı esas alan bir 
idari yapılanma ön plana çıkmıştır. 

Ülke güvenliğinin sağlanması 
ve kaçakçılıkla mücadelede 
kapsamında dünyadaki teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ediyor 
ve teknik kapasitenin, günün 
değişen koşullarına ve ihtiyaca 
göre güçlendirilmesi ve modernize 
edilmesi amacıyla Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı olarak 
teknolojiye önemli yatırımlar 
yapıyoruz. Bu çerçevede, fiziki 
müdahalesiz kontrol sağlayan 
tarama sistemleri  (X-Ray) 
başta olmak üzere teknik cihaz 
envanterimizi yeni ekipmanlarla 
güçlendiriyoruz.

Bu kapsamda, hali hazırda 14 
kara sınır kapımızda, 16 deniz 
sınır kapılarımızda ve 2 demiryolu 
sınır kapılarımızda olmak üzere 
toplam 59 araç, konteyner ve tren 
tarama sistemi bulunmaktadır. 
Tarama Sistemi kapasitemizi 2017 
yılı Yatırım Bütçesi kapsamında 
alınan (4) adet Mobil, (1) adet 
Yarı Sabit ve (1) adet Tren Tarama 
Sistemi ile güçlendirdik. Gelişen 
teknoloji yakından takip edilerek 
2018, 2019 ve devamındaki 
yıllarda almayı planladığımız 
cihazlarla hem ekonomik 
ömrünü dolduran sistemlerimizi 
yenilemeyi hem de artan ticaret 
hacmimize paralel olarak yeni 
sistemlerle toplam tarama 
sistemi kapasitemizi artırmayı 
hedefliyoruz. Önümüzdeki sene 
itibariyle faal olan tüm kara sınır 

kapılarımızı, sonraki sene de 
konteyner trafiği olan tüm deniz 
limanlarımızı tarama sistemleriyle 
donatmayı hedefliyoruz. Alım 
politikamız eskiyen ve ekonomik 
ömrünü tamamlamış sistemleri 
değiştirmeyi kapsadığı kadar 
teknik alanda ortaya çıkan yenilikçi 
yöntemleri en hızlı şekilde adapte 
etmeyi de kapsıyor. 

Sorunuzda ifade edilen x-ray 
sayısının artırılmasına yönelik bu 
politikamızla başta kaçakçılıkla 
etkin mücadele olmak üzere, fiziki 
denetimin neden olduğu saha 
bekleme sürelerinin kısalması, 
ticaret erbabının zaman kaybının 
önlenmesi, ithalat ve ihracatçıların 
gümrük denetim ve kontrollerinin 
daha etkin ve sağlıklı yapılması 
hedeflenmektedir.

Yapılan bu yatırımların 
verimliliği özellikle kaçakçılıkla 
mücadelede elde edilen 
yakalama rakamları ile birlikte 
yorumlandığında daha anlamlı 
hale gelmektedir. Yıllar itibariyle 
özellikle uyuşturucu, sigara, ilaç 
ve tıbbi madde gibi kamu sağlığını 
tehdit eden, terörizme finansman 
kaynağı sağlayan ve devletimiz 
için yüksek miktarda vergi kaybına 
sebep olan eşyanın yakalama 
miktarındaki sağlanan artışı 
Bakanlığımızın teknik kapasiteye 
yaptığı yatırımlarla da açıklamak 
yerinde olacaktır.

3. Taşra teşkilatı 
resmi kıyafet ve 
üniforma uygulaması 
hakkında bakanlığın 
bir tasarrufu olacak 
mıdır? Konu hakkında 
herhangi bir çalışma 
yapılmakta mıdır?

Ülkemizin dışa açılan kapıları 
olan gümrük idarelerimizde 
çalışan personelimiz başta 
olmak üzere üniformalı olarak 
çalışan personelimizin gerek 
çalışma konforunun gerekse 
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görsel estetiğinin artırılması 
amacı ile çağın gerekliliğine 
göre üniformaların yeniden 
tasarlanmasına ihtiyaç olduğunu 
tespit ettik.

Gerekli çalışmaları yapmak 
için konu ile ilgili olarak bir 
komisyon oluşturuldu. Bu 
komisyon tarafından kumaş 
seçimi, elbiselerin tasarımı, logo 
tasarımı konusunda uzman firma 
ve kişilerle görüşmeler yapılmış 
olup, yapılan değerlendirme ve 
çalışmalarda ortaya çıkan görüşler 
doğrultusunda tasarım çalışmaları 
devam etmektedir. 

Önümüzdeki günlerde, 
Sayın Bakanımıza da bir sunum 
yapılacak ve alınacak talimatlar 
doğrultusunda numune 
üniformalar hazırlanacaktır. 

Renk ve logolara nihai halleri 
verildikten sonra hızlı bir şekilde 
tedarik süreci başlatılacaktır.

4. 500 milyar 
ihracat hedefi için 
düşünceleriniz nedir? 
İhracat hedefinin 
gerçekleştirilmesi 
noktasında 
hangi sektörlerin 
ağırlıklı olarak 
desteklenmesini 
rasyonel 
buluyorsunuz? 
Gümrük teşkilatını 
bu hedefe ulaşmada 
yeterli görüyor 
musunuz? 

500 milyar ihracat hedefinin 
hayata geçirilmesinin yegâne 
yolu üretmekten ve üretilenin 
yurtdışı piyasalara arzından 
geçmektedir. Ancak söylediğimiz 
gibi, bu durum işin sadece üretim 
ayağıyla değil üretilenin lojstik 
marifetiyle tüketiciye en süratli 
şekilde ulaştırılmasıyla da ilgili 
bulunmaktadır. Bunun içindir 
ki, Bakanlık olarak üreticimizi 
her açıdan desteklemenin yanı 

sıra yeni transit işlem süreçlerine 
adaptasyon ve hatta liderlik 
etme noktasında da büyük bir 
şevk ve gayretle çalışmalar 
sürdürmekteyiz. 

Bu kapsamda, gümrük 
işlemlerinin kolaylaştırılması 
ve hızlandırılması için lojistik 
sektörüne çeşitli kolaylıklar 
sunmaktayız. Transit altyapısının 
kurulumu ve işlemlerin süratle 
tesisi noktasında, 1 Aralık 2012 
tarihinde katılım sağladığımız 
Ortak Transit Sözleşmesi ile 
AB-EFTA ülkeleriyle ticari 
işlemlere hız katarken, 71 Akit 
Taraf’ta yürürlükte bulunan TIR 
Sisteminin elektronikleştirilmesine 
de İran ve Gürcistan ile ayrı ayrı 
uyguladığımız e-TIR Pilot Projeleri 
ile önderlik etmekteyiz.

Diğer taraftan, hepimizin 
malumu olduğu üzere, ihracat 
işlemlerinde gümrük idaresi olarak 
önemli bir rol oynamaktayız. 
Bu doğrultuda gümrüklerdeki 
işlemlerin hızlandırılması, 
elektronik işlemlere geçilerek 
işlemlerin basitleştirilmesi, yeni 
personel alımları ve gümrük 
idarelerinin modernizasyonu 
gibi hususlar bir arada 
düşünüldüğünde, 2023 hedefleri 
doğrultusunda ihracatçıların 
ihtiyaçlarına cevap verme 
noktasında gümrük teşkilatı her 
anlamda hazır durumdadır.

5. Yetkilendirilmiş 
Yükümlü 
Sistemini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Gereken ilgiyi gördü 
mü?

Yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsü, gümrük yükümlülüklerini 
yerine getiren, düzenli kayıt tutan, 
mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik 
standartlarına sahip bulunan, 
kendi oto kontrolünü yapabilen 
güvenilir firmalara gümrük 
işlemlerinde birtakım kolaylıklar 
sağlayan uluslararası bir statüdür. 

Gümrük işlemlerinin hızlı, 
güvenli ve basit bir şekilde 
yürütülerek yasal ticaretin 
kolaylaştırılmasını ve bu yolla ülke 
ekonomisinin gelişimine katkıda 
bulunmayı hedefleyen Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı olarak, 10 Ocak 
2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği” ile yetkilendirilmiş 
yükümlü statüsüne ilişkin yeni 
düzenlemeleri hayata geçirdik. 

Yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsüne sahip firmalar, 
bu statüye bağlı pek çok 
basitleştirilmiş ve hızlandırılmış 
usullere tabi olmaktadırlar.

Uygulamanın ilk yıllarında 
Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü talepleri istenilen 
seviyeye ulaşamadı. Ancak zaman 
içerisinde başvuru öncesindeki 
hazırlıklar sayesinde firmaların 
kurumsal yapılarının iyileştiğinin 
görülmesi, belgelendirme 
sonrasında sağlanan kolaylıkların 
işlemlerin daha hızlı yapılmasına 
sebep olması sayesinde uygulama 
daha cazip hale gelmiştir.

Yaklaşık bir yıl öncesinde bu 
statüye sahip firma sayısı 35-
40 civarında iken, gerek ticaret 
erbaplarımıza yönelik eğitim 
ve bilgilendirme seminerleri, 
gerekse de Bakanlığımızda 
başvuru sürecinde sağlanan 
bilgilendirme ve desteğin de 
etkisiyle 13 Eylül 2017 tarihi 
itibariyle Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası almaya hak kazanan 
firma sayısı 135 olmuştur.

2017 ilk altı ayı itibariyle 
toplam ihracatın 22%’si, ithalatın 
26,6%’sı Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü sahibi firmalar 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Halen başvuru ve belgelendirme 
süreci devam eden 140 civarında 
firma bulunmaktadır. Bu firmalar 
tarafından 2017 ilk altı ayı 
itibariyle yaklaşık olarak toplam 
ihracatın 6%’sı, ithalatın 4,6%’sı 
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gerçekleştirilmiştir. Başvuru 
süreci devam eden firmaların 
da belgelendirilmesi halinde 
toplam ihracatın yaklaşık olarak 
28%’i, toplam ithalatın 31,2%’si 
Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Statüsü sahibi firmalar tarafından 
gerçekleştirilmiş olacaktır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca 
sisteme olan ilgiyi artırmaya 
yönelik çalışmalar 
sürdürülmektedir. Bu kapsamda 
yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası sahiplerine sağlanan 
önemli kolaylıklardan olan ve 
firma tesislerinden ihracatın 
yapılmasını sağlayan ihracatta 
yerinde gümrükleme ve izinli 
gönderici uygulamalarında 
işlemlerin basitleştirilmesi ile 
sertifika başvuru süreçlerinin 
kolaylaştırılmasına yönelik 
mevzuat değişiklik çalışmaları 
yapılmış olup yakın zamanda 
yürürlüğe konulması 
planlanmaktadır.

6. Gümrük birliği ve 
Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı 
(TTYO) hakkındaki 
görüşleriniz ve 
gelecekteki beklentiler 
nelerdir?

Bilindiği gibi, küresel ticarette 
oyunun kurallarını yeniden 
yazması ve geçmişte sadece 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde şekillenen ortalıkların 
aksine yatırım ve ticaretin 
birlikte alındığı komple nitelikli 
bir ortaklık anlaşması olarak 
planlanan Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı, bugün gelinen 
noktada neredeyse tarafların 
masadan kalkacağı bir duruma 
ulaşmıştır. Öncelikle Birleşik 
Krallık’ın Avrupa Birliği’nden 
ayrılma kararı alması, bir süredir 
söz konusu anlaşma üzerinde 
soru işaretleri bulunan Avrupa 
Birliği tarafını zora sokmuştur. 
Hemen sonrasındaki süreçte 

ABD’de düzenlenen Başkanlık 
Seçimi’nde Donald Trump’ın 
başkanlığa geçmesiyle beraber 
seçim propagandası sırasında 
savunduğu korumacı ekonomi ve 
ticaret politikası öncelikleri başta 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı olmak üzere ABD’nin 
taraf olduğu ve olmayı hedeflediği 
ticaret ortaklıklarının da sıkıntıya 
girmesine neden oldu. 

Donald Trump’ın savunduğu 
korumacı ticaret politikası ile 
ABD vatandaşlarının istihdamının 
ve gelir düzeyinin artırılması 
ve ABD’nin ticaret açığının 
düşürülmesi hedeflenmektedir. 
Yine aynı ticaret politikası alanında 
belirlenen strateji kapsamında 
taraflarca bir süredir sıkıntılı 
bir süreç içerisinde olan ve 
imzalansa da hala onaylanmayan 
Trans Pasifik Ortaklığı’ndan 
(TPP) ABD’nin geri çekilmesi, 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı’na ilişkin ise gelecekte 
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atılacak adımların daha çekimser 
atılması tasarlanmıştır. ABD’nin 
TPP’den çekilme kararı alması 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı’nın da akıbetinin belirsiz 
duruma gelmesine yol açmaktadır.

Bununla beraber, ortaklığın 
Avrupa Birliği kanadında ise 
Birlik’e ilişkin belirsizliklerin 
devam etmesi, Birleşik Krallık’ın 
Avrupa Birliği’nden ayrılma 
sürecinin beklenenden daha 
meşakkatli gerçekleşeceğinin 
öngörülmesi ve Birlik ülkelerinin 
politika tasarımı ve uygulaması 
konularında birtakım anlaşmazlık 
içine düşmesi de Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın 
geleceğinin belirsiz hale gelmesine 
yol açan unsurlardan olmaktadır.

Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden ayrıldıktan sonra 
yürürlükteki tüm ticaret ve 
yatırım ortaklık anlaşmalarını 
güncellemesi gereği, Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın 
geleceğini de tehlikeye atmaktadır. 
Hem ABD hem AB tarafındaki 
belirsizlikler Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı’nın beklenen 
ekonomik getirilerinin bir kenara 
konmasına ve anlaşmanın 
taraflarca daha çekimser bir 
şekilde ele alınmasına neden 
olmaktadır.

Bu noktada, söz konusu 
ortaklığa dahil olması takdirde 
ekonomik kazanım elde edeceği 
gerek Bakanlığımızda gerekse 
de akademik dünyada yapılan 
çalışmalar tarafından ortaya konan 
Türkiye’nin ilerleyen dönemde 
de aktörlerin davranışlarına göre 
strateji geliştirmesi ve bu stratejileri 
hayata döndürmesi önem arz 
etmektedir. Örneğin araştırmacılar, 
Avrupa Birliği’nin önemli ticari 
aktörlerinden olan Birleşik Krallık 
ile söz konusu ülkenin Birlik’ten 
ayrıldıktan sonraki sürecinde 
bir serbest ticaret anlaşması 
imzalanmasının her iki ülke için çok 
yararlı olacağı görüşüne sahiptirler. 

Yine benzer şekilde, Brexit olarak 
da adlandırılan Birleşik Krallık’ın 
Birlik’ten ayrılma sürecinin 
halihazırda anlaşma dahilindeki 
bazı konular çerçevesinde çıkmaza 
giren Transatlantik Ticaret ve 
Yatırım Ortaklığı sürecini birkaç 
yıl daha geciktirebileceği görüşü 
hakimdir. 

Bu bağlamda, ilerleyen 
dönemde ülkemizin gerek 
stratejik gerek coğrafik önemine 
uygun bir şekilde dış ticaret 
politikaların tasarlanması 
ülkemizin Transatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı veya olası 
ticari işbirliklerinde daha önemli 
bir aktör olarak rol almasını 
beraberinde getirecektir. 

Dolayısıyla, Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın 
daha işlevsel hale getirilmesi 
hedeflendiği takdirde, ülkemizin 
özellikle Avrupa Birliği’nin 
önemli ticari partnerlerinden 
biri olması ışığında daha 
stratejik ve aktif bir rol alması, 
ülkemizin yararına olacaktır. 
Bununla beraber, hâlihazırda 
yürürlükte olan Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın günümüz şartlarına 
ve ülkemiz çıkarlarına uygun bir 
şekilde güncellenmesine yönelik 
çalışmalarımızın da devam 
ettirilmesi önem arz etmektedir. 

7. Muayene Memur 
mesleğinin bugün 
Bakanlığımız 
bünyesinde gelmiş 
olduğu noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Bu mesleğin 
Bakanlığımızdaki 
geleceği 
hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

İleri düzey bir eğitim, 
yetiştirme ve mesleki yeterlilik 
sınavına tabi tutulan muayene 
memurluğu; ithalat ve ihracat 
işlemleri ile gümrükçe onaylanmış 

bir işlem veya kullanıma tabi 
tutulacak eşyanın muayene ve 
kontrolü, eşyaya ait Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 
tesbiti ile bu işlemlere ait “gümrük 
beyannamesini (TCGB)” gümrük 
idaresi adına “inceleme” görevinin 
yanısura, gümrük vergileri ile 
gümrük idarelerince tahsil edilmesi 
gereken vergi, fon ve diğer malî 
yükümlülüklerin tarh ve tahakkuku 
ile muafiyet ve istisna hükümlerini 
uygulama durumunda bir meslek 
olması hasebiyle gümrük teşkilatı 
için önemli bir memuriyettir. 

Muayene memurlarımız, 
yukarıda belirtilen bu işlemleri 
yerine getirirken görev, yetki ve 
sorumluğu dahilindeki uluslararası 
anlaşma, kanun, KHK, tüzük, BKK, 
yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi 
gümrük ve dış ticarete mevzuatına 
ilişkin mevzuatın bizatihi, doğru ve 
yeknesak bir şekilde uygulanması 
bakımından da oldukça önemli bir 
görevi yerine getirmektedir.
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KOLAY DIŞ TİCARET

Dr. Hakan ÇINAR
Kimdir?

B aşlık güzel, dış ticaretin 
kolay olanı elbette herkesin 
tercihi, ama konjonktürü 

göz önünde bulundurduğumuzda 
bunun çok da beklenen gibi 
olmayacağını da görebilmek o kadar 
da zor değil. Dünya ülkelerinin 
tamamı, hızlanan ticaret, hızlanan 
lojistik ve iletişimden bir yandan 
nasibini alır ve yararlanırken, 
diğer yandan kolaylaşan dış 
ticaretin ülke içi korumacılıkla da 
ters düşen bir durum yarattığını 
da elbette atlamıyorlar. Tüm 
ülkeler ihracatlarını arttırmak, 
daha çok mal satabilmek ve 
döviz fazlası yaratabilmek hayali 
ve arzusu içerisinde şüphesiz;  
hele ki katma değerli ürünler 
üreten, markalarını tüm dünyaya 
pazarlayabilen ülkeler bu konuda 
çok daha istekli davranır iken, bu 
konuda daha dezavantajlı olan 
ülkeler ise, doğal olarak korumacı 
ve sıkı politikalar güden ülkeler 
halini almakta.  Bu durum, ister 
istemez ihracat yapan firmaların 
da hayatlarını zora sokabilmekte ve 
hammadde ve diğer ihtiyaçlarına 
dair ithalatlarında da zorluklar 
yaşamalarına neden olabilmekte. 
Ancak korumacı politikalar ve 
bu konuda gümrüklerin varlığı, 
ülkelerin pek çok açıdan dengeleri 
sağlamasında önem arz etmekte. 
Üreticiyi korumak, tüketiciyi 
korumak, ülke standartlarından 

taviz vermemek, fiyat istikrarını 
gözetmek gibi hususların, ülkeler 
için mutlak gereklilikler olduğunu 
kabul etmek gerekir.

Gümrük Birliği süreci içerisinde 
ve Avrupa Birliği’ne üyelik süreci 
içerisinde ülkemizde yürürlüğe 
giren ve 2013 yılında yasalaşan 
Gümrük İşlemlerini Kolaylaştırma 
Yönetmeliği ile de yaşamımızda 
yer bulan Yetkilendirilmiş 
Yükümlülük Sistemi, işte tam 
da bu noktada dış ticaretçilerin 
yaşamını kolaylaştırabilme amaçlı 
bir uygulama. Yasalaştığından beri 
zaman zaman tartışmalara sebep 
olan ve firmaların adım atmakta 
cesaret etmekte zorlandıkları bu 
uygulama, özellikle sanayiciler için 
büyük kolaylıkları yaşamlarına 
sokmakta. Özellikle firmaların 
genellikle yakındıkları pek çok 
husus, 13 Ekim’de yayınlanan 
Yönetmelik sayesinde çok 
daha sağlıklı ve kolay hale 
dönüştürülmüş oldu. ISO 27001 
belgesinin kapsamından, güvenlik 
kameralarındaki uygulamaya, 
denetimlerdeki uygulanacak 
yöntemlerden,  firmaların dış 
ticaret departmanlarında çalışacak 
yetkin personel tanımına varıncaya 
dek pek çok husus açıklığa 
kavuşurken, YYS uygulamasının 
Türkiye’ye adaptasyonuna 
ilişkin tercüme sorunları da 
böylece giderilmiş oldu. Transit 
işlemlerinde karşılaşılan pek çok 
sorun da yine bu kapsamda çözüme 
kavuştu. Dış ticaret yapmak isteyen 
firmaların en son isteyecekleri şey, 
elbette bürokrasiyle uğraşmak. 
Ancak bürokrasi ve engel gibi 
görünen hususların pek çoğunun 
aslında, dış ticaretteki yukarıda da 
bahsetmiş olduğum gibi korumacı 
politikalar olduğunu göz önünde 
bulundurmak durumundayız. 

Etkili Ekonomik Operatör, 
orijinal adı ile AEO, Türkiye’deki 
ismi ile Yetkilendirilmiş 

Yükümlülük kavramında, firmalar 
ana hatları ile şu imtiyazları elde 
etmiş sayılıyorlar. 
1. Bu statüye sahip olan firmalar 
güvenilir ve uygun kabul 
edileceklerdir.

2. Firmalar tedarik zincirinde 
artan bir etkiye sahip olacağı için 
AEO belgelendirme işlemine atıfta 
bulunmaya zorlanacaklardır.

3. Büyük uluslararası firmalar 
hali hazırda sadece diğer AEO 
firmaları ile çalışacaklarını 
ileri süreceklerinden ötürü, 
uluslararası bazda da avantajlı hale 
geleceklerdir.

Uluslararası anlamda, daha az 
sınır geçiş kontrolleri, daha az rapor 
düzenleme zorunluluğu ve daha 
düşük gümrük risk derecelendirme 
ve inceleme anlamını da içinde 
barındıran YYS sisteminin firmalar 
tarafından çok daha iyi algılanması 
ve yazımı noktalarken, cesaretle de 
alma çabası içerisine girmelerini 
bilhassa tavsiye ediyorum.

1969’da İstanbul’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1991 
yılında mezuniyetini takiben sırasıyla “Para 
ve Banka”, “Finansman”, ve “Uluslararası 
İktisat” alanlarında yüksek lisans yaptı. 
Sonrasında ise Uluslararası Ticaret ve Avrupa 
Birliği üzerine doktora gerçekleştirerek, 
Avrupa Birliği’ndeki “Gümrük Doktrinleri” 
üzerine araştırmalar gerçekleştirdi.  

2014 yılından itibaren Ünsped Gümrük 
Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. 
firmasına CEO  (İcra Kurulu Başkanı) olarak 
katılan Çınar 1993 yılından bu yana aynı 
zamanda eğitmenlik ve akademisyenlik 
görevlerini de yürütmektedir. Çınar halen, 
Kültür Üniversitesi Uluslararası Ticaret 
Bölümü’nde Lisans Öğretim Görevliliği 
görevini de sürdürmekte olup, 24 yıldan bu 
yana aralıksız akademisyenliğe de devam 
etmektedir. Başta Dünya Gazetesi olmak 
üzere, pek çok sektörel yayın organında halen 
yazarlık görevini de sürdürmekte olan Çınar’ın 
kendisine ait olarak yayımlanmış olan dört de 
kitabı bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca 
bilen Çınar evli ve iki çocuk babasıdır. 

✍ Dr. Hakan ÇINAR
CEO / İcra Kurulu Başkanı

ÜNSPED Güm. Müş. ve Loj. Hiz. A.Ş. 
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Merhaba; öncelikle 
bize kısaca İTO’dan 
ve İTO’nun ülke 
ekonomisindeki 
öneminden 
bahseder misiniz?

İstanbul Ticaret Odası 
faaliyetleri açısından dünyanın 
en büyük sivil toplum kuruluşu. 
400 bin üyemiz var. Hemen 
her sektörde iş yapan, istihdam 
kapısı açan, üreten, ticaret yapan 
üyelerimiz sadece İstanbul’u veya 
ülke ekonomisini temsil etmiyor. 

Aynı zamanda ihracatla, yabancı 
yatırımlarla, ortak iş yapma 
kültürüyle küresel ölçekte de 
Türkiye’yi ileri taşıyor. 

Biz, İstanbul Ticaret Odası 
olarak işte bu büyük gücü hem 
yerel hem de küresel çapta 
harekete geçiriyoruz. Her yıl 

İTO Başkanı Sn. İbrahim Çağlar ile Gündeme ilişkin 
sorularımızı, Geleceğe dair değerlendirmelerini ve 

Gümrük ve Muayene konularına ilişkin fikirlerini aldık.

İTO BAŞKANI SN. İBRAHİM ÇAĞLAR 
İLE GÜNDEM DEĞENDİRMESİ
✍ Gül CEBECİ
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30’dan fazla uluslararası fuara 
katılım sağlıyoruz. Her yıl ortalama 
100’den fazla yabancı heyeti 
Odamızda misafir ediyor, burada 
üyelerimizle buluşturuyoruz.  

Diğer yandan… Sektörlerin 
sıkıntılarını, talep ve beklentilerini 
alıyor, bunları en uygun 
sahada, yetkili mercilerde dile 
getiriyoruz. Gerekirse yasal 
düzenlemeler konusunda bu 
işi çözüme kavuşturmak için 
hükümetimizin desteğiyle 
gerekli köprüleri kuruyoruz. 
Dolayısıyla ben İstanbul Ticaret 
Odası’nı, İstanbul’un ekonomik 
potansiyellerini dünyayla 
buluşturan bir platform olarak 
değerlendiriyorum.  

Üye sayısı olarak 
dünyanın en büyük 
ticaret odalarından 
biri, faaliyet 
bakımından ise en 
büyüğü olan ticaret 
odası olarak; 
uluslararası 

ticarette ülkemizin 
konumu hakkında 
neler söylemek 
istersiniz? 

Türkiye’nin bu noktada 
avantajları hakikaten saymakla 
bitmez. Çok çeşitli mecralarda, pek 
çok kurum ve kuruluştan insan 
bu noktaları söylüyor. Coğrafyası, 
jeopolitik konumu, ulaşım aksları 
açısından sahip olduğu stratejik 

önem ve daha pek çok benzer 
avantajlarımız var. 

Ama bütün bunları bir yana 
koyarsak, öyle inanıyorum ki 
öncelikle Türkiye’nin iş yapma 
azmi çok yukarıda. Bu husus 
gerçekten de çok önemli. Çünkü 
avantajlarınız ne kadar büyük ve 
etkili olursa olsun, asıl önemli 
olan bunları harekete geçirecek 
iradenin kuvvetidir. İşte bu irade, 
iş dünyasının iş yapma azmidir.
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2023 hedefleri için 
beklentileriniz 
ve buna yönelik 
çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?

İş dünyasındaki başarılı 
olmanın en kuralı, bugünden 
yarını düşünmek ve ona göre 
hazırlanabilmektir. Bunun için, 
bir hedef belirlemek insanlar ve 
kurumlarda olduğu gibi, ülkeler 
için de oldukça önemlidir. 

Bakın… 2023 hem 
Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş 
yıldönümü olması hasebiyle 
hem de bir hedef, bir eşik olarak 
belirlenmesi açısından kritik role 
sahip. 

Biz Oda olarak bu hedefler 
doğrultusunda özellikle küresel 
vizyonla ve geniş bir mecrada 
hareket ediyoruz. Biraz evvel ifade 
ettiğim uluslararası adımlarımızın 
yanında yüksek teknoloji ve bilgi 
ekonomisine ilişkin önemli projeleri 
de hayata geçiriyoruz.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi 
adı altında bir çatı kurduk. Vakıf 

olarak kurduğumuz bu yapıda; 
fikir sahipleri geliyor bunları 
merkezimize sunuyor. Biz de onları 
değerlendiriyor ve yatırımcılara 
ulaştırıyoruz.

Diğer yandan Teknopark 
İstanbul projemizde de yüksek 
teknoloji konusunda bölgenin en 
önemli ar-ge üslerinden birine 
imza atıyoruz. Savunma Sanayi 
Müsteşarlığımızla birlikte hareket 
ediyoruz. Buradaki firmalar, 
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ileri 
teknoloji üretimi için projemiz 
çerçevesinde bir araya geliyor.

Sadece verdiğim şu iki örnek 
dahi, Türkiye’nin ekonomik 
kalkınması ve toplumsal gelişmesi 
için çok önemli atılımlara zemin 
teşkil ediyor. 

Gümrük 
teşkilatının 
geldiği nokta ile 
ilgili fikirleriniz 
nelerdir?   

Gümrük, fiziksel yapısından 
mevzuatlarına kadar, ithalat ve 
ihracatla ilgilenen bizim için 

çok büyük bir öneme sahip. 
Gümrükler, bu ülkenin adeta 
dünyaya açılan penceresidir. Siz 
iş adamının gümrükteki işini 
kolaylaştırdıkça, aslında sadece iş 
dünyasına değil, ülke ekonomisini 
tümüne hizmet etmiş olursunuz. 

Gümrükleri modernleştirip 
altyapısını güçlendirmek, daha 
modern teçhizatla donatmak, 
ekonominin geleceğine yapılmış 
önemli yatırımlardır. Türkiye de, 
son dönemde yaptığı icraatlarla bu 
yolda önemli adımlar attı. 

Mevzuatlarda iyileştirmelerin 
yanında, yapısal değişimler de 
bir bir gerçekleşti. Özellikle 
bürokratlarımız ve siyasi irade 
temsilcilerimiz sayesinde, bugün, 
gümrüklerimiz uluslararası 
camiada örnek gösterilen 
düzeydedir.

Şuna yürekten inanıyorum. 
Dünyadan Türkiye’ye ve 
Türkiye’den dünyaya uzanan 
köprübaşları olan gümrüklerdeki 
her atılım, bundan sonra da 
devam edecektir. Yeter ki kamu 
kurumları, özel sektör ve sivil 
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toplum kuruluşlarından oluşan 
sacayağı gerekli uyum ve işbirliği 
içinde olsun.

Gümrük 
işlemlerinin kritik 
aşamalarında 
görev yapan 
muayene 
memurları ile 
ilgili olarak bize 
neler söylemek 
istersiniz?

Küresel ticarette hareket 
esastır. Ürünün hareketi nerde 
başlar? Gümrükte. Tabii… Giriş 
ve çıkış noktalarının ilk durağı 
olan Gümrük İdarelerinde çalışan 
ve görev yapan personelin bu 
anlamda bilgili, sağduyulu ve 
konusuna hâkim olması gerekiyor. 

Dış ticaretimizin %60’ının 
İstanbul’dan yapıldığı dikkate 
alındığında, deneyimli kadroların 
İstanbul’da görevlendirilmeleri, 
muayene memurlarının 

kadrolarının genişletilmesi, 
prim sistemi vb. teşviklerle daha 
verimli çalışmalarının sağlanması 
hem ticaret erbabına hem de 
ülkemize katkısı olacaktır diye 
düşünüyorum.

Gümrük işlemleri 
ile ilgili odanız 
üyelerinin yaşadığı 
sıkıntılar 

Çok iş olan yerde çok bazı 
sıkıntının yaşandığı aşikârdır. 
Bu da gayet normal ve aşılmaz 
şeyler değil. Zaten hızlı gelişen 
ve büyüyen bir mecrada bunları 
doğal karşılamak lazım. Biz 
de, üyelerimizin bu noktadaki 
taleplerini sürekli güncelleyerek 
gerek Bakanımıza yaptığımız 
ziyaretlerde gerekse çeşitli 
platformlarda bürokratlarımıza 
birebir iletmeye çalışıyoruz. 

Gümrük Kapılarımızın 
modernizasyonlarının 
tamamlanması, Kırmızı hatta 
yönlendirilen eşyalara ilişkin 

risk kriterleri değerlendirilmesi,  
Gümrük Sahasında belirli 
dönemlerde oluşan tır kuyrukları 
ve gümrük işlemlerine ilişkin 
sıkıntıların giderilmesi gibi ve tabi 
çoğunlukta mevzuatla ilgili bazı 
sıkıntılar malumunuz.

Oda olarak, kamu kurumları 
ve özel sektör arasındaki iletişime 
çok önem veriyoruz. Zira bir 
yanda sektör mensuplarının talep 
ve beklentileri, diğer yanda da 
kamusal düzenlemeler bir zincirin 
halkaları gibidir. Birbirlerine ne 
kadar bağlı olurlarsa, ekonomide 
de o kadar iyi sonuçlar alırız. 

Bu anlamda her sektörde 
olduğu gibi yine gümrük 
sektörüne yönelik çalışan 
Komitelerimiz bulunmakta. 
İnanıyorum ki iş, işbirliği 
ve koordinasyonun daha 
da arttığı yeni bir döneme 
giriyoruz. Bu sayede hem makro 
ekonomik çerçevede hem de 
tek tek sektörlerle ilgili talepler 
konusunda hızlı bir şekilde yol 
alamaya devam edeceğiz.
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GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri 

ve Avrupa Birliği, dünya 
ticaretine büyük etkide bulunacak 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı (TTYO) için müzakerelere 
başlamış; ticaret sapması yolu ile 
Dünya Ticaret Örgütüne üye 162 
ülkeyi etkileyecek bir anlaşmanın 
temelini 2013 yılında atmışlardır.  

Dünya nüfusunun sadece 
%12’ine sahip olan ABD ve Avrupa 
Birliği ülkeleri dünya gayrisafi 
milli hasılasının neredeyse yarısına 
(%46,7) ve küresel ticaret akışının 
üçte birine (%30,4) sahiptirler. Bu 
nedenle bu iki aktör arasındaki 
ekonomik ilişki dünya ticaretinin 
odağını oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla AB ile ABD arasında 
bir serbest ticaret anlaşması 
imzalanması, anlaşma dışında 
kalacak diğer ülkeler gibi Türkiye 
açısından da önemli ticari ve hukuki 
sonuçlar doğuracak nitelikte bir 
gelişme olacaktır.  

Anlaşma ile ticaret serbestisinin 
ötesinde hizmet sektörü gibi 
alanlarda piyasalara erişimin 

sağlanması, yatırımlarda eş 
güdüm sağlanması ve küresel 
ekonomik ilişkileri kolaylaştıracak 
ve hızlandıracak ilkelerin 
oluşturulması amaçlanmaktadır. 
Bu nedenle şimdiye kadar ülkeler 
arasında yapılmış bilinen serbest 
ticaret anlaşmalarından farklı ve 
onların ötesinde bir serbest ticaret 
anlaşması özelliği kazanacak, 
hedefleri bakımından diğer 
serbest ticaret anlaşmaları ile 
karşılaştırıldığında “yeni nesil 
bir ticaret anlaşması” olarak 
nitelendirilmektedir. 

Bu anlaşma görüşmeleri, 
Türkiye için son derece kritik 
unsurlar içermektedir. Gümrük 
Birliği kapsamında üstlenilen 
AB tercihli ticaret rejimi 
yükümlülükleri göz önünde 
bulundurulduğunda, AB’nin 
üçüncü ülke ve ülke gruplarıyla 
gerçekleştirdiği serbest ticaret 
anlaşmaları (STA) Türkiye’nin 
uluslararası ekonomik ilişkileri 
için büyük önem taşımaktadır 
ki kapsam ve içeriğinin derinliği 
bakımından Türk Ekonomisi için 
bu anlaşma diğer tüm STA’lardan 
daha etkili olacaktır. 

TRANSATLANTİK 
TİCARET ve YATIRIM 
ORTAKLIĞI 
ANLAŞMASINDA 
MÜZAKERE EDİLMESİ 
BEKLENEN KONULAR 

Gümrük Vergileri ve 
Tarife Dışı Engeller

 ABD’nin uyguladığı ortalama 
gümrük vergisi oranı %3,5, AB’nin 

uyguladığı ortalama gümrük vergisi 
oranı ise %5.3 seviyesindedir. Bu 
oranlar göz önüne alındığında; 
AB ve ABD’nin birbirlerine karşı 
uyguladıkları gümrük vergisi 
oranlarının düşük seviyelerde 
olduğu söylenebilir. Bu nedenle 
müzakerenin daha ziyade tarife dışı 
engeller üzerinde yoğunlaşması 
öngörülmektedir. Örneğin ABD, 
anti-damping önlemlerinin yaklaşık 
%16’sını AB’den gelen ürünlere 
karşı uygulamaktadır.
Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü, 2015

Ele alınacak tarife dışı engellerin 
başında Teknik Düzenlemelerin 
Uyumlaştırılması gelmektedir. 
Çünkü teknik düzenlemelerin asgari 
hadlere çekilmesi veya kaldırılması 
ticaret seviyesinin artırmasında 
önemli bir faktördür.  Buna bir 
örnek verirsek; AB’nin elektronik 
sektöründeki standartlarının 
uyumlaştırılması, ABD’nin Avrupa 
Pazarına olan ihracatını bu sektörde 
yapılacak tarife indiriminden 
daha fazla arttıracaktır. Tarife Dışı 
Engeller (teknik standartlar, hayvan 
ve bitki sağlığı, gıda güvenliği 
vb.) ve düzenleme farklılıkları 
sadece pazara girişi zorlaştırmakla 
kalmayıp firmaların iş yapma 
maliyetlerini de ciddi şekilde 
yükseltmektedir. 

Hizmet Ticaretinin 
Serbestleştirilmesi

AB ve ABD’ de korumacılığın 
bulunduğu, hizmet sunumuna 

TRANSATLANTİK TİCARET ve 
YATIRIM ORTAKLIĞI ANLAŞMASI ve 

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE OLASI ETKİLERİ

✍ Gökhan AKTAŞ
Gümrük Müdür Yardımcısı
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yönelik ciddi engellerin getirildiği 
sektörlerin milli gelire oranı % 
20 seviyesindedir. Anlaşma ile 
dünyanın önde gelen hizmet 
ticareti ihracatçısı olarak 
birbirlerinin pazarına giriş 
konusunda bankacılık, sigortacılık, 
iletişim ve ulaştırma, inşaat 
hizmetleri ve ticaret hizmetleri 
gibi alanlardaki kısıtlayıcı tarife 
dışı engellerin kaldırılması 
amaçlamaktadır.    

Yatırımların Önündeki 
Engellerin Kaldırılması

Yatırımlar alanında, sebepsiz 
el koymaların önlenmesi; adil 
ve hakkaniyetli davranma ve 
firmalara eşit şartların sağlanması 
konularının tartışılması 
beklenmektedir.

Kamu Alımları 
Piyasalarının Karşılıklı 
Olarak Açılması

 Tarafların kamu ihalelerinde 
kendi firmalarını kayıran ayrımcı 
uygulamalarının hafifletilmesi ve 
böylece her yıl ortalama 11 milyar 
Avro dolayında bir pazar imkânı 
yaratılabileceği hesaplanmaktadır.

Fikri mülkiyet 
haklarının korunmasına 
ilişkin adımlar

 Anlaşma ile her iki tarafın 
fikri mülkiyet haklarının üçüncü 
bir tarafa karşı korunması 
hedeflenmektedir. İki tarafın fikri 
mülkiyet konusundaki yaklaşımları 
ve mevzuat düzenlemeleri 
birbirine büyük oranda uyum 
göstermektedir.

Transatlantik 
Anlaşmasının Getirileri 
ve Taraflara Yansıması

 TTYO Anlaşmasının 
yaratacağı ekonomik etki üzerine 
çeşitli ampirik çalışmalar ya-
pılmıştır. Değişik modeller ve 
senaryolara dayalı çalışmalar farklı 
boyutlarda olmakla beraber genel 
olarak pozitif bir etkiyi ortaya 
koymaktadırlar. Örneğin, kapsamlı 
ve iddialı bir ticaret ve yatırım 
anlaşmasının AB için yıllık 119; 
ABD için ise 95 milyar dolarlık 
bir gelir artışı sağlayacağı; bunun 
her bir hane için AB ve ABD’de 
sırasıyla 545 ve 655 Avro kadar 
yıllık bir ek gelir sağlayacağı ve 
AB ve ABD’nin yıllık ihracatının 
sırasıyla %6 ve %8 dolayında 
artıracağı hesaplanmaktadır. 

Diğer taraftan tarife ve tarife-
dışı engellerin kısıtlı veya kapsamlı 
şekilde kaldırıldığı senaryolar 
altında dünyanın geri kalanı 
bakımından milli gelirin sırasıyla 
%0.07 ve %0.15 kadar düşeceği; 
üretime etkisinin %-0.40 olacağı; 
ticaret akışında ise AB ve ABD ile 
diğer ülkeler arasındaki ticarete 
yine %-0.40 kadar bir etkisinin 
olabileceği hesaplanmıştır.

AB ile yapılan Gümrük Birliği 
anlaşması AB ile ortak gümrük 
tarifesi uygulaması esasına 
dayanmakla birlikte Türkiye’yi 
AB’nin STA imzaladığı her 
ülkeye pazarını açmak zorunda 
bırakmaktadır. Bu asimetrik 
durum, Transatlantik Ticaret 

ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması 
imzalandığında ABD’li şirketler 
için de geçerli olacaktır. Yani STA 
kapsamında ABD’den ithal edilen 
eşya daha sonra AB üzerinden 
Türkiye’ye ihraç edildiğinde 
serbest dolaşım prensibine göre 
gümrük vergisi tahsil edilmeksizin 
pazarımıza girecektir. 

Türkiye ile AB arasında Gümrük 
Birliği Anlaşmasını kuran 1/95 
sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 
16. maddesine göre Türkiye için AB 
ve üçüncü ülkeler arasındaki serbest 
ticaret anlaşması müzakerelerine 
herhangi bir zorunlu katılım 
öngörülmemektedir. Bu yasal 
düzenleme nedeniyle Türkiye, 
AB tarafından üçüncü ülkelerle 
imzalanan serbest ticaret 
anlaşmalarının otomatik olarak 
tek yanlı tarafı olmakta ve kendi 
pazarını AB’nin STA anlaşması 
imzaladığı üçüncü ülkelere 
açmak zorunda kalmaktadır. Bu 
durumun tersi ise Türkiye’nin 
AB’ye üye olmaması nedeniyle 
geçerli değildir. Kaldı ki STA 
kapsamında ticaret, menşe esasına 
göre işlediğinden AB’ye ihraç 
edilen Türk menşeli eşya, AB’nin 
STA imzaladığı ülkelere gümrük 
vergisi tahsil edilmeksizin ihracı 
edilememektedir.

Bu süreçte Türkiye’nin AB’nin 
STA imzaladığı ülkelerle yürüttüğü 
müzakereler belirsiz ve çoğu 
zaman başarısız olmaktadır. Çünkü 
üçüncü taraf ülkeler mallarını 
Türkiye ile STA imzalamaksızın 
Gümrük Birliği kapsamında 
zaten Türkiye’ye vergisiz olarak 
ihraç etmeyi garantilemişlerdir. 
Türkiye’nin aleyhine işleyen 
bu denge(sizlik) AB ile STA 
imzalayan ortakların Türkiye 
ile STA imzalama konusunda 
isteksiz hareket etmesine neden 
olurken elde ettikleri “garanti” 
sebebiyle Türkiye’nin STA 
müzakerelerinde pazarlık gücünün 
zayıflatmasına yol açmaktadır. 
Dolayısıyla, AB’nin ABD ile 

TRANSATLANTİK 
TİCARET ve YATIRIM 
ORTAKLIĞI 
ANLAŞMASININ 
TÜRKİYE EKONOMİSİ 
ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ
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Avrupalı ihracatçılar için ulaşacağı 
ticaret engellerini düşürme 
müzakereleri Türkiye açısından 
pek olası görünmemektedir. Bu 
durum Türkiye ekonomisini başta 
otomotiv, tekstil, hazır giyim, 
elektrik-elektronik ve demir-çelik 
gibi önemli sektörlerde ciddi 
anlamda zarara uğratma riski 
taşımaktadır. Örneğin, Türkiye’nin 
ABD’ye ihracatında önemli bir paya 
sahip olan tekstil ve hazır giyim 
ürünlerinde ABD’nin uyguladığı 
gümrük vergisi oranı Ekonomi 
Bakanlığı verilerine göre %20 ila 
%30 arasında değişmektedir ve 
ayrıca 500 milyon nüfuslu Avrupa 
pazarında ortaya çıkacak rekabet 
etkisi nedeniyle Avrupa’ya eşya 
ihraç eden Türk firmalarının ABD’li 
şirketler tarafından ikame edilme 
riski bulunmaktadır.   

 Türkiye’nin toplam dış 
ticaretinin %46’sını ABD – 
AB bloğu oluşturmaktadır. 
Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı 
yatırımların ise % 76’sı yine 
bu bloktaki ülkeler tarafından 
yapıldığı düşünüldüğünde TTYO 
Anlaşması’nın “yatırım” saptırıcı 
etkisi, Türkiye’nin bu anlaşmanın 
tarafı olmaması nedeniyle Avrupalı 
rakiplerine karşı yatırım alma 
rekabetinde gücünü zayıflatma 
ihtimalini de yükseltecektir.

TÜSİAD’ın hazırladığı Gümrük 
Birliğinde Yeni Dönem ve İş 
Dünyası raporuna göre Türkiye’nin 
anlaşma dışında kalmasının olası 
ekonomik kaybı ticaret ve yatırım 
sapması nedeniyle, yıllık bazda 
milli gelirin %2.5’ine tekabül eden 
20 milyar dolar olarak tahmin 
edilmektedir. 

Sonuç Yerine 
ABD ve AB’nin sürdürülebilir 

bir büyüme ve istihdam 
kaygısıyla aralarındaki geniş 
pazar potansiyelini daha iyi 
kullanarak yeni iş alanları yaratma 
konusundaki kararlılıkları ve 
çok taraflı ticaret sisteminin 

1994 (Uruguay Turu) yılından 
bu yana gelişmiş ülkeler 
bakımından beklenen liberasyonu 
sağlayamaması Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
Anlaşması’nın müzakerelerine 
zemin oluşturmuştur.

Rakamsal olarak küresel 
ticaretin %30 gibi büyük bir 
oranına sahip bu iki aktörün 
STA imzalayarak dünya ticaret 
dengelerini önemli ölçüde 
değiştirmesi beklenmektedir. 
Anlaşma özellikle rekabet, maliyet, 
yatırım ve ticaret saptırıcı etkileri 
nedeniyle anlaşma dışında kalan 
diğer ülkeleri ticaret daralması 
konusunda endişelendirmektedir. 

Türkiye’nin bu anlaşmanın 
sonuçlarından yara almadan 
hatta avantajla çıkabilmesi 
için oyunun bir aktörü olması 
gerekmektedir. 2013’de yılında 
Beyaz Saray “Türkiye Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakanlığı ve ABD Ticaret 
Temsilcilik Ofisi başkanlığında 
ikili bir Yüksek Düzeyli Komite 
kurulmasına karar verildiğini ve 
Stratejik Ekonomik ve Ticaret 
İşbirliği Çerçevesi ile bağlantılı 
olacak bu komitenin nihai 
amacının ekonomik ilişkileri 
derinleştirmek ve ticareti 
serbestleştirmek olduğunu” 
açıkladı. Bu kuşkusuz önemli bir 
adımdır, ancak aynı derecede 
yetersizdir. Zira gelinen noktada, 
TTYO müzakerelerine paralel 
çalışacak resmi bir mekanizma 
oluşturmak son derece kritiktir.

Gümrük Birliği anlaşması 
başlangıçta Türkiye’nin AB’ye 
katılma motivasyonunu 
tamamlamak için bir araç olarak 
görüldü ancak gelinen noktada 

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin 
başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla 
STA’ların ticaret saptırıcı asimetrik 
etkisinin ortadan kaldırılabileceği 
anlaşılmaktadır. Daha açık bir 
ifadeyle, AB’nin STA imzaladığı 
her ortağının Türk dış ticaretinde 
açtığı kara delik ancak Türkiye’nin 
AB’ye tam üye olması ve bu yolla 
karar mekanizmasında yer alması 
ile giderilebilecektir veya yapılacak 
detaylı ampirik çalışmalarla 
elde edilecek veriler ışığında 
Gümrük Birliği anlaşmasında 
kapsamlı revizyona gitmek hatta 
Gümrük Birliği anlaşmasının 
bizzat kendisinin bir serbest 
ticaret anlaşmasına evirilmesi 
de Türkiye’nin tercih edebileceği 
opsiyonlar arasında yer almaktadır.
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ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE 
TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE Röportaj

✍ Seda Törün KILIÇ - Ali ALGAN

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret 
EROL  ile kurumun misyonu, iş hacmi, hedefleri ve 

kendinisini yakından tanıma şansı bulduk.

Fikret EROL kimdir
01.01.1959 Şereflikoçhisar Ankara 

doğumluyum evli ve iki çocuk babasıyım. Anadolu 
üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
işletme bölümünden mezun olduktan sonra 
İstanbul üniversitesi işletme fakültesinde yüksek 
lisans (master) eğitimimi tamamladım. 

1982 yılında teşkilata Gümrük Muhafaza 
Memuru olarak girdim Kısım Amiri, Bölge Amiri, 
Gümrük Muhafaza müdürlüğü ünvanlarında 
görev yaptım daha sonra 24.04.2004 tarihinde 
Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdür 
Yardımcılığı görevine atandım ardından  

09.06.2005 ile 17.02.2006 tarihleri arasında 
Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdür 
vekilliği, 20.02.2006 ile 15.02.2011 tarihleri 
arasında Trabzon Başmüdürlüğü, 17.02.2011 ile 
20.07.2016 tarihleri arasında Gaziantep Gümrük 
ve Muhafaza Başmüdürlüğü ve GAP Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundum. 

21.07.2016 tarihinde Orta Akdeniz Gümrük 
ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevlendirildim 
ve halen Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürü olarak çalışmaktayım. 
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Orta Akdeniz 
Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğünün 
Misyonundan 
bahseder misiniz? 

Orta Akdeniz Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak 
Misyonumuz; Bakanlığımızca 
belirlenmiş olan Gümrük 
ve ticaret alanında rekabeti, 
girişimciliği ve ekonomik 
büyümeyi teşvik eden, piyasa 
aktörlerinin kurumsal yapılarını 
güçlendiren, üreticileri ve 
tüketicileri koruyan ve etkin, 
hızlı ve insan odaklı hizmet 
sunan politika ve uygulamaları 
geliştirmek, yürütmek ve 
denetlemektir. 

Orta Akdeniz 
Gümrük ve 
Ticaret Bölge 
Müdürlüğünün 
iş hacminden 
bahsedebilir 
misiniz? 

Orta Akdeniz Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürlüğümüze 
bağlı Adana Gümrük Müdürlüğü, 
BOTAŞ Gümrük Müdürlüğü, 
İncirlik Gümrük Müdürlüğü, 
Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü, 
Mersin Gümrük Müdürlüğü, 
Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, 
Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, 
Niğde Gümrük Müdürlüğü, Taşucu 
Gümrük Müdürlüğü, Yumurtalık 
Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
bulunmaktadır. 2016 Yılı 

İstatistiklerine baktığımızda Bölge 
Müdürlüğümüz Türkiye Genelinde 
Ġhracatın %5,8’ ni, ithalatın ise 
%6,4’ nü gerçekleştirmektedir. 
Mersin Gümrüğümüz ihracatta 
Türkiye genelinde 9. Sırada yer 
almaktadır. 

Ülkemizin 2023 
Hedefleri içerisinde 
Dış Ticarette Orta 
Akdeniz Gümrük 
ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğünün 
hedefleri nelerdir? 

Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri 
doğrultusunda coğrafyamızın 
mal ve hizmet üretim ve ticaret 
üssü hâline gelme hedefini 
gerçekleştirebilecek kapasite ve 
imkana sahip bir Bölge Müdürlüğü 
olma hedefindeyiz. 
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Bölge Müdürlüğü 
olarak 
karşılaştığınız 
sorunlar ve bu 
sorunların aşılması 
hususunda 
yapılan çalışmalar 
nelerdir? 

Bölge Müdürlüğü olarak 
gerek Bakanlığımızla gerekse 
de işletici kuruluşlarla sürekli 
istişare halinde kalarak sorunların 
en kısa sürede çözülmesi için 
gerekli adımları atmaktayız. 
Kontyernerların limanlarda 
kontrol için bekleme sürelerini 
azaltmak amacıyla bir olan X-Ray 
sayısını iki’ ye çıkarttık. Böylece 
olası teknik arıza durumlarında 
iş ve işlemlerde aksamasının 
önüne geçilmiş ayrıca Risk 
grubundaki eşyalar için daha 
etkin bir güvenlik politikası 
oluşturulabilmiştir. 

Konteynerlerin takibini 
kolaylaştırmak amacıyla 
Konteyner takip sistemini devreye 
aldık böylece iş ve işlem süreleri 
büyük oranda aşağıya çekilmiştir. 

Gümrük Muayene alanlarında 
revizyona gidilerek böylece etkin 
bir muayene ve denetim alanı 
oluşturulmuştur. 

Liman sahasında önceden 
farklı konumda bulunan Gümrük 
Muayene Memurları binası ve 
Gözetim Memurları binası tek bir 
yerde konumlandırılarak iş akış 
süreleri kısaltılmıştır. 

Bölge Müdürlüğümüz Avrupa 
ile Orta Doğu arasındaki transit 
hattının ana merkezlerinden 
birisidir. Denizyolu ile gelen 
eşyanın da Suriye, Irak, İran 
ve Azerbaycan gibi ülkelere 
transiti ülkemizde en fazla 
Bölge Müdürlüğümüzce 
gerçekleştirilmektedir. Transit 
hattının bu şekilde yoğun olması 
hem milli güvenlik yönünden 

hem de kaçakçılıkla mücadelenin 
daha etkin ve daha kapsamlı 
yapılmasını yönünden çok büyük 
önem arz etmektedir. Bölge 
Müdürlüğümüz bu sorumlulukla 
hareket etmekte olup olası 
sorunları en kısa sürede rasyonel 
bir şekilde yasalara uygun çözerek 
sürekliliği sağlamaktadır. 

Bölge 
Müdürlüğümüz 
olarak İnovasyon 
ile ilgili 
görüşleriniz 
nelerdir? 

Bölge Müdürlüğümüz 
Bakanlığımızın İnovasyon 
sürecini doğrudan takip etmekte 
ve bu yöndeki değişimlerine 
hızla uyum sağlamaktadır. Son 
dönemlerde yapılan tek pencere 
sistemi ile kurumlar arası etkin, 
hızlı ve güvenilir bilgi ve belge 
paylaşımı sağlanmıştır. Bölge 
müdürlüğümüz içerisinde 
de mikro düzeyde inovasyon 
çalışmaları yapılmaktadır. “En 
iyi hizmet nasıl verilebilir?”, 
“En hızlı bilgi paylaşımı nasıl 
sağlanabilir?”, ithalat ve 
ihracat işlemlerinin süreleri 
nasıl kısaltılabilir? İhracat 
maliyetleri nasıl düşürülebilir?”, 
“Kaçakçılıkla nasıl mücadele 
edilebilir” gibi sorunlar her 
aşamada gerek personelimizle 
gerekse diğer aktörler ile istişare 
edilmektedir. 

Dünya Gümrük Örgütünün 
2017 yılı sloganı “Etkili Sınır 
Yönetimine ilişkin Veri Analizleri” 
olarak belirlemesine paralel 
olarak bizlerde odak noktamızı 
Veri Analizine kaydırarak bağlantı 
Müdürlüklerimizle birlikte 
tüm verileri haftalık, aylık ve 
yıllık olmak üzere sürekli analiz 
etmekte ve raporlamaktayız. 
Gerek Bakanlığımız ile gerekse 
Milli Güvenliği ilgilendiren 
kurumlar ile yasal çerçevede 

hızlı ve etkili bir veri iletişimi 
yapılmaktadır. 

Veri analizinin vergi tahsilatı, 
sınır güvenliğinin sağlanması, 
ticaret istatistiklerinin 
toplanması ve ticaretin 
kolaylaştırılması konularında 
temel Gümrük hedeflerini büyük 
ölçüde destekleyeceğini de 
düşünmekteyiz. 

Gümrük idareleri olarak, 
veri analizini stratejik öncelik 
haline getirmeliyiz ve buna 
uygun teknolojik enstrümanları 
kullanmalıyız. Veri Analizine 
uygun otomasyon politikaları 
oluşturmalı ve verileri analiz 
edecek idari personel eğitimine 
önem göstermeliyiz. 

Yoğun bir İş 
Yükünün olduğu 
bölge olarak Tek 
Pencere Sistemi 
hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

Tek pencere sistemi 
kurumumuz içindeki en önemli 
İnovasyon çalışmalarından biri 
olmuştur. Diğer kurumlarla klasik 
yazışma usulüne dayalı bilgi ve 
belge paylaşımı biliyorsunuz ki 
hem yavaş hem de güvenilirliği 
minimum seviyede olan bir 
sistemdir. Tek pencere sistemine 
geçilmesi ile birlikte kurumlar 
arası bilgi ve belge paylaşımı 
anlık olup zaman sorununu ve 
güvenilirlik sorununu ortadan 
kaldırmıştır. Doğru zamanda 
doğru bilgiye ulaşmak lüks 
olmaktan çıkmıştır. 
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HİKMET TANRIVERDİ İLE
KEYİFLİ BİR SOHBET

İHKİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

✍ Gül CEBECİ

İhracatçılar Birliği 
Başkanlığı yapan bir 
isim olarak, ihracat 
kesiminin Gümrüklerle 
olan ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Gerek gümrüklerin gerekse 
de biz ihracatçıların, dış ticaret 
olgusunun birbirinden ayrılmaz 
parçaları olduğunu idrak etmek 
gerekiyor. Ülkemizin 2023 yılında 
toplamda 500 Milyar Dolarlık 

ihracata ulaşmak gibi önemli 
bir ekonomik hedefi var. Bu 
hedefe ulaşmak için ihracatçılar 
yeni pazarlar ve alıcılar bularak 
daha fazla ihracat yapmaya 
odaklanırken, gümrüklerin de 
ihracatçıların bu hedeflerine 
ulaşma yolunda onlara destek 
olması, gümrük işlemlerinin 
daha hızlı ve etkili bir şekilde 
ilerleyebilmesi için gerekli 
düzenleme ve altyapı hamlelerini 
gerçekleştirmesi gerekiyor. 

İhracat kesiminde 
bir sivil toplum lideri 
olarak, Gümrüklerin 
yıllar içindeki 
değişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Gümrüklerdeki değişim 
hususunda birden fazla taraf söz 
konusu; biliyorsunuz Gümrük 
Birliği’nden dolayı gümrük 
işlemlerinin AB müktesebatına 
uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca 
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gümrük mevzuatınız Dünya 
Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük 
Örgütü ile uyumlulaştırılmış 
olmak durumunda. Bir yandan da 
zamanın değişen şartları, bilişim 
teknolojisinin geldiği noktalar 
da belirli değişimleri zorunlu 
tutuyor. Yıllar içerisinde gerek 
bizim sektörümüzden gerekse 
başka sektörlerden gümrük 
işlemlerinin modernize edilmesi, 
basitleştirilmesi konusunda 
talepler oldu. Özellikle hızlı 
moda alanında üretim ve ihracat 
yapan bir sektör olarak, gümrük 
işlemlerinin fazla prosedüre 
boğulmadan hızlıca halledilebiliyor 
olması, bizim için rekabet avantajı 
yaratacaktır. Bu konudaki 
taleplerimize yönelik olarak 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın 
çeşitli düzenlemeleri oldu. 
Örneğin 2014 yılında Tek Pencere 
Sistemi uygulanmaya başlatıldı. 
Bu yılın başında ise zorunlu 
e-fatura uygulaması devreye 
sokuldu. Kırmızı hatta düşme 
konusundaki hassasiyetlerimiz de 
dikkate alınarak, son zamanlarda 
azalmalar gerçekleşti. Ayrıca yine 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız 
ile karşılıklı olarak tekstil ve 
konfeksiyon alanında çalışan 
Gümrük Memurlarının eğitimi 
konusunda geçen seneden beri 
ortak çalışmalarımız söz konusu.

2023 hedeflerimizden 
olan beş yüz milyar 
dolar ihracatı 
gerçekleştirmek için 
neler yapılıyor ve bu 
hedef doğrultusunda 
biz Muayene 
Memurlarından 
beklentileriniz 
nelerdir?

2023 yılında ülke olarak 
toplamda 500 Milyar Dolarlık 
ihracat büyüklüğüne ulaşma 
hedefinde Hazırgiyim ve 

Konfeksiyon sektörü olarak 
bizim hedefimiz ise 60 Milyar 
Dolar seviyesine ulaşabilmek. 
Hedefimize ulaşabilmek 
için markalaşma, tasarım, 
inovasyon ve Ar-Ge alanlarında 
çalışmalarımız var. Bir taraftan 
yurtdışı mağaza sayımızı 
arttırmaya, kendi markalarımızla 
daha fazla ülkeye, daha çok 
pazara ulaşmaya çalışıyoruz. 
Diğer taraftan üretimi arttırmaya 
ve Türkiye geneline yaymaya 
çalışıyoruz. Örneğin İHKİB olarak 
Şanlıurfa’da Hazırgiyim Organize 
Sanayi Bölgesi projemiz var. 
Bölgede hem üretimi arttıracak 
hem de istihdam yaratacak önemli 
bir proje. Gümrük Muayene 
Memurları’ndan beklentimiz ise 
öncelikle tekstil ve konfeksiyon 
konusunda yeterli bilgi ve 
donanıma sahip memurlarla 
çalışabilmek, ayrıca zaman 
kavramının olmadığı ihracat 
sektöründe 7/24 çalışılarak, 
ihracat prosedürlerinin 
mümkün olan en hızlı şekilde 
tamamlanmasını sağlamak.

Eşyanın gümrüklerden 
çıkışında diğer kamu 
kuruluşlarından 
beklenen 
belgelerin,gelişlerinin 
gecikmesi de gümrüğe 
mal ediliyor. Bu 
husus göz önünde 
bulundurularak 
2023 hedefleri de 
düşünüldüğünde, 
gerek Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
gerekse de diğer 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarından 
beklentileriniz 
nelerdir?

Genel olarak ağır bürokratik 
yapının hafifletilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bir kere ihracatçıyı 
potansiyel hırsız olarak görme 
bakış açısından vazgeçilmesi 
lazım. Tek tük olan ihlaller, bütün 
ihracatçıya mal edilmemeli. Bunlar 
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en ağır şekilde cezalandırılmalı 
fakat diğer ihracatçıların işlerini 
yapmasına mani olunmamalı. 
Yönetmelik ve mevzuatlar da bu 
bakış açısıyla kaleme alınıyor, 
bu da karşımıza çok ağır ve 
anlaşılması zor kanunlar olarak 
çıkıyor. Yatırım, istihdam ve 
üretim alanlarında son zamanlarda 
pek çok düzenleme yapılmış olsa 
da özellikle küçük ve orta ölçekli 
firmalarımızın, bu karmaşık 
dile sahip ve ağır şartları olan 
teşviklerden yararlanma şansı 
olmuyor; kanun yaparken bu 
unsurların dikkate alınması 
gerekiyor. Bunun dışında 
örneğin gümrüklerde ve devlet 
yardımlarında belirli performansı 
sağlayan güvenilir ihracatçı/
üretici/sanayici için sonradan 
kontrol gibi hızlandırılmış 
süreçlerle işlemlerin bitirilmesine 
imkân sağlamak lazım. 
Bildiğiniz üzere Onaylanmış 
Kişi Statüsü uygulaması var ama 
sadece gümrük işlemlerinde 
değerlendiriliyor. Onaylanmış 
Kişi Statüsü almış bir firmaya 
ihracatın bütün işlemlerinde 
avantaj sağlanmalı, bu firmaların 
işlemlerini olabilecek en hızlı 

şekilde çözüme kavuşturmasının 
yolu açılmalı. Tek Pencere 
Sistemi’nin de daha etkin bir 
şekilde uygulanabilmesi için belirli 
iyileştirmelere ihtiyaç var.

Fikri Sınai Mülkiyet 
Kanunu sizce yeterli 
mi ve tamamıyla 
uygulanabiliyor mu?

Fikri ve sınai mülkiyetlerin 
korunması sadece yurtdışındaki 
markalar için değil aynı zamanda 
Türk markaları için de önemli 
bir husus. Özellikle internetin 
de yaygınlaşması ve e-ticaret 
ortamında kolaylıkla taklit 
ürün alınıp satılabiliyor olması, 
tüm marka sahipleri için hem 
rekabet dezavantajı yaratıyor, 
hem de sizin markanızla sizin 
kalitenizde olmayan ürünlerin 
satılıyor olması, markanız 
için güvenilirlik ve saygınlığın 
azalmasına neden olabiliyor. 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
günümüz iş dünyasında en 
önemli kavramlardan biri 
haline gelmiş durumda. Bu da 
markanızı her açıdan korumanız 
gerektiği anlamına geliyor. 
Ülkemizde mevzuat anlamında 

bazı eksiklikler günden güne 
tamamlanmaya çalışılıyor. Bu yılın 
başında Sınai Mülkiyet Kanunu 
yürürlüğe girdi ve yıl içerisinde 
uygulama tebliğleri de yayınlandı. 
Tabi sadece mevzuat açısından 
değil uygulama açısından da 
eksikliklerimizi kapatmamız 
gerekiyor. Bizler Made in Turkey’i 
tüm dünyada yaymak ve Türk 
markalarının güven kelimesiyle 
yan yana anılması için çalışıyoruz. 
Bu nedenle ülkemizdeki taklit ürün 
piyasasının da ortadan kalkması 
için çabalamamız gerekiyor.

YYS Uygulaması 
neden fazla talep 
görmedi? Birçok 
kolaylığı sağlayan 
bu uygulama sanayi 
şirketlerinde nasıl 
yaygınlaştırılabilinir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası, yurtdışında da 
benzerleri olan ve temelde ihracat 
işlemlerini kolaylaştırmayı 
amaçlayan bir uygulama olarak 
gündeme geldi. Fakat burada da 
kanun yazma kısmında sektörlerin 
içinde bulunduğu durum ve 
ihtiyaçlar göz önüne alınmadan 
hareket edildiği için, çoğu firma 
bu sertifikayı almak için gerekli 
şartlara haiz olsa dahi herhangi bir 
girişimde bulunmadı. Zira şartlar 
oldukça ağır. Altına girilecek 
yükümlülükler elde edilecek 
faydaya değmediği durumda, 
özellikle küçük ve orta ölçekli 
firmalar bu tür girişimlerden 
uzak duruyorlar. Sektörümüzün 
önemli bir kısmını da küçük ve 
orta ölçekteki firmalar oluşturuyor. 
Bürokrasinin ağırlığı bu konuda 
da hareket alanını daraltıyor. YYS 
edinen firmalarımız da çoğunlukla 
büyük ve kurumsallaşmış 
firmalarımız. YYS uygulamasının 
kolaylaştırılması, mevzuatın 
sadeleştirilmesi durumunda 
bu uygulamaya yönelik talebin 
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artacağı ve ülkemiz ihracatının 
artışına önemli bir etkisi olacağını 
düşünüyorum.

Ülkemizin, 
Karşılaştırmalı 
Üstünlük Teorisine 
göre etkili olabileceği 
alanlar ve ürünler 
nelerdir?

Türk hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü teknik, sosyal ve idari 
know how alanlarında yıllardan 
beri edindiği güçlü bir deneyime 
sahiptir. Sektör yıllardan beri 
Türkiye’nin ihracat kalemlerinde 
ilk sırayı almaktadır. Öte yandan 
Türk hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörünün diğer sektörlere göre 
eğitim, güncel teknoloji, ar&ge, 
marka, çevre ve sosyal standartlar 
alanlarında önemli deneyimleri 
bulunmaktadır. Hazırgiyim 
sektörünün uluslararası pazarlarda 
en önemli üstünlüğü ise hızlı 
hareket kabiliyetidir. 

Bu üstünlüklerin yanı sıra, 
entegre üretim yapabilme, 
esnek üretim yapısı, üretim ve 
organizasyon becerisi; paket 
servis olarak ürün geliştirmeden 
başlayarak tasarım, elyaf, 

iplik, kumaş, boya-terbiye, 
konfeksiyon, yan sanayi, lojistik, 
taşıma, finansman, toptan ağı, 
perakendeye uzanan tüm zincirde 
toptan hizmet verebilmesi 
sektörümüze rekabet avantajı 
sağlayan en önemli unsurlardır.

Tekstilde kayıt dışılığın 
oranları ve bunların 
nedenleri nelerdir?

Her ülkede olduğu gibi 
bizim ülkemizde de maalesef 
merdivenaltı olarak nitelendiren 
üretimler bulunmaktadır. Bunun 
oranı konusunda net bir bilgi 
vermek zor fakat oldukça sınırlı 
olduğunu söyleyebilirim. Son 
dönemlerde Batı medyasında, 
Türkiye’de Suriyeli çocuk işçilerin 
tekstil sektöründe çalıştırıldığı 
konusunda haksız bir şekilde 
tüm sektörümüzü zan altında 
bırakan çeşitli haberler yer aldı. 
Oysa firmalarımız gerek yurtdışı 
markaların alım ofisleri tarafından, 
gerekse de kamu otoritesi 
tarafından düzenli olarak denetime 
tabi tutulmaktalar. Bizler, hem 
kamu tarafı hem de sektör olarak 
bu algı operasyonlarının üzerine 
kararlılıkla gitmeye başladık. 
Ülkemizdeki bu sınırlı sayıdaki 

merdivenaltı üretimlerin de sona 
erdirilmesi için ciddi çabalar 
sarf ediyoruz. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, 
konuya taraf olan Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın da dahil olmasıyla 
“Hazırgiyim, Tekstil ve Deri 
Sektörlerinde Çocuk İşçilikle 
Mücadele Platformu”nu kurduk. 
Bu konuda sektörümüzdeki 
farkındalığın artması ve ülkemizin 
imajını bozmaya yönelik bu tür 
haberlerin önünün kesilmesi için 
ciddi girişimlerde bulunuyoruz. 
Daha önce de ifade etmiştim, 
burada bir kez daha tekrarlayayım. 
Bizler için çocuk işçi çalıştıran 
vatan hainidir.

Bir ihracatçı olarak 
Gümrük Muayene 
Memurlarına mesajınız 
nelerdir?

Bizler ihracatçılar olarak 
ülke ekonomisine her yönüyle 
katkı sağlamaya çalışıyoruz. 
Ülkemizin en çok ihracat yapan 
ikinci sektörüyüz. Hazırgiyim 
sektöründe net ihracatçı bir 
ülke konumundayız. Ayrıca 
hazırgiyim sektöründe yaklaşık 
500 bin kişi istihdam etmekteyiz 
ve bunların yarısından çoğunu 
kadınlar oluşturuyor. Bu anlamda 
gerek ülkemizin cari açığına 
gerekse de istihdamına ciddi 
katkılar sağlamaktayız. Başta da 
ifade ettiğim gibi Gümrükler ve 
İhracatçılar bir bütünün ayrılmaz 
parçaları. Her şeyden önce bunun 
farkında olarak hareket edilmesi 
gerekiyor. İhracatçılarımızın 
bu ülkeye ekonomik değer 
sağladığının farkında olunması 
lazım. Bizler elele verip beraber 
hareket edebilirsek ülkemizin 
ihracatını daha hızlı bir şekilde 
arttırabilir, hedeflerimize daha 
kolay ulaşabilir ve ülkemizin 
ekonomisini daha iyi seviyelere 
çıkarabiliriz. 
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SERBEST BÖLGELERDE GÜMRÜK 
YÖNETMELİĞİ 431 İNCİ MADDE 

UYGULAMALARI

✍ Hasan KORHAN
Muayene Memuru

4 458 sayılı Gümrük 
Kanunun 152 inci 
Maddesinde yapılan tanıma 

göre Serbest Bölgeler, Türkiye 
Gümrük Bölgesinin parçaları 
olmakla beraber; serbest dolaşımda 
olmayan eşyanın herhangi bir 
gümrük rejimine tabi tutulmaksızın 
ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, 
gümrük mevzuatında öngörülen 
hallerin dışında kullanılmamak 
ya da tüketilmemek kaydıyla 
konulduğu, ithalat vergileri ile 
ticaret politikası önlemlerinin ve 
kambiyo mevzuatının uygulanması 
bakımından Türkiye Gümrük 
Bölgesi dışında olduğu kabul edilen 
ve serbest dolaşımdaki eşyanın 
bir serbest bölgeye konulması 
nedeniyle normal olarak eşyanın 
ihracına bağlı olanaklardan 
yararlandığı yerlerdir.

İhracatı artırmak ve dış 
ticareti geliştirmek amacıyla 
oluşturulan serbest bölgeler, dışa 

açık ekonomi modelinde önemli 
bir yere sahiptirler. İhracat 
temelli sanayileşme stratejisinin 
en önemli aracı olarak görülen 
Serbest Bölgeler ihracatlarını 
artırmak isteyen gelişen veya 
gelişmiş ekonomilerde yaygın 
uygulama alanı bulmuştur. Bu 
çerçeveden bakıldığında üretim 
ve buna bağlı olarak ekonomik 
büyümenin belirleyicisi olarak, 
sermaye ve emek gibi ihracatta 
üretim fonksiyonuna itici 
bir faktör olarak katılmaya 
başlanmıştır (Feder 1982).

Her ne kadar ülkemizde de 
serbest bölgelerin kuruluş amacı 
ihracata yönelik yatırım ve üretimi 
teşvik etmek, doğrudan yabancı 
yatırımları ve teknoloji girişini 
hızlandırmak, işletmeleri ihracata 
yönlendirmek ve uluslararası 

ticareti geliştirmek olsa da serbest 
bölgelerden ülkemize yapılan 
ithalatlar serbest bölgelerin işlem 
hacminde büyük bir paya sahiptir.

Serbest Bölge sınırları 
içerisindeki firmalar iştigal ettikleri 
sektör ve dallara göre üretim, 
alım-satım, montaj-demontaj ve 
bakım-onarım gibi farklı ruhsat 
türleri ile faaliyet gösterebilirler. 
Üretim ruhsatına haiz firmalar 
ise ithalat işlemlerinde iki farklı 
vergilendirme seçeneğinden birini 
tercih etme hakkına sahiptirler.

Bunlardan ilki, Serbest 
bölgelerde üretim yapan 
firmaların yararlanabildikleri; 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 
uygulanmasına dair 07.10.2009 
tarihli Gümrük Yönetmeliğinin 
431 inci maddesi ile “Serbest 
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bölgede üçüncü ülke menşeli 
girdiler kullanılarak üretilen 
eşyanın serbest dolaşıma sokulmak 
istenilmesi durumunda beyan 
sahibinin talebi halinde Gümrük 
Kanununun 161 inci maddesi, 
talep olmaması halinde ise 
aynı Kanunun 15 inci maddesi 
hükümlerine göre gümrük 
vergileri hesaplanır.” şeklindeki 
düzenlemedir. 

Yükümlüler Gümrük 
Yönetmeliğinin 431 inci maddesi 
kapsamında Gümrük Kanununun 
161 inci maddesi hükümlerine 

göre vergi hesaplanması yönünde 
talepte bulunulmak isterse, BİLGE 
Sisteminde tescil aşamasında 
beyannamenin açıklamalar veya 44 
no.lu hanesinde söz konusu talebin 
belirterek bu haktan yararlanabilir. 
Şayet böyle bir talebin 
beyannamede belirtilmemiş olması 
durumunda Gümrük Kanununun 
161 inci maddesi çerçevesinde 
işlem yapılamamaktadır. 

Serbest bölge içerisinde 
üretim ruhsatıyla faaliyet 
gösteren firmalar, ürettikleri 
nihai ürün içerisindeki üçüncü 

ülke menşeli girdilerin gümrük 
vergilerini ödemek suretiyle 
eşyalarına serbest dolaşım statüsü 
kazandırabilmekte ve bu durum 
onlara büyük bir vergi avantajı 
sağlamaktadır. Basit bir örnekle 
bu durumu anlatmaya çalışırsak; 
üretim yapan bir firmanın D nihai 
ürünü oluşturabilmesi için A, B ve 
C girdisini kullanması gerektiğini 
varsayalım. Hesaplamaların daha 
anlaşılabilir olması açısından nihai 
ürünün ve girdilerinin Gümrük 
vergisini %10 ve birim kıymetlerini 
1 birim olarak düşünelim. Üretim 
faaliyeti yapan firma; 30 birimlik 
Almanya menşeli ve serbest 
dolaşımda olan A girdisini, 40 
birimlik Türkiye menşeli ve serbest 
dolaşımda olan B girdisini ve 30 
birimlik Çin menşeli ve serbest 
dolaşımda olmayan C girdisini 
kullanarak 100 birim D nihai 
ürünü oluştursun.

Şayet yükümlü Gümrük 
Yönetmeliğinin 431 inci maddesine 
göre üçüncü ülke menşeli 
girdilerin gümrük vergilerini 
ödeme seçeneğini tercih ederse; 
serbest dolaşımda olmayan 30 
birimlik Çin menşeli C girdisi için 
3 birim gümrük vergisi ödemesi 
gerekmektedir. 
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Gümrük Yönetmeliğinin 431 
inci maddesine göre üçüncü ülke 
menşeli girdilerin gümrük vergileri 
üzerinden vergilendirmede dikkat 
edilmesi gereken en önemli nokta 
ise 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunun 16/1-b maddesi uyarınca 
nihai ürünü oluşturan girdilerin 
üzerinden vergilendirilen eşyaya 
ait tespit tahakkuk kağıdıyla 
hesaplanan gümrük vergilerinin 

KDV matrahına dahil edilmesi 
gerektiğidir. Tespit tahakkuk kağıdı 
ile tahakkuk ettirilen üçüncü ülke 
menşeli girdilerin gümrük vergileri 
Gümrük beyannamesi üzerinde 
KDV matrahına dahil edilmez ise 
Gümrük Kanunun Vergi Kaybına 
Neden Olan İşlemlere Uygulanacak 
Cezalar  başlıklı  234 üncü Maddesi 
uyarınca para cezası tatbiki 
gerektirmektedir. 

Gümrük Yönetmeliği madde 
431’ e göre girdileri üzerinden 
vergilendirilen eşyanın beyanında 
dikkat edilmesi gereken diğer 
bir husus; Yükümlülerin BİLGE 
sistemi üzerinde Gümrük 
Yönetmeliği 431 inci madde 
uyarınca girdilerinin gümrük 
vergilerini beyan edebileceği 

herhangi bir seçeneğinin 
olmamasıdır. Dolayısıyla BİLGE 
sistemi bu tercihi algılayamamakta 
ve vergiler kısmında Gümrük 
Kanunu 15 inci maddesi unsurları 
uyarınca sistem tarafından 
hesaplanan referans amaçlı 
vergiler ile yükümlüce beyan edilen 
vergiler arasında bir uyumsuzluk 
oluşmaktadır.

Muayene memurlarının tespit 

tahakkuk kâğıdı ile tahakkuk 
ettirdiği üçüncü ülke menşeli 
girdilerin gümrük vergilerini doğru 
hesaplaması ve hesaplanan bu 
verginin/vergilerin KDV matrahına 
doğru bir şekilde yansıtılıp 
yansıtılmadığını kontrol etmesi; 
vergi kaybına neden olunmaması 
açısından büyük bir elzemdir. 

İkinci vergilendirme yöntemi 
ise; klasik yol olan nihai ürün 
üzerinden vergilendirme usul 
ve esaslarına tabi tutularak 
Gümrük Kanunun 15 inci maddesi 
çerçevesinde gümrük vergilerinin 
hesaplanmasıdır. Örneğimize 
geri dönecek olursak 100 birimlik 
D nihai ürünü için Gümrük 
Kanunu’nun 15 inci maddesi 
unsurlarınca vergilendirme şekli 

sonucunda 10 birimlik Gümrük 
Vergisi ödemesi gerekmektedir. 

Her ne kadar verilen örnekte 
Gümrük Yönetmeliği madde 431’ e 
göre üçüncü ülke menşeli girdilerin 
gümrük vergilerini ödemek 
yükümlüye vergi avantajı sağlasa 
da avantaj sağlamadığı durumlarda 
söz konusu olabilir. Şöyle ki, Nihai 
ürünü oluşturan üçüncü ülke 
menşeli girdilerin üzerinde yüksek 
oranda dampinge karşı vergi, özel 
tüketim vergisi, ilave gümrük 
vergisi, ek mali yükümlülük, … 
v.b. gibi ek yükler ve/veya gümrük 
vergileri bulunabilir. Bu tip eşya 
gruplarında yükümlüler bu haktan 
yararlanmadan Gümrük Kanunu 
15 inci madde hükümlerine göre 
üretmiş oldukları nihai ürün 
üzerinden gümrük vergilerini 
hesaplayabilmektedirler. 

Serbest Bölgeler Kanununun 
üretime ilişkin hükümleri 
çerçevesinde, Serbest bölgelerde 
bir üretim faaliyeti sonucunda 
Gümrük Yönetmeliğinin 431 
inci maddesi uyarınca serbest 
bölgelerden Türkiye’ye eşya 
ithalinde vergilendirmenin nihai 
ürün üzerinden yapılması talep 
edildiğinde;  Gümrük Kanunun 
19 uncu maddesi ve Gümrük 
Yönetmeliği EK-4 (Menşeli 
Olmayan Girdilerle İmal Edilen 
Ürüne Menşe Statüsü Kazandıran 
Veya Kazandırmayan İşçilik Veya 
İşleme Faaliyetleri Listesine 
İlişkin Açıklayıcı Notlar) ışığında; 

1- Gümrük Yönetmeliği EK-5 
((Menşeli Olmayan Girdilerle 
İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü 
Kazandıran Veya Kazandırmayan 
İşçilik Veya İşleme Faaliyetlerine 
İlişkin Liste (T.G.T.C.’nin XI. 
Bölümünde Sınıflandırılan Tekstil 
Ürünleri)

2- Gümrük Yönetmeliği EK-6 
((Menşeli Olmayan Girdilerle 
İmal Edilen Ürüne Menşe Statüsü 
Kazandıran Veya Kazandırmayan 
İşçilik Veya İşleme Faaliyetlerine 



İlişkin Liste (Tekstil Ürünleri 
Dışındaki Ürünler)

göz önünde bulundurularak 
yapılan işlem ve/veya işçilik 
üretilmiş eşyaya Türk menşei 
kazandırmış olsa dahi; serbest 
bölgelerde üretilen nihai ürün 
için tercihli tarife uygulaması söz 
konusu olmadığından ve İthalat 
Rejimi Kararında eşyanın yalnızca 
“Türk menşeli” olma kriterine 
göre belirlenmiş bir tercihli tarife 
de bulunmadığından, serbest 
bölgelerde serbest dolaşımda 
bulunmayan girdiler kullanılmak 
suretiyle üretilen eşyaya, Türk 
menşei kazansın kazanmasın 
İthalat Rejimi Kararı eki listelerin 
“Diğer Ülkeler” sütunundaki 
oranlar üzerinden gümrük 
vergileri uygulanmalıdır. 

Sonuç olarak Yükümlüler, 
Gümrük Yönetmeliği 431 inci 
madde kapsamında isterlerse 
üçüncü ülke menşeli girdiler 

kullanılarak üretilen eşyanın 
girdilerinin gümrük vergilerini 
isterlerse de üretim sonucu 
oluşan nihai ürün üzerinden 
gümrük vergilerini ödeme hakkına 
sahiptirler. Her iki tercihte de 
muayene memurlarına doğru 
tahakkukun yapılabilmesi adına 
önemli bir görev düşmektedir.

Muayene memuru, 
Gümrük Yönetmeliği Madde 
431’e göre girdiler üzerinden 
vergilendirmenin konu olması 
durumunda girdilerin gümrük 
vergilerini doğru hesaplamalı ve 
hesaplanan bu gümrük vergilerinin 
KDV matrahına doğru bir şekilde 
aktarıldığının tespitini yapmalıdır. 
Üretim faaliyeti sonucunda 
oluşmuş nihai ürün üzerinden 
vergilendirmede ise üretilen 
ürünün Türk menşei kazanıp 
kazanmadığına bakılmaksızın 
İthalat Rejimi Kararı eki listelerin 
“Diğer Ülkeler” sütunundaki 
oranlar üzerinden gümrük 

vergilerinin tatbik edildiğini 
kontrol etmelidir.
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YETKİLENDİRİLMİŞ 
YÜKÜMLÜ 

STATÜSÜNDE 
GÖTÜRÜ TEMİNATI 

UYGULAMASI:✍ Sami ÜNLÜ
Gümrük Muayene Memuru

Y etkilendirilmiş Yükümlü 
Sisteminde Götürü 
Teminat Uygulamaları 

ele alınacak olup, götürü teminatın 
tanımı, başvuru süreci, takibi, 
kullanım alanları, askıya alma, 
geri alma süreçleri ele alınacaktır. 
Bu aşamada Götürü Teminatın 
esaslarına girmeden önce 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 
üzerinde kısaca değerlendirme 
yapılacaktır. 

Yetkilendirilmiş yükümlü, 
gümrük yükümlülüklerini yerine 
getiren, kayıt sistemi düzenli ve 
izlenebilir olan, mali yeterlilik, 
emniyet ve güvenlik standartlarına 
sahip bulunan, kendi oto 
kontrolünü yapabilen güvenilir 
firmalara gümrük işlemlerinde 
birtakım kolaylık ve imtiyazlar 
tanıyan uluslararası bir statüdür. 

Serbest Bölgeler dâhil Türkiye 
Gümrük Bölgesinde yerleşik, en az 
üç yıldır faaliyette bulunan gerçek 
ve tüzel kişiler ile kamu kurum 
ve kuruluşları yetkilendirilmiş 
yükümlü olabilir. üç yıldan az 
süredir faaliyette bulunan kişilerin 
durumu ise Bakanlıkça ayrıca 
değerlendirilir. Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsünün sağladığı 
kolaylıklar; 
a) Basitleştirilmiş Usüllere 
İlişkin Kolaylıklar: 
• ihracatta yerinde gümrükleme 

(ihracat eşyasını ihracat gümrük 
idaresine sunmadan işlemlerini 
kendi tesislerinden yapabilme), 
• İzinli gönderici (transit eşyasını 
hareket gümrük idaresine sunmadan 
kendi tesislerinden sevk edebilme), 
• Teminatlı işlemlerinde her bir 
işlem için ayrı teminat yerine 
götürü teminat uygulaması 
kapsamında tutarı önceden 
belirlenmiş süresiz ve düşümsüz 
teminat verebilme, 
• Teminatlı işlemlerinde kısmi 
oranda teminat verebilme, 
• Odalarca onay ve gümrük 
müdürlüklerince vize işlemlerine 
gerek kalmaksızın A.TR dolaşım 
belgesi düzenleyebilme, 
• Eşyanın kıymetine bakılmaksızın 
Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura 
Beyanı düzenleyebilme, 
• Eksik belgeyle beyanda 
bulunabilme, 
• Eşya türüne göre sınırlama 
olmaksızın tam beyanlı yaygın 
basitleştirilmiş usülden (gümrük 
işlemlerinin, eşya taşıttan 
indirilmeden tamamlanması) 
yararlanabilme, 
• Gümrük Yönetmeliğiyle 
belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 
ay öncesine kadar alınmış  tahlil 
raporu ibraz edebilme, 
• Gümrük Yönetmeliğiyle 

belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları 
alınmadan teslim alabilme, 
• Ayniyat tespitine ilişkin 
Bakanlıkça yapılacak farklı 
düzenlemelerden faydalanabilme. 

b) Emniyet ve Güvenliğe 
İlişkin Kolaylıklar: 
• Azaltılmış zorunlu bilgilerden 
oluşan özet beyan verebilme, 
• İthalatta ve ihracatta gümrük 
işlemlerinin eşyanın tesliminden 
önce fiziki muayene ve belge 
kontrolünün olmadığı hat olan 
mavi hatta işlem görebilme, 
• Taşıt üstü işlemlerde de mavi 
hattan yararlanabilme, 
• Daha az belge kontrolü veya 
muayeneye tabi tutulabilme, 
• Belge kontrolü veya 
muayenenin yapılacak olması 
halinde, bu işlemleri öncelikle 
gerçekleştirebilme. 

Talebe ve ek şartlara 
bağlı olmaksızın tüm 
yararlanabildiği kolaylıklar 
• Azaltılmış zorunlu bilgilerden 
oluşan özet beyan verebilme 
• Daha az ve öncelikli olarak belge 
kontrolü veya muayeneye tabi 
tutulma 
• Eksik belgeyle beyanda 
bulunabilme 
• Kısmi teminat uygulamasından 
faydalanabilme 
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• Mavi hattan (taşıt üstü dahil) 
yararlanabilme 
• Eşya türüne göre sınırlama 
olmaksızın tam beyanlı yaygın 
basitleştirilmiş usulden 
yararlanabilme 

Talebe ve ek şartlara bağlı 
olarak Yetkilendirilmiş 
Yükümlülerin 
yararlanabildiği kolaylıklar 
• İhracatta yerinde gümrükleme 
uygulaması kapsamında ihracat 
yapabilme 

• İzinli gönderici yetkisi 
kapsamında taşımacılık yapabilme 
• Götürü teminat uygulamasından 
faydalanabilme 
• ATR Dolaşım Belgesi 
düzenleyebilme 
• Fatura Beyanı ve EURMED 
Fatura Beyanı Düzenleyebilme 

Götürü Teminat Tanımı: 
Eşyanın gümrük vergilerinin 

teminata bağlanmasını gerektiren 
bir gümrükçe onaylanmış işlem 
veya kullanıma tabi tutulduğu 

durumlarda, bu uygulamadan 
yararlanacak kişi için belirlenmiş 
tutardaki teminatın, her işlem için 
ayrı ayrı teminat verilmeksizin, 
teminata bağlanması gereken 
tutardan bağımsız olarak ve 
herhangi bir düşüm yapılmaksızın 
bir yıl süreyle kullanılabilmesini 
ifade eder. 

Bu uygulamadan, 
yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası sahipleri bu uygulama 
için başvurmaları ve istenilen 

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU 
1-Başvuru 
Türü 
[ ] Yeni 
Başvuru [ ] Güncelleme [ ] Kapsamını Değiştirme 

2-Teminat Konusu Toplam 
Tutar (TL): 
3-Teminat Mektubu Bilgileri 
3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları 

Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel 
Finans Kuruluşu 

1 [ ] TL [ ] AVRO 
2 [ ] TL [ ] AVRO 
3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32)1

3.3- Mevcut Götürü Teminat 
Yetkisinin Kapsamı 

[
] GTR1 [ ] GTR2 [ ] GTR10 [ ] GTR20 

3.4- Talep Edilen Götürü 
Teminat Yetkisinin Kapsamı 

[
] GTR1 [ ] GTR2 [ ] GTR10 [ ] GTR20 

4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu 

(Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının 
istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde 
doldurulmalıdır.) 

Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel 
Finans Kuruluşu 

1 [ ] TL [ ] AVRO 
2 [ ] TL [ ] AVRO 
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, 
firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi 
hususunu müsaadelerine arz ederim. 

Tarih Beyan Edenin 

Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı 
Unvanı 
İmzası 
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tutarda banka veya özel finans 
kurumlarından alınacak 
süresiz teminat mektubunu 
ibraz etmeleri koşuluyla 
faydalanabilirler. 

Götürü Teminat 
Başvurusu ve kabulü: 

Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 
36. ve 37. Maddeleri uyarınca; 
Yetkilendirilmiş yükümlü 
başvurusu sırasında yetkili Bölge 
Müdürlüğüne veya daha önceden 
yetkilendirilmiş yükümlü 
sertifikası alınmış ise sertifikayı 
düzenleyen Bölge Müdürlüğüne, 
aynı yönetmeliğin ekinde yeralan 
Götürü Teminat yetkisi Başvuru 
Formu doldurularak yapılır.      
(Ek-1/B) 

Götürü teminat başvurundan 
itibaren on iş günü içinde 
Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğünce götürü teminat 
miktarı hesaplanarak başvuru 
sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, 
kendisine bildirilen tutardaki 
teminat mektubunu bildirim 
tarihinden itibaren en geç 30 iş 
günü içinde ibraz eder. Bu süre 
içinde kendilerine bildirilen 
tutardaki teminat mektubu veya 
mektuplarını ibraz etmeyenlerin, 
götürü teminat başvurusu 
reddedilir. Bundan sonra 
yapılacak başvurular yeni bir 
başvuru gibi değerlendirilir. 

Teminat mektubunun 
ibrazından sonra on gün 
içerisinde başvuru sonuçlandırılır. 
Başvurunun olumlu sonuçlanması 
halinde ibraz edilen teminat 
mektuplarından ilgili Bölge 
Müdürlüğünce kabulü uygun 
görülenler, söz konusu Bölge 
Müdürlüğünce belirlenecek 
gümrük muhasebe birimine 
gönderilir. Gümrük muhasebe 
birimince, Bölge Müdürlüğünce 
gönderilen teminat mektuplarına 
ilişkin alındı belgeleri 
düzenlenerek sertifika sahibine 

ya da yasal temsilicisine verilir. 
Götürü teminat yetkisi tanınan 
sertifika sahiplerince, BÖLGE 
sistemine dahil olan gümrük 
idarelerine daha önce verilmiş olan 
teminatların iadesi talep edilebilir. 

Götürü Teminat 
Tutarının Belirlenmesi; 
   Götürü teminat uygulamasından 
yararlanmak isteyen sertifika 
sahibi tarafından verilmesi 
gereken teminat tutarının tespiti 
konusu Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 
35. maddesinde beliritilmektedir. 
Buna göre; 
a) Yalnızca izinli alıcı yetkisi 
kapsamında yapılacak işlemler 
için kullanılacak olan Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği’nin 98 inci 
maddesinde belirtilen bir milyon 
Avro tutarında teminat 
olarak, 
b) Yalnızca ithalatta 
yerinde gümrükleme izni 
kapsamında yapılacak işlemler 
için kullanılacak olan Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması 
Yönetmeliği’nin 123 üncü 

maddesinde belirtilen beş yüz bin 
Avro tutarında teminat olarak, 

c) Diğer hallerde, götürü 
teminat yetkisinin tanınması, 
güncellenmesi veya kapsamının 
değiştirilmesine ilişkin başvurunun 
ilgili bölge müdürlüğünün genel 
evrak kaydına alındığı ayın ilk 
gününden geriye dönük bir 
yıl içerisinde gerçekleştirdiği 
gümrük işlemlerine ilişkin 
olarak teminata konu olan 
gümrük vergilerinin toplam 
kıymetinin yüzde onu olarak 
belirlenir. 

(2) Götürü teminat uygulamasından 
yararlanmak isteyen sertifika 
sahibi için birinci fıkranın (c) 
bendine göre hesaplanacak 
teminat tutarı, 
a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, 
bu Yönetmeliğin götürü teminat 
hükümlerinin uygulanabileceği 
eşyaya ilişkin gümrük vergilerini 
kapsaması durumunda iki yüz elli 
bin Avro’dan, az olamaz. 

b) Dâhilde işleme rejimi dışında 
bu Yönetmeliğin götürü teminat 
hükümlerinin uygulanabileceği 
eşyaya ilişkin gümrük vergilerini 

Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu 
Yönetmeliğin götürü teminat GTR1 
hükümlerinin 
uygulanabileceği eşyaya 
ilişkin gümrük vergileri ve sair 
vergiler 
Dâhilde işleme rejimi dışında 
bu Yönetmeliğin götürü GTR2 
teminat hükümlerinin 
uygulanabileceği eşyaya 
ilişkin gümrük vergileri ve sair 
vergiler. 
Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu 
Yönetmeliğin götürü teminat GTR10 
hükümlerinin 
uygulanabileceği eşyaya 
ilişkin gümrük vergileri ve sair
vergiler
Dâhilde işleme rejimi dışında 
bu Yönetmeliğin götürü GTR20 
teminat hükümlerinin 
uygulanabileceği eşyaya 
ilişkin gümrük vergileri ve sair 
vergiler. 

Tablo-1
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kapsaması durumunda yetmiş beş 
bin Avro’dan, az olamaz. 

Götürü Teminat Yetkisi 
Başvuru Formundaki (Ek-1/B) 
götürü teminat türü ve tutarı 
Tablo-1’e göre belirlenecektir. 

Götürü teminat uygulamasından 
yararlanmak isteyen sertifika 
sahibinden, birinci fıkranın (c) 
bendi uyarınca hesaplanan tutar 
% 10’ dan daha yüksek olsa 
bile, iki milyon Avro tutarında 
azami teminat verilmesi 
istenebilir. 

Sertifika sahibi veya sertifika 
başvurusunda bulunan kişiye ait 
antrepolar için Gümrük Yönetme-
liğinin 527 nci maddesi uyarınca 
hesaplanmış götürü teminat veya 
528 inci maddesi uyarınca hesap-
lanmış indirimli götürü teminat 
ya da toplu götürü teminat bulun-
ması ve bu kişilerce talep edilmesi 
halinde, antrepo rejimi kapsa-
mında kullanılmış teminat-
lara ilişkin tutarlar birinci 
fıkranın (c) bendindeki temi-
nat tutarının hesaplamasına 
katılmaz, ancak bu durumda 
bu madde uyarınca hesaplanmış 
götürü teminatlar antrepo rejimi 
kapsamında kullanılamaz. 

Götürü teminatın avrı 
cinsinden verilmesi esastır. 
Ancak teminatın Türk lirası 
cinsinden verilmesi halinde, 
verilmesi gereken teminatın iki 
ve üçüncü fıkralardaki değerleri 
karşılayıp karşılamadığının 
hesaplanmasında başvurunun 
ilgili bölge müdürlüğünün 
genel evrak kayıtlarına girdiği 
tarihte geçerli olan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) döviz alış kuru esas 
alınır. 

Götürü teminat yetkisi için 
verilmesi gereken teminat tutarı, 
başvurunun yapıldığı ayın ilk 
gününden geriye dönük 1 
yıllık süre içerisinde yapılan 
teminatlı işlemlerin toplam 
tutarının %10’udur. Ancak 
bu toplam tutardan bağımsız 
olarak verilmesi gereken teminat 
tutarının alt ve üst limitler 
bulunmaktadır. Bu limitler 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Götürü teminat tutarları 
başvurunun yapıldığı Bölge 
Müdürlüğü tarafından 
belirlenmektedir. Götürü teminat 
hesaplanmasında dikkate alınacak 
husus “teminata konu olan 
gümrük vergileri ve sair vergilerin 
toplam kıymetinin %10’u’’ 
ifadesidir. Bu kavram götürü 
teminat uygulaması açısından 
bir anlam ifade etmemektedir. 
Bu yönüyle kısmi teminattan 
farklıdır. Zira götürü teminat 
miktarı hesaplanırken firmanın 
geriye dönük olarak teminata 
bağladığı tutar değil, herhangi bir 
indirim yapılmasaydı teminata 
bağlanılması gereken toplam vergi 
tutarı esas alınmaktadır. Dolaysıyla 
Beyannamenin götürü 
teminat hesaplanmasına 
katılırken miktar her 
halükârda %100 olarak 
hesaba dahil edilir. 

02.12.2014 tarihli ve 29193 
sayılı resmî gazetede yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliği değişikliği 
ile antrepo işleticileri tarafından 
kullanılan götürü teminat 
uygulamasına 17.12.2014 
tarihi itibariyle son verilmiştir. 
Ancak Yetkilendirilmiş 
yükümlüler tarafından 
C ve E tipi antrepolarda 
yapılan işlemlerde Gümrük 

Yönetmeliğinin 494. Maddesi 
ve 2015/1 sayılı antrepo 
teminat sistemi konulu Genelge 
doğrultusunda hesaplanmış 
götürü teminat da 
kullanılabilecektir. 

Götürü Teminatlarının 
Sisteme Kaydedilmesi ve 
Tabiki:

Götürü teminatlardan GTR1, 
GTR2, GTR10, GTR20 türünde 
olanlar yani Yetkilendirilmiş 
Yükümlülerce kullanılan götürü 
teminatlar, Bölge Müdürlüklerince 
sisteme tanımlanmaktadır. 
Teminatlara ilişkin güncelleme 
işlemi gerçekleştirilmesi ve 
teminatlara bloke konması 
işlemleri de yine Bölge 
Müdürlüklerince gerçekleştirilir. 
Beyannamelerde kullanılan 
götürü teminatların kullanıcıya ait 
bir götürü teminat olup olmadığı 
ve götürü teminatın blokeli 
olup olmadığı sistem tarafından 
otomatik olarak kontrol edilir. 
Yine sistem tarafından teminat 
yetkisinin kapsamı (Dahilde 
işleme rejimi, antrepo rejimi gibi) 
otomatik kontrol edilir. Götürü 
teminat düşümsüz çalıştığından 
sistem tarafından işlem/
beyanname bazında teminat tutarı 
azaltma ya da artırma işlemi 
gerçekleştirilmez. 

Götürü Teminat 
Yetkisinin değişmesi 
ve Güncellenmesi : 
Götürü teminatın geçerlilik süresi 
1 yıldır. Bu yetkinin kullanılmaya 
devam edilmesinin istenilmesi 
halinde geçerlilik süresinin 
bitimine 1 ay kala yeniden 
başvuruda bulunularak yetkinin 
güncellenmesi sağlanmalıdır. 

VAR 250.000 Avro 2.000.000 Avro 
YOK 75.000 Avro 2.000.000 Avro 
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Götürü teminat yetkisinin 
güncellenmek veya kapsamı 
değiştirilmek istenildiğinde, 
Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
Ek-1/A’ da yer alan başvuru formu 
ile Ek-1/B’ de yer alan Götürü 
Teminat Başvuru Formu ile söz 
konusu sertifikayı düzenlemiş 
olan Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğüne başvurulur. 
Hesaplanan teminat tutarının bir 
önceki teminat tutarından fazla 
çıkması halinde aradaki fark için 
ek teminat mektubu veya daha 
yüksek tutarda yeni bir teminat 
mektubu verilmesi gerekir. Yeni 
teminat mektubunun, geçerlilik 
süresinin bitimine kadar ibraz 
edilmesi ve işlemlerin teminat 
mektubunun genel evrak kaydına 
alınmasını takiben 5 iş günü 
içerisinde sonuçlandırılması 
zorunludur. Hesaplanan tutarın 
bir öncekinden daha düşük 
çıkması halinde ise, daha önce 
verilmiş olan teminat mektubu 
yerine daha düşük tutarlı 
yeni bir teminat mektubunun 
verilmesi mümkündür. Daha 
önce üst limitlerden verilmiş 
teminat mektubunun verilmesi 
durumunda ise, güncelleme 
başvurusunda bulunulmasına 
gerek yoktur. Bölge Müdürlüğünce 
uygun görülmesi halinde, Götürü 
Teminat yetkisinin güncellenmesi 
veya kapsamında değişiklik 
yapılmasına ilişkin işlemler 
tamamlanarak BÖLGE sistemi 
‘’Referans Verileri’’ modülünde 
ve Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Kayıt Programı üzerinde gerekli 
güncelleme işlemleri yapılır. 

Götürü Teminat 
Yetkisinin Askıya 
Alınması veya Geri 
Alınması: 

Bir firmanın Götürü Teminat 
Yetkisi askıya ya da geri alınabilir. 
Askıya alınma durumunda belirli 
bir süre uyarınca kişinin götürü 

teminatına bloke konularak 
bu süre zarfında kişinin 
Götürü Teminatını kullanması 
engellenmektedir. Geri alma da 
ise Götürü Teminat yetkisi sona 
ermektedir. Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 
42.maddesi uyarınca; 
1. Götürü Teminat Yetkisinin bir 
yıllık geçerlilik süresi bitiminden 
bir ay önce yetkinin güncellenmesi 
için başvurulmaması halinde, 
2. Götürü Teminat yetkisine 
haiz sertifika sahibinin ticaret 
ünvanının değişmesi nedeniyle 
sertifikasında değişiklik yapılması 
için talepte bulunulmasına 
rağmen yenileme işleminin 
yapılmaması durumunda yeni 
ünvana göre düzenlenmiş en az 
aynı tutardaki teminat mektubu 
ibraz edilinceye kadar, 
3. Götürü Teminat kapsamındaki 
gümrük işlemlerinden doğan 
kesinleşmiş kamu alacağının 
süresi içinde ödenmemesi 
durumunda yetkilendirilmiş 
yükümlü sertifikasının askıya 
alma işleminin sona erdirilmesini 
takip eden üç yıl içerisinde ikinci 
kez kesinleşmiş kamu alacağının 
süresi içerisinde ödenmemesi 
halinin tekrarı halinde; 
kişinin götürü teminat yetkisi, 
kesinleşmiş gümrük vergisi ve/
veya ceza borcunun ödenmesini 
müteakip iki yıl süreyle, 
4. Verilen teminatın herhangi bir 
nedenler geçerliliğini yitirmesi 
halinde, yeni bir teminat ile 
değiştirilinceye kadar, 
5. Kısmi teminat uygulamasından 
yararlanma yetkisi askıya alınan 
sertifika sahibinin götürü teminat 
yetkisi de, askıya alınmaktadır. 
Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 
43.maddesi uyarınca sertifika 
sahibinin götürü teminat 
uygulamasından yararlanmaktan 
vazgeçmesi durumunda götürü 
teminat yetkisi geri alınmaktadır. 

Götürü teminat 
uygulamasından 
yararlanılmayacak 
durumlar: 

Götürü teminat, eşyanın 
Gümrükçe onaylanmış işlem 
veya kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin tüm kamu alacakları için 
geçerlidir. Ancak, 4760 sayılı Özel 
Tüketim Vergisi Kanunu’nun 
ekindeki (I) sayılı listede yer alan 
eúyaya ilişkin kamu alacakları için 
geçerli değildir. 

Kaynak: 
Gümrük İşlemlerinin 

Kolaylaştırılması Yönetmeliği 
(21.05.2014 t. 29006 s. R.G.) 
Emine Bilgehan Dağkıran ve 
Melek Yağmur, Gümrükte Teminat 
2017 http://risk.gtb.gov.tr/
data/51e79f02487c8e16fc275d3d/
YYS_Kitapcik_03.07.2014.pdf 
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ÖZET
Zımni, kelime manası olarak 

gizli, üzeri örtülü, dolaylı, gizli 
olarak, kendiliğinden, içten içe 
gibi manaları ihtiva etmektedir. 
Zımni ret ise; idarenin başvuruları 
açıkça reddetmeden, sessiz kalması 
durumunda, mükellefin yargısal 
yollara başvurabilmesine imkân 
tanıyan bir hak arama yöntemi 
olarak tanımlanabilir. Yaptığımız 
bu tanımdan da açıkça anlaşılacağı 
üzere, zımni ret, idareye 
verilmiş olan “Susma” hakkı 
olmayıp, başvuru sahibinin süre 
münasebetiyle mağdur olmaması 
açısından diğer hukuk yollarını 
kullanabilme kolaylığıdır. Diğer 
yönden Zımni ret, kesinleşmiş 
bir karar olmadığından, idarenin 
bizatihi kendisinin sessiz 
kalmasını bir hak olarak kullanıp, 
amiyane tabirle kulağının 
üzerine yatarak, hatta zamana 
oynayarak mükellefin avantajını 
kaybetmesine sebep olacak hukuk 
argümanı olarak kullanılmaması 
gerektiği mütalaa edilmektedir. 
Diğer bir ifadeyle zımni ret, idareye 
başvuruları cevapsız bırakma 
yetkisi vermemektedir. Böyle bir 
yorum amaca ters düşeceği gibi 
Anayasaya da aykırıdır.

GİRİŞ
Zımni ret, hukuk sistemimize, 

adaletten imtina eden idarenin 
hareketsiz kalmak suretiyle 
mağduriyet oluşturmasını 
önlemek amacıyla yükümlüye 
dava açma hakkı tanımak adına 
girdiği bilinmektedir. Dava açma 
süresi, hak arama özgürlüğü ve 
hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşan 
anayasal bir güvencedir. İşte 
zımni reddin çıkış hikayesi de 
bu nokta-i nazariyede tecessüm 
etmektedir. Diğer bir ifadeyle 
zımni ret, yükümlüye dava 
açma hakkı tanıyan bir hukuk 
enstrümanıdır. Kanun koyucu,  
İdarenin sessiz kalmak suretiyle, 
yükümlünün dava açma hakkını 
uzatmamak maksadıyla  zımni 
ret kurumunu ihdas ettiği 
düşünülmektedir. Buna mukabil 
zımni reddi açık bir ret kararı gibi 
telakki eden hukuki yorumlarda 
bulunmakla birlikte; bu kararın 
idare için değil; yükümlünün dava 
yolunu açması bakımından kesin 
bir ret karanın muadili olarak 
tasavvur etmek gerekir.

 Normlar hiyerarşisinin 
mevcut olduğu bir sistemde, bu 
hiyerarşide alt düzeyde yer alan 
norm geçerliliğini üst normdan alır 
ve ona uygun olmak zorundadır. 
Türk Hukuk sisteminde 
Normlar Hiyerarşisi şu şekilde 
sıralanmaktadır: 1. Anayasa, 
2. Uluslararası Antlaşmalar, 3. 
Kanun, 4. Kanun Hükmünde 
Kararname, 5. Tüzük, 6. 
Yönetmelik, 7. Yönerge, 8. Tebliğ, 
9.Genelge ( Tamim/idari emir ), 
10. Talimat. Hukuk normları, genel 
kanun ve özel kanun veya öncelik 
ve sonralık ilişkileri göz önünde 
bulundurularak belirlenmektedir. 

Hükümleri itibariyle herkese 
veya her olaya uygulanması 

mümkün olan kanunlara genel 
kanun; buna mukabil belli kişilere 
veya belli olaylara uygulanan 
kanunlara ise özel kanun denildiği 
bilinmektedir. Bu bakımdan 
konumuza Genel - Özel Kanun 
ilişkisi çerçevesinde bakmak 
gerekecektir. Öncelikle özel 
kanun olan 4458 sayılı gümrük 
kanununda idarelerin itirazlara 
cevap verme süresinin 30-gün 
olduğu; karar verme süresi 
aşılırsa ek süre verilmesi ve ek 
sürenin ilgilisine yazılı olarak 
bildirilmesi gerektiği kanuni bir 
zorunluluktur. Gümrük Kanunu 
özelinde bakıldığında otuz 
günlük süre içerisinde idarenin 
sessiz kalması halinde, zımni ret 
durumunun oluşacağı söylenebilir. 
Bu durumda yükümlü yargı 
yolunu kullanma hakkını saklı 
tutmak kaydıyla, kesin kararı da 
bekleyebilir.  Öte yandan; 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 7’nci maddesinin 1’inci 
fıkrasında; dava açma süresinin, 
özel kanunlarında ayrı süre 
gösterilmeyen hallerde Danıştay’da 
ve idare mahkemelerinde altmış 
ve vergi mahkemelerinde otuz 
gün olduğu; hüküm altına 
alınmıştır. Hal böyleyken 4458 
sayılı Kanunun kendisinde “İdari 
makamların Sükûtu” na  yönelik 
bir süre tahdidinin bulunmayışı 
konuyu genel kanun hükmündeki 
2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanununa taşımaktadır.  
Dolayısıyla, Gümrük Kanununa 
göre yapılan itirazlarla ilgili olarak 
idari davaya konu olabilecek 
işlemlerin oluşumunun, yukarıda 
açıklanan başvuru usulleri ve 
süreleri konusunda özel Kanun 
niteliği taşıyan, Gümrük Kanunu 
hükümlerine göre, bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde ise, 
genel Kanun niteliğindeki 
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İDARİ İTİRAZ SÜRECİNDE 
ZIMNİ RET MESELESİ 

✍ Haki DEMİRTAŞ
           Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
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2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanununun 10’uncu ve 11’inci 
maddeleri hükümlerine göre 
belirlenmesi gerekmektedir. 

Anılan 2577 sayılı kanunun 
10. maddesinin birinci fıkrasında, 
ilgililerin haklarında idari davaya 
konu olabilecek bir işlem veya 
eylemin yapılması için idari 
makamlara başvurabilecekleri, 2. 
fıkrasında ise, altmış gün içinde 
bir cevap verilmezse isteğin 
reddedilmiş sayılacağı, ilgililerin 
altmış günün bittiği tarihten 
itibaren dava açma süresi içinde 
konusuna göre Danıştay’a, idare 
ve vergi mahkemelerine dava 
açabileceği, altmış günlük süre 
içinde idarece verilen cevap kesin 
değilse ilgilinin bu cevabı isteminin 
reddi sayarak dava açabileceği gibi 
kesin cevabı da bekleyebileceği, 
bu takdirde dava açma süresinin 
işlemeyeceği, ancak, bekleme 
süresinin başvuru tarihinden 
itibaren altı ayı geçemeyeceği, 
davanın açılmaması veya davanın 
süreden reddi halinde. 60 günlük 
sürenin bitmesinden sonra yetkili 
idari makamlarca cevap verilirse 
cevabın tebliğinden itibaren 60 
gün içinde dava açılabileceği kuralı 
yer almaktadır. Yukarıda altı çizili 
hüküm dahi tek başına zımni 
reddin yükümlüye tanınan yargı 
yoluna başvurma hakkı olduğunu 
ispatlaması açısından dikkate 
şayandır. Ayrıca anılan kanunun 
zımni ret ile ilgili 10. maddesinin 
gerekçesine bakıldığında dava 
açma sürelerinin kısaltılması 
maksadını taşıması, zımni reddin 
idare lehine değil; başvuru lehine 
düzenlenmiş olduğunu gözler 
önüne serecektir.

3 Mayıs 2016 tarihinde 
İstanbul Gümrük Müşavirleri 
Derneğinin tertiplediği 
‘’Gümrüklerde Yaşanan 
Bölgesel Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri’’ konulu toplantıda 
da zımni ret meselesi gündeme 
gelmiş, yaşanan mağduriyetler 
dillendirilmiş olmakla birlikte 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 
2014/26 sayılı Genelgeleri 
yürürlükte olduğu müddetçe 
idare tarafından uygulanacağı 
münasebetiyle yükümlülerin 

zımni ret meselesiyle ilgili 
her hangi bir mağduriyet 
yaşamamaları için ek süreler 
dahil altı ay içerisinde itirazlarına 
kesin cevap alamamaları halinde, 
hak mahrumiyeti yaşamamak 
adına yargı yoluna başvurmaları 
gerektiği sonucu çıkmıştır.

Hal böyleyken, söz konusu 
genelgenin sonuç paragrafında 
konu edilen “Altı aylık süre 
içerisinde cevap verilememesi 
durumu ek süre kullanılmasına 
rağmen altı ay içinde cevap 
verilemediği ve yükümlü 
tarafından da dava yoluna 
başvurulmadığının tespit edildiği 
durumlarda, yükümlüye herhangi 
bir tebligat yapılmaksızın, Gümrük 
Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) 
(Seri No:2) hükümleri çerçevesinde 
işlem yapılır.” hükmü 4458 
sayılı Gümrük Kanunun Gümrük 
Mevzuatının Uygulanmasına 
İlişkin Kararlar başlıklı 6 ilâ 7. 
Maddeleriyle; itirazlar konulu 
242 ilâ 245.maddeleriyle çeliştiği 
gibi; Anayasamızın 74 ve 125 
inci maddesine aykırı olduğu 
dolayısıyla normlar hiyerarşisine 
uygun düşmediği mütalaa 
edilmektedir. Zira dava açma 
hakkının kullanılması Anayasa’nın 
74 ve 125. maddeleri ile güvence 
altına alınmıştır. Zımni ret, idare 
açısından kesin bir ret kararı 
olmayıp; yükümlüye dava açama 
hakkı olarak getirilen ve ancak ve 
ancak yükümlü açısından kesin 
karar muadilidir. Kaldı ki Gümrük 
kanunun 6. Maddesinde alınan 
kararların yazılı olarak tebliğ 
edilmesi kanuni bir zorunluluktur. 
Hatta yükümlü lehine verilen bir 
kararın iptal edilmesi durumunda 
bile, karar iptalinin muhatabına 
tebliğ edileceği hüküm altına 
alınmışken; zımni ret meselesi 
münasebetiyle oluşan hukuki 
boşlukta muhataba her hangi bir 
tebligat yapılmaksızın tahsilat 
tebliği muvacehesince ödeme emri 
çıkarılmasının adil olmayacağı 
tasavvur edilmektedir.   

SONUÇ
İdarelerin, kanun yollarını açıkça 

mükellefe gösterme, yönlendirme 
ve açık cevap verme yükümlülüğü 

dikkate alındığında gizli kapaklı 
manasına gelecek zımni işlemlere 
tevessül etmemesi daha açık 
bir ifadeyle vatandaşına tuzak 
kurmaması beklenir. Alınacak 
İdari kararların zımni perdelerle 
örtülmesi yerine; açık ve şeffaf bir 
şekilde kanuni mesnetleri ortaya 
konulmak suretiyle kesin bir ret 
tebligatıyla ilan edilmesinin hukuka 
daha muvafık düşeceği izahtan 
varestedir.   

Zımni reddin, başvuru sahibinin 
lehine olarak düzenlenen ve 
dava açma süreciyle ilgili bir hak 
olduğu, idarenin bu argümanı 
zaman aşımı veya hak düşürücü 
eylemlerine alet etmemesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 
zımni ret, idareye başvuruları 
cevapsız bırakma yetkisi vermediği 
için,  idarenin itirazlar karşısında 
sessiz kalması “kesin ret” kararı 
olarak değerlendirilemeyeceğinden 
hareketle; kesin ret kararı 
verilmeden yükümlüye ödeme emri 
çıkartılmasının adil olmayacağı 
düşünülmektedir.

Tedaviden önce teşhisin 
önemine binaen, öncelikle zımni 
ret meselesi konusunda ortada bir 
sorunun bulunduğu kabul edilmeli, 
iş dünyası, gümrük müşavirleri 
ve onların temsilcileri ile STK 
ların doğru bilgilendirilmesi, 
kamuoyu oluşturulması, konuya 
dikkat çekilmesi ve  mutlaka 
Bakanlık nezdinde girişimde 
bulunulmasının faydalı olacağını 
düşünmekteyiz. Ayrıca meslek 
örgütümüzün duyuruları da dikkate 
alınarak, sorunun nihai çözüme 
kavuşturuluncaya kadar 

ek süreler dahil altı ay içerisinde 
itirazlarına kesin cevap alamayan 
başvuru sahiplerinin mutlaka süresi 
içerisinde ilgili mahkeme nezdinde  
dava açmaları gerektiği mağduriyet 
yaşanmaması bakımından 
ziyadesiyle önemlidir.

KAYNAKÇA
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20.09.1982 
Tarihli, 17844 Sayılı R.G.)
2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
(20.01.1982 Tarihli, 17580 sayılı R.G.)
4458 Sayılı Gümrük Kanunu (04.11.1999 
Tarihli, 23866 sayılı R.G.)
Gümrükler genel müdürlüğü genelgesi 
(2014/26)
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E-FATURA

✍ Aygül BAYRAKTAR 
Narin Gümrük Müş. Ltd. Şti. Gümrük Müşaviri

B ilindiği üzere E-fatura 
elektronik faturadır. 
Elektronik fatura; 

elektronik vergi uygulama 
alanlarının artarak genişlemesi 
sonucu hayata geçirilmiştir.

Mal ve yolcu beraberi eşya 
ihraç işlemlerinde E-fatura 
uygulanmasına ilişkin ilk 
düzenleme 454 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu genel tebliği ile 
yapılmıştır.

Bu tebliğin “İhracat 
işlemlerinde E-fatura Uygulaması” 
bölümünde 3065 sayılı KDV 
kanunu on birinci maddesi 
kapsamındaki mal ihracı ve yolcu 
beraberi eşya ihracı kapsamında 
fatura düzenleyecek olanların 01 
Temmuz 2017 tarihi itibari ile 
E-Fatura düzenleyecekleri hükmü 
yer aldığından uygulama bu tarih 
itibari ile başlamıştır. Bu uygulama 
sadece E-fatura mükellefi olan 
firmaları kapsamaktadır.

Uygulamada faturayı 
düzenleyen, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı, Merkez ve Alıcı Kurum 
olarak 4 farklı rol yer almaktadır. 
Faturayı düzenleyen elektronik 
faturayı düzenleyen gerçek 
ve tüzel kişilerdir. E-faturayı 
oluşturur elektronik olarak 
imzalar, saklar ve faturayı iletir. 
Merkeze gönderir. Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı E-faturayı 
elektronik ortamda sisteme alır, 
fatura için 23 haneli referans 
numarası üretir. Merkez Veri 
aktarım protokolünün tasarımını 
yapar, teknik altyapısının 
hazırlanması, değişikliklerin 
bildirilmesi sorumludur. 
E-faturayı alır, denetler, işler ve 
ilgili adrese iletir. Alıcı kurum ise 
ihracat faturasındaki malı satın 
alan kurumdur.

Uygulamada bilinmesi gereken 
ve dikkat edilmesi gereken 
noktalara değinmek gerekirse;

E-fatura sehven numara 
atlanması halinde atlatılan 
numaraya iptal kaydının düşülmesi 
ve ilgili vergi dairesine dilekçe ile 
izahatta bulunulması gerekir.

E-faturada bedelin Türk 
lirası gösterilme zorunluluğu 
yurt dışındaki müşteriler adına 
düzenlenen belgelerde Türk parası 
gösterilme şartı yoktur.

E-fatura tarihi ile intaç 
tarihi arasında zaman farkı 
oluşabilmektedir, bu durumda  
e-fatura üzerinde düzeltme 
yapılmasına gerek yoktur.

E-fatura yerine kağıt fatura 
düzenleyen e-fatura mükellefleri 
hakkında 213 sayılı VUK 
kapsamında cezai sorumluluk söz 
konusu olmaktadır.
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GİB veya GTB sisteminde 
bir sorun yaşandığında ihracat 
işlemlerinin aksamaması için 
E-faturaların kağıt çıktısının 
bir örneği alınarak, ihracatçı 
tarafından kaşe imza tatbik 
edilerek  ve GÇB 0100 Belge kodu 
ile eklenerek ihracat işlemlerine 
devam edilebilmektedir.

Vergi Usul Kanunu uyarınca 
e-fatura düzenleme yetkisi 
bulunan yükümlülerin gerek 
kendi sistemlerinde, gerekse 
E-fatura uygulamasında 
meydana gelebilecek arıza ve 
kesinti durumunda kağıt fatura 
düzenlemeleri mümkündür. 
Başvuru süresi 2 saati aşan 
e-fatura süreci olması durumunda 
kağıt ortamında düzenlenen  ve 
0100 koduyla GÇB beyan edilen 
faturalarla işlem yapılabilmektedir. 
Bu durumda matbu fatura ile işlem 
yapılması mümkündür.

E-fatura kapsamında 
oluşturulan ihracat faturalarında 
her kalem için GTİP kodunun 
girilmesi gerekmektedir. Bu 
durumda navlun sigorta gibi 
mal olmayan bedeller,  mal 
kalemlerine yedirilmelidir. 
Beyanname üzerinde iskonto 
varsa kalem kıymetleri iskonto 
düşülerek beyan edilmelidir.

Bir e-fatura birden fazla 
ihracat beyannamesine konu 
olamaz, ancak bir gümrük çıkış 
beyannamesinde birden fazla 
E-fatura söz konusu olabilir.

Risk Kontrol Genel 
Müdürlüğünün 2017-7 genelgesi 
ile birlikte E-fatura” uygulamasına 
kayıtlı olan yükümlülerin 
ihracat işlemleri kapsamında 
düzenleyeceği faturaların e-fatura 
olarak düzenlenmesi ve Tek 
Pencere Sistemi’ne alınması uygun 
bulunmuştur.

Bu genelgeye istinaden 
E-Fatura Portalı’nda işlem ve 
sorgulama yapabilmesi için  
“E-Fatura İşlem” ve E-Fatura 
Sorgulama” olmak üzere iki ayrı 
profil oluşturulmuştur. Elektronik 
ortamda oluşturulan ve gönderilen 
ihracat faturaları için 23 haneli 
bir referans numarası elektronik 
olarak üretilmektedir.  

Yükümlü tarafından Bakanlığın 
E-Fatura portalına giriş 
yapıldıktan sonra fatura sorgulama 
seçeneği kullanılarak Gelir İdaresi 
Başkanlığı’ndan alınan “EET 
No” ve “VKN No” ile Tek Pencere 
Sistemi üzerinde oluşturulan 
ve gümrük beyannamesinde 
kullanılacak olan 23 haneli belge 
ID görüntülenebilmektedir. 

Aynı zamanda,”fatura listesi” ile 
yükümlünün oluşturmuş olduğu 
faturalar 23 haneli TPS belge ID 
no ile birlikte liste halinde de 
görüntülenebilmektedir. 23 haneli 
belge ID no, yükümlü tarafından 
ilgili gümrük beyannamesinin 44 
no.lu hanesinde beyan edilecektir.

Söz konusu belgelere ilişkin 
bilgiler elektronik ortamda yer 
alacağından beyanname ekinde 
ayrıca kağıt ortamında ıslak belge 
aranmamaktadır.

Yaşanabilecek aksaklıklara 
karşı Gelir İdaresi Başbanlığı ve 
Gümrük Ticaret Bakanlığı gerekli 
tedbirleri almış olup uygulamada 
karşılaşılan sorularda mükelleflere 
doğrudan bilgilendirme yapmaya 
devam etmektedir.
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G üvenlik, var olma ve varlığı 
sürdürme ile doğrudan 
ilintilidir. Güvenlik ile ilgili 

hususlar  sadece belirli kurum ve 
kuruluşların sorumluluk ve kapsamı 
alanı ile sınırlı kalmamalıdır. 
Günümüzde “güvenlik” sistemin 
büyük bir alanını kapsamına 
almaktadır. Güvenlik sadece askeri 
ve polisiye olmanın dışında sağlık, 
çevre, dış ticaret ve gümrükler dahil 
hemen hemen her alana nüfuz 
edebilen bir özelliği bulunmaktadır. 
Güvenliğiniz ne ölçüde gerçekçi 
anlamda güçlü  yapılandırılmış 
ise kurumlarımız, ekonomimiz ve 
nihayetinde demokrasimizin de  o 
denli güçlü olduğu bir ülke söz 
konusu olacaktır.

Kara sınırlarımızın uzunluğu 2 
949 km ve kıyı sınırlarının uzunluğu 
ise 7 816 km olan Türkiye’nin toplam 
sınır uzunluğu 10 76km olup zor bir 
coğrafyada bulunmaktayız. Irak ile 
384 km Suriye ile ülkemizin 911 km 
lik sınırı mevcut olup bir yanda bu 
sınırlarda  yasadışı organizasyonlar, 
terör gruplarının yer edindiği/ 
edindirildiği bir sınır hattına 
dönüştürülme hareketleri yaşanırken 
diğer yanda  bu karmaşanın yaratıldığı 
tehdit ve tehlikelere karşı milyonlarca 
savaş mağdurlarının güvenli 
ortamlarda yaşamlarına imkanlar 
yaratma adına tüm imkanların 
seferber edilip, çaba sarf edildiği bir 
ülkedir Türkiye Cumhuriyeti.

Gümrük İdareleri,ülkemizin 
bu “insanlık ülküsü” odaklı devlet 
politikalarına uygun hizmet ve 
çalışma prensiplerini saha şartlarına 
ivedilikle uyarlayarak önemli 
görevleri üstlenen ve katkı yapan bir 
kurum özelliği taşımaktadır.

Devlet politikalarımızın usul 
ve esasları kapsamında; Savaş, 
deprem, sel, salgın hastalık, kıtlık 
ve benzeri afet durumlarında; 
kamu kurum ve kuruluşları, 
belediyeler, üniversiteler, Kızılay 
ile kamu yararına çalışan dernek 
ve vakıfların gönderecekleri insani 
yardım malzemelerin İhracat Rejimi 
Kararının 3 üncü maddesinin (e) 
bendine istinaden, karşılığında yurt 
dışından bir ödeme yapılmaksızın 
yurt dışına mal çıkarılması 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nun 
“Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç 
eşyasının cinsine, niteliklerine ve 
ihracatın özelliğine göre ihracatın 
daha kolay yapılmasını sağlayacak 
usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.” hükmünü içeren 150 
inci maddesinin dördüncü fıkrası 
çerçevesinde, Bedelsiz İhracat 
Tebliğ’in 2/e maddesi kapsamında 
bedelsiz olarak gönderilecek insani 
yardım malzemelerinin yurt dışına 
çıkış işlemlerini, Türkiye Gümrük 
Bölgesindeki kriz hali nedeniyle 
29.09.2009 tarihli 2009/15481 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
uyarınca bir kamu kurulusuna 
veya kamu kuruluşları tarafından 
yetkili kılınan kuruluşlar adına 
gönderilen yardım malzemesine 
ilişkin gümrük işlemlerinin, hızlı 
ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi 
işlemlerini, Türkiye’ye sığınan 

Suriyeli mültecilere dağıtılmak üzere 
dünyanın birçok ülkesinden hibe 
yoluyla insani yardım malzemeleri 
gönderildiği, bu malzemelerin 
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının genel amaçlarla serbest 
dolaşıma sokulan diğer eşya ile 
kriz hallerinde zarar görenlere 
gönderilen eşyaya ilişkin hükümleri 
dahil insani yardıma ilişkin devlet 
politikalarımızın etkin ve zamanında, 
yerinde kullanımı için çalışan bir 
kurum ve personeli olmanın da 
sorumluluğunu taşımaktadır.

Artık dünya ticareti kuralları 
serbestliğinden devlet çıkarları 
önceliği gözetilerek yaklaşımlarının 
icra edildiği ve buna uygun gümrük 
kurallarının işlerlik kazandığı yeni bir 
süreçtir bu tanımlamalar ve kurallar.

Türk Gümrük İdareleri 
günümüzde sadece ticaret esaslı 
değil zaman içerisinde ortaya 
çıkan gereklilikler sonucu hudut 
kapılarımızda bölge ve küresel 
koşulların tetkik edilerek ülke 
menfaatleri gözetilerek buna uygun 
ulusal güvenlik tedbirleri içeren 
gümrük işlemleri ifa edilmektedir. 
Türk Gümrük idareleri ve personeli, 
ticaret temelli politikalardan 
güvenlik temelli politikaların 
farkındalığı ile devlet politikalarımız 
doğrultusunda ulusal güvenlik 
yaklaşımlı işlemler sürdürebilen bir 
kurum olma özelliği taşımaktadır.

✍ Alp GİRAY
Kaçkar Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü

Bölge Müdür Yardımcısı

✍ Hakan ÜLKER
Gümrük Muayene Memurları Dernek Bşk.

GÜMRÜKLER VE ULUSAL 
GÜVENLİK
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Gümrük İdarelerimiz, iç 
karışıklıkların ve yasadışı 
oluşumların mevcut olduğu Suriye 
başta olmak üzere diğer ülkelere 
yapılacak transit işlemlerinde kimi 
tespitlerde mezkur maddelerin 
çift kullanımlı malzeme ve 
teknolojiler yada hassasiyetler 
kapsamında roket yakıtı, patlayıcı 
ya da patlayıcı yapımında muhtemel 
kullanılabilecek olma ihtimalleri, 
iç karışıklıkların olduğu ülke 
yada ülkelere sevk edilmesi 
sonrasında bahse konu ülkelerdeki 
mevcut konjonktür ve güvenlik 
ortamı nedeniyle kontrolünün 
sağlanmasındaki güçlükler, transite 
konu çifte kullanımlı malzeme ve 
teknolojilere konu olabilecek hassas 

malzemelerin son kullanıcısının 
tespitindeki zorluklar, başta Suriye 
sahasındaki Suriye/Şam rejimi 
ve YPG/PYD/PKK, DEAŞ benzeri 
vekalet terörist yapıların Türkiye 
içerisindeki terör faaliyetleri 
kapsamında bahse konu maddeleri, 
el yapımı patlayıcı (EYP) olarak 
veya bombalı araç eylemlerinde 
de kullanma ihtimali nedenleriyle 
bahse konu eşyalar Suriye başta 
olmak üzere diğer ilgili ülkelere de 
sınır kapılarında gümrük hizmeti 
verilmemesi ve ilgili tehdit unsuru 
olabilecek mezkur eşyaların ülkemiz 
üzerinden transit geçişine izin 

verilmemesi şeklinde güvenlik 
temelli politikalar nihayet gümrük 
idarelerinin çalışma konusu 
kapsamına girmiş bulunmaktadır.

Türk Gümrük idareleri ulusal 
güvenliğe tehdit unsuru taşıyabilecek 
eşya ve sevk ülkeleri konusunda 
devlet politikalarını yakından izleyen 
ve ticari politikalar kapsamında bir 
yasaklık ve kısıtlama olmamasına 
rağmen devlet politikalarına bir 
halel getirmemesi açısından kimi 
eşya ve kimi ülke sevk konularında 
müteyakkız olmaları gereken bir 
pozisyonda olduklarının farkındalığı 
da önem taşımaktadır.

Mevcut işleyiş ve müteyakkız 
pozisyonun e-gümrük ile de 

işlemlerin tesis edilebilmesi halinde 
güçlü bir kuruma dönüşmüş gümrük 
idareleri güçlü bir Türkiye içinde 
mutlak katkı sağlayacaktır. 

Gümrüklerin dış ticaret ve 
gümrük işleyişi açısından sırf 
bugüne mahsus olmayan yapısal 
sorunları bulunmaktadır. Bu 
yapısal sorunların üstesinden 
gelmenin çaresi ise belli başlı temel 
ilkelerin farkında olmak ve elbette 
başta devlet kurumu ilkelerine 
hassasiyetle riayet etmekten geçiyor.

Bu kadar çok ve kompleks 
dış ticaret işlemlerinin,kurum ve 

mevzuatının gümrük idarelerince 
hakkıyla idare edebilmek oldukça 
zor bir uğraştır. Bu zorluklara, 
olumsuzluklarla ve kaçakçılıkla 
mücadele  ile yasal ticaretin 
sürdürülebilirliği sarkaç etkiside 
birleştiği zaman elbette daha da 
artmaktadır. Bunca kompleks 
işlemlere rağmen gümrük 
idarelerinin ve personelinin 
çabalarını da unutmamak hakkını 
vermek gerekir.

Bir devlet politikası içinde 
gümrüklerin detaylandırılıp 
yapılandırılması, başta ulusal 
güvenlik olmak üzere, yeni dinamik 
dış ticaret ve gümrük yaklaşımları 
kazanımları ile uluslararası alanda 
ülkemizin geleceği yakalayabilecek 
ve refah düzeyimizi artıracak 
fırsatlar sunabilme özelliği 
taşımaktadır.

Ulusal Güvenlik yaklaşımları 
gümrükler için göz ardı 
edilmemelidir. Gümrükler, 
ulusal güvenlik konusunda 
benden başka kurumlarda 
var yaklaşımıyla hareket etme 
konumunda olmamalıdır. Çünkü 
ulusal güvenlik varlığımız için 
önemlidir. Çünkü bizler gümrük 
çalışanları olarak bu ülkenin bir 

parçasıyız. Çünkü bu ülkenin 
parçası olmak sorumluluklarında 
farkında olması gerekliliğini 
ortaya koymak demektir. Ulusal 
güvenlik konularının, gümrük ve 
dış ticaret açısından sorumluluk 
alanı kapsamında olmadığı ve başka 
kurumlarda var anlayışıyla hareket 
edilmemesini de gerektirir. Çünkü 
Yaşadığımız ülkeye ve milletimize 
karşı sorumluluklarımız var. Çünkü 
biz bütün milletin hizmetinde 
olmanın ne demek olduğunun 
önemi ve bilinci içindeyiz. Ve 
Çünkü Biz Bu Ülkeyi Çok Ama Çok 
Seviyoruz. Vesselam…

Bizler gümrük teşkilatının personelleri olarak gümrük idarelerinin 
sadece ticaret alanı ile ilgili ve sınırlı değil, ulusal güvenlik 
kapsamında da görev ve sorumluluğu olduğunu en iyi şekilde 
algılayan ve bu algının tüm teşkilatta yer alması için çabalayan 
ve bu kapsamda mevcut iş ve işleri değerlendiren bir anlayışla 
hareket etmekteyiz.
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AH ŞU GALATA 
BANKERLERİ… 

✍ Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ
Marmara Üni. Hukuk Fakültesi

O smanlılar zamanında her 
padişah tahta çıkınca 
adına para bastırır; ama 

eski hükümdar adına paralar 
da piyasada gezerdi. Ayrıca 
Osmanlı ülkesinde fetihler veya 
ticarî münasebetler sebebiyle 
ecnebi paralar da tedavüldeydi. 
Bu sebeple ülkenin dört yanında 
paraları birbirine çeviren sarraflar 
vardı. Ekserisi Levantenlerden 
olan bu sarraflar, basit bankacılık 
ve kredi işleri de yapardı.  

Çekişmenin sonu
Bizans zamanından beri 

Akdeniz ticaretini elinde tutan 
bazı İtalyan, Fransız tüccarlar, 
yerli gayrımüslimlerle evlilik 
yoluyla karışarak Levanten 
sınıfını meydana getirmişti. 
Lorando, Tubini, Baltazzi, Corpi, 
Stefanoviç, Shilizzi, Negroponte, 
Coronio ve Alberti aileleri en 
meşhurlarıdır. Levantenlerden 
başka, Camondo ve Fernandez 
gibi Yahudi; Mavrokordato, Zarifi 
gibi Rum ve Köçeoğlu, Mısırlıoğlu 

gibi Ermeni sarraflar da vardı. 
Hükümetçe ellerine verilen 
resmî çalışma vesikasının imzası 
kuyruğa benzediği için kuyruklu 
sarraf denirdi.

İstanbul, denizaşırı 
ticaretin merkezi idi. Burada 
para, mücevher muameleleri 
ile kaçakçılık da yaygındı. 
Amerika’nın keşfi üzerine altın ve 
gümüş ticareti arttı. Buna mukabil 
para darlığı çeken Osmanlı 
ülkesinde sarraflık ehemmiyetli 
hâle geldi. XVI. asrın meşhur 
sarrafları, İspanya’dan gelen 
Yahudiler arasından çıkmıştır. 
XVII. asırdan itibaren Ermeni 
sarraflar da piyasaya girdi.

Halk, bilhassa yeniçeriler, 
paralarını bu sarraflar vasıtasıyla 
işletirdi. Bu asırda uzun savaşlar 
sebebiyle ilk defa ortaya çıkan 
bütçe açığını kapatmak için 
hükümet sarraflardan borç almaya 
başladı. Bu, devletin sonuna kadar 
süren bir gelenek oldu.

İpotek karşılığı borç veren 
sarraflar, para darlığı sebebiyle 
alacaklar geri dönmeyince bu 
mülklere el koyarak zenginleşti. 
Antisemitizme uzak şark 
cemiyetindeki menfi Yahudi imajı 
da bu devirlerde ortaya çıktı. 
Osmanlı ülkesindeki Yahudi-
Ermeni çekişmesi de bu vesileyle 
başladı ve ikincilerin aleyhine bitti.

Geçen asırlarda ekonomik hayatı 
elinde tutan bankerler, hükümeti iflasa 

ve devleti de batağa sürükleyerek 
global sermaye ile uyumlu yepyeni bir 
düzenin kurulmasında rol oynadılar.

 Galata’da Osmanlı Bankası. Sağda Ermeni sarraf
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Darbelerin 
finansmanı

Sarraflar, Avrupa ile de 
bağlantılarının yardımıyla artık 
bürokratları tehdit ve gerektiğinde 
askerî darbeleri finanse eden, 
siyasî ve sosyal bir otorite hâline 
geldi.Osmanlı tarihinde sanat ve 
sanayi hareketlerinin canlandığı 
Lale Devri diye bilinen barışçı 
devir (1718-1730), bankerlerin 
desteklediği bir isyanla sona 
erdi. Zira hükümet, gümüşün 
değerini düşürerek paranın 
kıymetini artırma çabaları, Galata 
sarraflarının işine gelmiyordu. 
Darphaneye gümüş satmayı 
kesince, para basma işi aksadı. 
Ticarî hayat durma noktasına 
geldi. Hükümet imalatı arttırmaya 
çalışırken, ithalatı sınırlamak için 
tüccarlara ticaret vergisi koymak 
zorunda kalmıştı.

Cari harcama 
ve sıcak para için 
başı daraldığında 
hükümetlerin 
müracaat ettiği 
sararflar, XIX. 
asırda bankerlere 
dönüştü. Sanayi 
inkılâbı sonrası 
Batı Avrupa 
sanayi çevreleri ile 
Osmanlı piyasası 
arasındaki irtibatı 
bunlar sürdürdü. 

Limanlara gelen ithal malların 
acenteliklerini yürüttüler. Resmî 
ihaleleri aldılar. Yerli tüccarı, 
tüketiciyi, maaşı geciken memuru 
finanse ettiler. Kurdukları sarraf-
tüccar ortaklığı, bankerlere ziraî 
ihraç mallarını ucuza kapatma 
imkânı verdi. Böylece ekonomik 
hayatta bir tekel kurdular.

Sadece İstanbul’da değil, Mısır 
ve Suriye’de ticarî hayatı elinde 
tutan Yahudi sarraflar, militer 
Fransa yerine, liberal İngiltere’nin 
hâkimiyetini yeğlerdi. Bu sebeple 
İngiliz menfaatlerinin takipçisi 
idiler. Bu misyonun önde gelen 
isimlerinden biri, adı bugün 
hala İstanbul’un çok köşesinde 
yaşayan Avram Kamondo’dur 
(1781-1873). Abraham Haim ile 
Rachel Regine Camondo’nun 
oğlu olarak ailenin yerleştiği ‘yeni 
vatan’ İstanbul’da doğdu.

Bankacılık çalışmaları ilk 
olarak XIII. asırda İtalya’da 
başlamıştı. Zamanla dünyaya 
yayıldı. Sanayi inkılâbı ardından 
ticareti çok gelişen Avrupa’da 
bankalar mühim birer müessese 
olarak faaliyet göstermeye 
başladı. Bu sıralarda Osmanlı 
Devleti’nin de Avrupa ile sıkı ticarî 
münasebetleri vardı. Osmanlı 
ülkesindeki ilk bankalara da bu 
sıralarda rastlanmaya başlandı.

Krediye karşı 
banka

1845 senesinde Osmanlı 
hükümeti Alleon ve Baltazzi 
adında Galatalı iki bankerden 
borç aldı. Bunlar yapılan anlaşma 
gereği İngiliz sterlininin kurunu 
sabit tuttular. Bunun karşılığında 
kendilerine banka kurma izni 
verildi. Böylece 1847’de Derseadet 
Bankası adıyla ilk Osmanlı 
bankası kuruldu. Sermayesi yoktu. 
Poliçeleri kurucularının itibarı 
dolayısıyla kabul gördüğü için, az 
sonra iflâs etti. 

Kırım Harbi masraflarını 
karşılayabilmek üzere Osmanlı 
hükümeti, İngiliz banker 
Rothschild’den borç aldı. Bunun 
karşılığında banka imtiyazı elde 
ettiler. 1856’da İngiliz sermayesi 
ile merkezi Londra’da bulunan 
Bank-ı Osmanî kuruldu. Buna 
1863’de Fransız sermayesi de 
iştirak etti ve Bank-ı Şâhâne-i 

  Banker Baltazzi Ailesi. Sağda Bank-ı Osmani-i Şahane
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 Avram Kamondo. Sağda Karaköy Kamondo Merdivenleri

KAYNAK; http://www.ekrembugraekinci.com/makale.asp?id=677

Osmanî adını alarak hem 
merkez, hem de ticaret ve yatırım 
bankası olarak faaliyet gösterdi. 
Bank-ı Osmanî, Türkiye’deki 
ilk modern banka sayılır. Para 
basma imtiyazı dahi vardı. 1877 
senesinde Osmanlı-Rus harbi 
(93 harbi) sebebiyle hükümet 
Galata Sarrafları ve Osmanlı 
Bankası’ndan borç aldı.

Rus yanlısı Nedim Paşa, 
Osmanlı hükümetinin dış borçları 
ödeyemeyeceğini, dolayısıyla iflasını 
isteyince, dünya piyasalar şoke oldu. 
Bankerler Sultan Aziz’in tahttan 
indirilip yerine İngilizlerin pek 
tuttuğu Şehzâde Murad Efendi’yi 
geçirilmesinde rol oynadı. Galata 
bankerleri, cömertçe yaşamaya 
alışmış Şehzâde’yi de kredileriyle 
kendilerine bağlamışlardı.

Sultan Aziz’in serveti, yeni 
padişahın çoğunu etrafındaki Jön 
Türklere yedirdiği ve milyonları 
bulan borcunu karşılar diye 
umuyorlardı. Ama emelleri kısa 
oldu. Sultan V. Murad üç ay tahtta 
kalabildi. Bankerlere borcunu, 
yerine geçen biraderi Sultan 
II. Abdülhamid ödedi. Sultan 
Murad’ın tahttan indirilmesine 
ise reaksiyon olarak, birkaç darbe 
teşebbüsünde bulundular.

Ticaret ve yurt dışındaki borsa 
muameleleriyle büyük servet 
sahibi olan Sultan Hamid, finans 
işlerinde dedesi gibi Ermeni ve 
Rum bankerleri tercih ederdi. 
Bu da Yahudi bankerlerin 
husumetini çekti. Bu sebeple 
Yahudi lobisi ittihatçıları ve 1908 
darbesini destekledi. 

İttihatçı sadrazam Talat Paşa’ın 
en yakın dostu ve bankeri Emanuel 
Karasso, bu devrin siyasî hâdiselerin 
ardındaki en güçlü figürdür. 
Böylece bankerler, Osmanlı 
hükümetini iflasa ve devleti de 
batağa sürükleyerek global sermaye 
ile uyumlu yepyeni bir düzenin 
kurulmasında rol oynadılar.  

Avram Kamondo
İspanyol-Portekiz orjinli ailesi, 

enkizisyondan kaçarak Venedik’te 
3 asır yaşamış; Venedik, Avusturya 
toprağı olunca, bu devletin 
tâbiyetine girmişti. İngiltere 
başbakanı Benjamin Disraeli 
ile akrabalığı olduğu söylenir. 
Ağabeyi ile beraber ‘İzak Kamondo 
ve Biraderi’ şirketini kurdu. 
Ağabeyi 1832’de çocuksuz ölünce, 
serveti de buna kaldı. Şirket-i 
Hayriyye’den Tramvay Şirketi’ne 
kadar birçok müessesenin ortağı 
idi. ‘Şark’ın Rothschild’i’ olarak 
anılır. Bir yandan Disraeli’nin, öte 
yandan global sermayenin başı 
Rothschild’in işlerini yürütürdü.

Yeniçerileri ortadan kaldıran 
(1826) Sultan II. Mahmud, bunlarla 
finans münasebeti bulunan Yahudi 
bankerleri de tasfiye etmişti. Bu 
padişahın yerine geçen genç ve 
tecrübesiz oğluna, İngiltere, Reşid 
Paşa’yı sadrazam yapmasını teklif 
etti (1839). Kamondo, Reşid 
Paşa’nın bankeri ve hususi dostu 
idi. Böylece Rusya’dan çekinen 
Osmanlı Devleti, mecburen 
İngiltere mihrakına girdi. Reşid 
Paşa’nın ölüm haberi geldiğinde, 
kendisinden yüklü mikdarda alacağı 
bulunan Kamondo’nun bayıldığı 
söylenir. Bunu görenlerden, 
bankerin Reşid Paşa sevgisine! 
şaşıranlar çıkmıştır herhalde.

Muazzam bir sosyal 
müteşebbis olan ve padişahlarla 
iyi münasebetler kuran Kamondo, 
sonraki sadrazamlarla da irtibatını 

sürdürdü. Alman imparatorunun 
şövalye ve İtalya kralının kont 
yaptığı Avram Kamondo, Osmanlı 
ülkesinde mülk edinme imtiyazı 
alan ilk ecnebidir. Muazzam 
emlâk sahibi oldu. Ladino adında 
masonik bir gazete çıkardı. 
Hahamların muhalefetine 
rağmen, İstanbul’da Yahudi 
çocuklarına modern tahsil veren 
Alyans mektebi açmayı becerdi. 
Yahudi cemaatinin başına geçti. 
Yahudileri, Osmanlı ülkesinin en 
güçlü cemaati hâline getirdi.

Tek oğlu Rafael’in ölümünden 
sonra Paris’e yerleşen Avram 
Kamondo, ertesi sene öldü. 
Vasiyeti üzerine na’şı İstanbul’a 
getirilip bir anıt-kabire gömüldü. 
Hasköy’deki mezarı bakımsızlıktan 
harap haldedir; ama Paris’deki 
şatafatlı evi müzedir. 804 
parçalık resim koleksiyonu ise 
Orsay müzesindedir. Soyu, Nazi 
soykırımı sırasında Auschwitz 
toplama kampında yok olmuştur.

İstanbul’da hâlâ ayaktaki pek 
çok bina, Kamondolar tarafından 
yaptırılmıştır: Kasımpaşa 
Donanma Kumandanlığı; Galata 
Rezidansı, Kamondo Hanı (Serdarı 
Ekrem caddesi), Büyükada Hanı 
(Meşrutiyet Caddesi), Saatçi 
Hanı, Latif Han, Lacivert Han, 
Yakut Han, Kuyumcular Hanı, 
Lüleci Han, Gül Han (Karaköy) ve 
Kamondo Merdivenleri (Bankalar 
Caddesi). Böylece İstanbul’un 
modernleşmesinde büyük rolü 
olmuştur.
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TÜRKİYE’DE BÜROKRATİK ELİTİZMİ 
ANLAMAK, PDY (FETÖ) VE YARGI İLİŞKİSİ

hegemonya kavramlarının teorik 
çerçevesi üzerinden tespitlere yer 
vererek Türkiye özelinde somut vaka 
analizi yapmaktadır.

GİRİŞ
Elitizmin dayandığı en 

temel düşünce her insanın eşit 
doğmadığıdır, bazı insanlar 
ayrıcalıklıdır ve kaçınılmaz olarak 
diğerlerini yönetirler. En basit 
haliyle elitizm ayrıcalıklı bir grubun 
diğerlerini yönetme yetkisine 
sahip olmasıdır, bir başka değişle 
toplumun yönetenler ve yönetilenler 
olarak ikiye ayrılmasıdır. “Elitizm” 
ve “bürokratik elitizm” kavramları 
‘siyasal düzenlerin düzenini’ ifade 
eden ‘soyut’ anlamda devlet ile bu 
soyut devlet algısı (ya da ‘devletin 
tini’) üzerinde şekillenen iktidarın 
yürütümünün analizi için oldukça 
verimli bir zemin sağlamaktadır. Bu 
anlamda, soyut anlamda devlet (ya 
da devletin tini) olarak belirttiğimiz 
düzenlerin düzeni, hem mevcut 
yapının olabilirliği hem müstakbel 
yapının olasılığı hem de bu süreçte 
etki ve yetki sahibi olacak kesim ve 
grupların tasarımı açısından büyük 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede 
herhangi bir devlet örgütlenmesinin 
işleyişini sağlayan bürokrasi ve 
bürokrasi temelinde inşa edilen 
egemenliğin anlaşılması ancak  (yani 
devletin tini olarak gördüğümüz 
refleksi de dikkate alarak) devlet 
aygıtının yapı sökümüne uğratılması 
ile mümkündür. Devlet refleksi bir 
yandan kalıcı bir devlet adabını 
içerisinde barındırırken diğer 
yandan da mevcut devlet adabını 
söküp atabilmekte; mevcut olanı 
köksüz ve yersiz yurtsuz ilan ederken 
kendisini ‘yerli’ ‘yerleşik’, ‘adet-örf 
ve ananelerin bekçisi’ olarak ilan 
edebilmektedir. Bu çalışmada; 
kolluk kuvvetleri, adlî, istihbarat ve 
askeri teşkilatlarda kolluk benzeri 

veya kolluk kuvvetleri yetki ve 
görevlerini kullanan bürokratik 
yapılarda yapılanarak merkezi güç 
oluşturan elitlerin devlet düzeninin 
dümenini tutmalarının incelenmesi 
hedeflenmektedir.

Bürokratik vesayet, bürokrasinin 
kast oluşturarak hükümet etmesi 
olarak tanımlanabilir. Bürokratik 
vesayet esasen, bürokratik elitizmi, 
kolluk kuvvetleri elitizmi, bürokratik 
oligarşi ve/veya jurostakrasi 
kavramları şeklinde de karşımıza 
çıkmaktadır. Her ne biçim, koşul ve 
uzamda olursa olsun bürokratların 
yönetimi yönlendirip yönetmeleri 
bir vesayet biçimidir. Demokratik 
hukuk devletinin, yasallık, ussallık, 
rıza ve zor kavramları üzerine 
inşa edilmiş yapısının özel bir 
grup tarafından ele geçirilip 
kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanılmasını ifade etmektedir. 
Çalışmamız tarihsel perspektif ve 
Türkiye gerçeğinde inşa edilen 
ve sine qua non yapı olan elitizm 
ve Fethullahçı Terör Örgütü veya 
Paralel Devlet Yapılanması olarak 
adlandırılan paralel yapılanmayı 
vaka analizi olarak inceleyecektir. 
Bürokratik vesayet kavramı ile 
benzer kullanım alanlarına sahip 
kavramlar, “demokratik vesayet”, 
“pretoryen rejim”, “vesayet rejimi”  
ve “elitizm” kavramları olmasına 
rağmen “vesayet” benzer manada 
kullanılan elitist yapıların genel adı 
olabilir. Bürokratik vesayet, kendine 
özgü bir vesayet ilişkisi sergilemekte 
olup Türkiye’de fenomen bir 
kavram haline gelen “paralel yapı” 
ile örtüşük/eşdeğer kavram olarak 
bu çalışmada kullanılmaktadır. 
Bürokratik vesayet kavramı 
Türkiye gerçeğinde son 20 yıllık bir 
dönem özelinde incelenmektedir. 
Çalışmanın amacı;  bürokratik 
vesayet olarak adlandırılan duruma 
yol açan mer-i hukukun (law in force) 

ÖZET: 

A dlî hegemonya veya 
jüristrokrasi yargının devlet 
içinde ideolojik hedeflerine 

ulaşmak için hâkim ve savcı 
sınıfının görev ve yetkilerini mensup 
illegal oldukları örgütün stratejik 
amaçlarına ulaşmak için devlet içinde 
kast oluşturarak kullanmalarıdır.  Bu 
çalışmanın amacı; Türkiye özelinde 
yargının PDY olarak adlandırılan 
terör örgütü tarafından terörize 
edilmesi bu PDY (FETÖ) ve yargı 
arasındaki ilişkileri tahlil ve analiz 
etmektir. Çalışma elitizm ve adli 
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sağladığı özel yetki/ler dolayımı ile 
yaratılan bürokratik rejim; (yani 
bürokrasiyi ele geçirip otoriteye 
şantaj yapan, kendilerini devletin 
sahibi sayan hizip gruplar) “devlet 
otoritesinin parçalanması” şeklinde 
ifade edilen (Türköne, 2014) kritik 
ve etkin görevlerde bulunan kamu 
görevlilerinin bir ideoloji merkezinde 
mensup oldukları ideolojinin 
inananları ile müşterek veya onların 
yardımı ile çelik bir örgütsel yapı 
oluşturmak suretiyle devleti güç 
adacıklarına parçalamaları suretiyle 
ona domine etmeleri durumunu 
anlamaktır. 

Paralel devlet yapılanmasının 
amacı, devleti oluşturan tüm sistem 
ve mekanizmalarına sapık bir İslam 
anlayışını egemen kılarak teokratik 
temele yaslanan uluslararası dünya 
düzeninin çıkarları ile çelişmeyecek 
bir İslam diktatörlüğünü kurmaktır. 
Bu amacına ulaşabilmek için de 
topluma, İslam dininin hoşgörü 
ve barış, hümanizma ilkelerine 
dayalı bir yapı olduğuna yönelik 
ılımlı, şiddete karşı, yumuşak, 
uzlaşmacı ve oydaşmacı cemaat 
lideri algısı yaratmaya büyük 
önem vermektedir. “Fethullah 
Gülen, hiçbir kuvvet tarafından 
geri adım atmaya zorlanamayacağı 
bir duruma ulaştığında, Atatürk 
ilke ve inkılâplarını ortadan 
kaldırmayı, laik, demokratik, sosyal 
hukuk devletini yıkarak, şeriat 
esaslarına dayalı bir rejim kurma 
amacını bu ılımlı görünüm altında 
gizlemektedir. Çünkü Fethullah 
Gülen, ilk etapta devlete karşı savaş 
vererek hedeflerine ulaşmanın 
yıpratıcı olduğunu tespit ederek, 
kurulu sisteme ters düşme yerine, 
onunla barışık ama onu içten içe ele 
geçirici bir politikayı yeğlemektir. 
Bu sebeple, birinci hedef olarak; 
asker ve sivil ile emniyet teşkilatı 
içinde örgütlenmek esas alınmıştır 
(Gnkur.Bşk.lığı 2001). FETÖ 
Terör Örgütü veya kamuoyunda 
paralel devlet yapılanması olarak 
adlandırılan terör örgütü kolluk 
kuvvetlerinde yuvalanarak örgütün 
malî, sivil, medya, eğitim-öğretim 
oluşumlarının oluşturduğu güç 
alanında adlî merciiler ile yön birliği 

ve işbirliği yaparak devleti kendi özel 
amaçları doğrultusunda kullanması 
ve devletin sönümlenmesine 
yönelik çalışan post-modern bir 
terör yapılanmasıdır. Çalışma bu 
yapının bünye, oluşum, amaç ve 
bürokratik yapı ile beraber toplumu 
değiştirici ve dönüştürücü etkilerini 
incelemektedir. Çalışmaya Fethullah 
Gülen Nurculuğu ve stratejisi 
açıklanarak başlanacak, müteakiben 
vaka analizi ile PDY ve hukuk 
ilişkisine odaklanılacaktır.

1. FETÖ’NÜN 
İDEOLOJİK 
KÖKLERİ
1.1. Fethullah Gülen Nurculuğu

1952’den sonra gelişen Nurculuk 
akımının kurucusu Bitlis’in Nurs 
köyünde doğan ve biraz mahalle 
mektebinde okuyan önceki adı ile 
Bediuzzaman Said-i Kürdi (1876  
-1960), sonraki adıyla Said Nursi’dir. 
Said-i Nursi, kendisini İslam’ın 
müceddidi (reformcusu, yenileyicisi) 
olduğunu söylemekte, bununla beraber 
yazdığı Risale-i Nur’u, Kur’an’la bir 
tutmaktaydı. Said-i Nursi, yüz otuzu 
bulan ‘Risale-i Nur’ adını verdiği 
risaleleri teksir ettirdikten sonra 
İstiklal Mahkemesi tarafından çeşitli 
yerlere sürülmüştür. 1941 doğumlu 
Fethullah Gülen, “Bediüzzaman’a 
talebe olabilmeyi, o şerefi elde 
edebilmeyi cana minnet bildiğimi de 
arz etmek isterim” demekteydi (Gezici, 
2010:205). 12 Eylül müdahalesi 
liderleri, özellikle Anayasa oylamasına 
taban bulmak amacıyla, İslamcı 
çevrelere hoş görülü davrandılar. 
Hatta kimi cemaatlerle de doğrudan 
ilişkiye geçtiler. Nurcuların kimi 
ileri gelenleri, darbecilerle yakınlık 
kurmuştu. Fethullah Gülen, Sızıntı 
dergisinde askerleri öven başyazılar 
yazdı. Gülen’e göre, asker tam 
zamanında yetişmeseydi, ‘Bütün 
millet olarak inkisar içinde ağlamadan 
başka çaremiz kalmayacaktı.’ Gülen, o 
dönemden günümüze kadar ‘ağlayarak’ 
vaazlarını sürdürdü. “Savaşta her yol 
mubahtır” anlayışını bütün hayatında 
tatbik etmiş, öyle ki, “bu işlerin cübbe 
ve sarıkla olmayacağını” söylemiştir. 
12 Eylül 1980 sonrasında, hakkında 

verilen tutuklama kararı nedeniyle 
aranmaya başlanılan Gülen’in, 
1986 yılında Burdur’da yakalandığı 
ve DGM’de verilen takipsizlik 
kararı sonucu serbest bırakıldığı 
bilinmektedir.

Gülen, Nur hareketini Türk İslam’ı 
olarak yeniden keşfetti. Bireysel 
dönüşüm vurgusundan uzaklaşıp, 
kamusal alana ve İslam’ı toplumsal 
sermayeye dönüştürmeye odaklandı. 
1989 yılında emekli olmasını müteakip 
Gülen yeni bir çaba içine girdi. Klasik 
cemaat yapılanmasını bir kenara 
bırakarak köklü bir dönüşüm sağladı. 
Özellikle okul ve medya ile ‘ağ cemaati’ 
yapılanmasına geçti. Ortaya çıkan 
post-modern cemaat, küresel bir dini 
cemaat olarak küresel güçlerle işbirliği 
sağladı. Gülen cemaati ve AKP, aynı 
tarihsel koşullardan ve sosyolojik 
koşullardan gelmektedir. 1989 yılından 
itibaren İzmir, Ankara, İstanbul 
illerinde tekrar vaazlar vermeye 
başlayan Gülen, yazmış olduğu 
çeşitli kitaplarla da faaliyetlerini 
devam ettirmiştir. Akyazılılar Vakfı 
ve Türkiye Öğretmenler Vakfı gibi 
kuruluşlarla başlayan faaliyetler, 
2000’li yıllarda hayata geçirilen çok 
sayıda dernek ve şirket aracılığıyla çok 
daha geniş bir yelpazede sürdürüldü. 
Fethullah Gülen’in nihai hedefi, 
Türkiye liderliğindeki İslam Birliği 
ve Tanrı sözünün topluma egemen 
olmasını sağlamaktır. Şifre kendisinin 
ifadesi ile üç kademelidir; iman, 
hayat, iktidar. Bu aşamada Gülen’in 
“İslam dini, hayata hayat olmalıdır” 
sözü esas alınarak “Altın Nesil” 
yetiştirilecektir. Altın Nesil ise iktidarı 
sağlayacaktır (Şener, 2010:122). 
Said-i Nursi, onlara göre imani 
dirilmeyi sağlamıştır. İçinde bulunulan 
safha ise imanı hayata geçirme 
ve yaşama safhasıdır. Fethullah 
Gülen hiçbir kuvvet tarafından geri 
adım atmaya zorlanamayacağı bir 
duruma ulaştığında, Atatürk ilke ve 
inkılâplarını ortadan kaldırmayı laik, 
demokratik, sosyal hukuk devletini 
yıkarak, şeriat esaslarına dayalı 
bir rejim kurma amacını bu ılımlı 
görünüm altında gizlemektedir. 

Cemaatin en önemli 
özelliklerinden biri de diyalog ve 
hoşgörü faaliyetlerinin öncülüğünü 
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yapmasıdır. Bu amaçla üç dini 
barıştırmak için Ehl-i Kitap’la diyalog 
kurulmak istenmektedir. Bu amaçla 
Protestan bir Kur’an uydurulacaktır. 
Yahudi ve Hıristiyanların Dinlerarası 
Diyalog aldatmacasında etkin 
rol verdikleri tarikatlar, İslam’ın 
içine girmiş “Truva atı” görevi 
görmektedir (Poyraz, 2009: 328). 
Gülen, Prizma adlı kitabında “Kutb-
ul Aktab” peygamberler üstü bir 
makamdan bahsediyor, adeta kendini 
tarif ediyordu. Bu Kutb-ul Aktab 
Hz. Muhammed’in, Hz. İsa’nın 
yapamadığını gerçekleştirecek, tüm 
dinleri birleştirecekti. Urfa/Harran’da 
kurulacak bir ilahiyat üniversitesi ile 
üç dinin ihtiyaçlarına cevap verecek 
geniş bir müfredat uygulanması 
projesi de vardır. Fethullah 
Gülen’in gerçek amacı; devletin tüm 
sistemlerine İslam hükümlerini 
egemen kılarak, teokratik bir İslam 
diktatörlüğü kurmaktır. Bu amacına 
ulaşabilmek için de topluma karşı 
“Hoşgörü ve Barış” mesajları vermeye 
yönelik ılımlı bir cemaat lideri 
portresi çizmeye özen göstermektedir. 

Gülen, imamlarla yan yana 
görünmekten kaçınan ama Fener 
Rum Patriği Bartholemeos, Ermeni 
Papazları ve Yahudi din adamları 
ile iftar görünümlü ziyafetlerde bir 
araya gelen, kendi düşüncelerini 
onaylamayanlara karşı “Hile 
mubahtır” yöntemi ile tedbirler 
geliştiren biridir. Hiçbir zaman fakir 
sofrasına oturup fotoğraf çektirmeyen, 
ama zengin iş adamlarıyla sürekli 
halvet olan bir vaiz’dir. Gülen, 
gerektiği zaman türbanı bile 
çıkarttırmayı uygun bulmuş, 
sağdan ve soldan birçok parti seçim 
dönemlerinde cemaatten oy almak 
için kapısını çalmıştır. Fethullah 
Gülen; şeriat devleti amacına ulaşmak 
için aşağıda belirtilen üç aşamalı 
stratejiyi uyguladı;

- Birinci aşamada; devletin 
bütün kadrolarında ve 
bürokraside, özellikle Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Emniyet 
Teşkilatında kadrolaşmayı,

- İkinci aşamada; 
bünyesinde bulunan vakıf, okul 
ve dershanelerde, eğitilmiş 

gençlerden oluşan bir taban 
oluşturmayı,

- Üçüncü aşamada ise; 
kendisine maddi destek 
sağlayacak sermayeyi 
oluşturmayı hedeflemekteydi. 
Türkiye’de kurulacak 
İslami devlete, uluslararası 
alanda sempatiyle bakacak 
(yurt dışında) bir gençlik 
oluşturmayı ilke olarak 
benimsemiştir.

Gülen cemaati’nin örgütlenme 
yapısı, devlete alternatif yapılanmanın 
gerçeğini tüm çıplaklığı ile ortaya 
koymaktadır. Bu örgütlenme, zirvede 
Fethullah Gülen olmak üzere, 
silsile yolu ile, bireye kadar inen 
bir teşkilatlanmayı kapsamaktadır. 
Bu yapı sırası ile; “İstişare Kurulu” 
ya da “Şura” denilen ve 12 kişiden 
oluşan beyin takımı, ülke imamları, 
bölge imamları, şehir İmamları, 
esnafları organize eden imamlar, 
semtlerden sorumlu imamlar, ev 
düzeyinde görevli imamlar, bireyleri 
kontrol eden imamlar, ilköğretim ve 
lise düzeyinde öğrencilerle ilgilenen 
sorumlular, dershanelerden sorumlu 
rehberlerden oluşmaktadır. Yurtdışı 
yapılanması ise dört ana bölge olduğu 
görülmektedir. Bunlar; Uzakdoğu 
(daha çok Güney Kore, Japonya, 
Endonezya, Tayland ve Çin), Avrupa 
(Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere 
ve Almanya’da etkin), Amerika, 
Kafkaslar ve Orta Asya’dır. (Ağırlık 
olarak Türk Cumhuriyetleri’nde 
teşkilatlandığı görülmektedir). 
Cemaat mensuplarının sayısı 
kendi ifadelerine göre beş milyona 
ulaşmaktadır. Önceleri, öğrencileri 
barındırmak amacıyla açılan evler, 
zamanla yerini yurtlara, daha 
sonra özel okullar ve üniversite 
hazırlık dershanelerine bırakmıştır. 
Cemaatin, medyadan eğitime, 
finansa, sağlık sektörüne kadar pek 
çok alanda yatırımı bulunmaktadır. 
Fethullahçılar, 1980’ler boyunca 
baskıyla karşılaşmadıkları için fikren, 
iş yaşamında da adeta masonik bir 
ekonomik örgütlenme modeliyle 
kendilerine yer buldukları için “küçük 
hayırlarla” ekonomik olarak hayli 
yol kat edip “büyük finanslar” elde 
etmeyi başardılar. Finans ve banka 

sektöründen metalürji, otomotiv 
sanayisine, enerji üretiminden kimya 
sanayine, gıda sanayisinden hizmet 
sektörüne kadar birçok alanda faaliyet 
yürüten cemaatçiler 1990’lardan 
itibaren de azımsanmayacak bir 
parasal güce hükmetmeye başladı. 
Gülen’in ana gelir kaynağı zekât, burs 
ve kurban paralarıdır. 
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GAZETE HABERLERİNİN
TARİFELENDİRİLMESİ

✍ Bayram DOĞAN
          Gümrük Müşaviri

Divan Dergi’nde Gümrük Muayene 
Memurlarını bilgilendirmek amacıyla 

her sayı düzenlediğimiz Gümrük 
Tarife Cetveli’nden önemli fasıl ve 

notları, bu kez farklı bir metotla 
anlatmak istedik. Gündelik basına 

da sıklıkla konu olan gümrük 
işlemlerindeki çeşitli sorunlar, aslında 

mevzuatta yerlerini buluyorlar.
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“Sonsuz Bahar” rekor kırdı: 9703.00.00.00.00Ayrıca, Fransız ünlü heykeltıraş Rodin’in Paris’te bir müzesi bulunmaktadır. Müzede sergilenen “Düşünen Adam” heykelinin birçok ülkede taklidi yaptırılmıştır. Ülkemizde, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde sergilenmektedir.

Güneş enerjisiyle kıtalararası tur: Yakıtını güneş 

enerjisinden alan (Solar Impulse) uçak. 

GTİP: 8802.20.00.90.00

Çantası 1,8 milyon dolar: Ay’a ilk ayak basan Neil Armstrong’un Ay’dan aldığı numuneleri koyduğu çanta tarihi bir olay olup, çantayı 42.02 tarife pozisyonunda değerlendiremeyiz. Tarihi ve Koleksiyon eşyası olarak 9705.00.00.00.00 GTİP’ de değerlendirmek gerekir.

Göz Yaşı: 3001.20.10.00.00 
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1,5 kilo altın buldu polise teslim etti: Fakir ama namuslu 
bir temizlik işçisinin örnek davranışı. Altın yüzükler 
“mücevherci eşyası” olarak 7113.19.00.00.11 GTİP’ de yer 
almaktadır.

400 yıl ömrü olan batarya: “200 bin şarj 

döngüsünü destekleyebilir” denildiğinden 85.07 

tarife pozisyonunun uygun düşen alt pozisyonunda 

sınıflandırılır. Ör. 8507.80.00.00.00

Bu da mor pırlanta: Pırlanta kıymetli taşlardan 

olup, elmas ile aynı tarife pozisyonundadır. 

En sert taş olan elmasın, özel bir ustalık 

gerektiren ve İngilizcede “Brilliant” olarak 

bilinen 57 fasetli özel kesimine “Pırlanta” 

denilmektedir.

GTİP: 7102.39.00.00.00 Led ışıkla uyarıyor: Akıllı şemsiye diyebiliriz. Eşyamızın mümeyyiz vasfı şemsiye olduğundan tarifemiz: 6601.91.00.00.00 



Çantası 1,8 milyon dolar: Ay’a ilk ayak basan Neil Armstrong’un Ay’dan aldığı numuneleri koyduğu çanta tarihi bir olay olup, çantayı 42.02 tarife pozisyonunda değerlendiremeyiz. Tarihi ve Koleksiyon eşyası olarak 9705.00.00.00.00 GTİP’ de değerlendirmek gerekir.

Paha biçilemeyen tespihler: Tesbihler kültürümüzde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Namaz tesbihleri, 

aksesuar olarak kullanılan tesbihler veya koleksiyon 

amaçlı tesbihler vardır. Seri üretilenlerin yanında el 

yapımı tesbihler de vardır. Tesbihler yapıldığı maddeye 

göre tarifelendirilir.

Fildişinden, mamut dişinden ve deniz filinin dişinden 

(naka) yapılan tesbihler: 9601.10.00.00.00

Mercandan yapılan tesbihler: 9601.90.00.00.00

Çiniden yapılan tesbihler: 6914.10.00.00.00

İşlenmiş lüle taşından tesbihler: 9602.00.00.90.14

Mineral maddelerden, doğal taşlardan, oltu taşından ve 

kehribardan yapılan tesbihler: 9602.00.00.90.18

Yontulmaya elverişli bitkisel maddelerden (Ör. Zeytin 

çekirdeğinden) yapılan tesbihler: 9602.00.00.90.18

Plastikten yapılan tesbihler: 3926.90.97.90.18

Ahşaptan yapılan tesbihler: 4421.99.99.00.00

Gümüşten yapılan tesbihler: 7113.00.00.00.19

Altından yapılan tesbihler: 7113.19.00.00.11

ABD’liye Türk ‘kök’ü: Tıp ilminde hızla yayılan kök hücre tedavi yöntemi, insanlık 

için yeni bir çağ başlatmıştır. GTİP: 3001.90.20.00.00
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Renk değiştiren sargı bezi: 3005.10.00.00.00

Yağmur damlalarını enerjiye dönüştürüyor: Çok önemli bir 

buluş. Sağlıklı, ekonomik ve yenilenebilir enerji kaynağı olan 

güneş enerji panelleri (solar) 8541.40.90.0
0.14

En pahalı enstrüman: “MacDonald” isimli viyola, yüz yılı geçen antika bir 

enstrüman olarak 9706.00.00.0
0.00 GTİP’ de sınıflandırılır.

ABD’liye Türk ‘kök’ü: Tıp ilminde hızla yayılan kök hücre tedavi yöntemi, insanlık için yeni bir çağ başlatmıştır. GTİP: 3001.90.20.00.00



İnternet Balonu: Balonlar, Tarife Cetvelimizde ismen, 8801.00.10.00.00 GTİP’ de yer almaktadır.

Yakıta ihtiyaç duymayan tekne: Tekneler deniz taşıtı olarak 89.03 

tarife pozisyonunda olup, uzunluğuna göre alt pozisyonlara 

ayrılmaktadır. Söz konusu tekne 30 metreyi geçtiğinden 

8903.99.99.00.19
 GTİP’ de yer almaktadır.

Tarihin en eski emojisi: Eşyamız eskiliği yüz yılı geçen 

antika eşya olup 9706.00.00.00.0
0 GTİP’ de yer 

almaktadır.
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HOCA AHMED YESEVÎ’DE 
YANLIŞ BİLİNENLER

Doğum Yeri: Sayram’dır 
Hoca Ahmed Yesevi ve ilgili bir 

çokları doğum yerinin ve doğum 
tarihinin bilinmediğini ifade 
ederler. Ancak hiçte öyle değildir. 

Doğum yeri Güneybatı 

Kazakistan’ın Çim kenti eyâletinin 
12 km doğusundaki Sayram’dır. 

Çünkü Sayram Hoca Ahmed 
Yesevi’nin babası Şeyh İbrahim’in 
mekânıdır.1 

Bu sebeple Ahmed’de burada 
doğmuştur. Annesi de Şeyh 
İbrahim’in halifelerinden Şeyh 
Musa’nın kızı Ayşe Hatun’dur. 
Hoca Ahmed Yesevi’nin 
Sayram’daki yerli Türk 
ailesinden çıktığı söylenir. 
(Türkeş boyundan)2 

Sayram kasabası, İsficap 
veya Akşehir isimleriyle de 
meşhur olup o sıralarda İslâm 

kültürünün muhim bir mevki idi. 
Bu kasabada Türkler ve İranlılar 
yaşamakta idiler.3 

Sayram, Seyhun Nehri’nin 
sağdüzlüklerindedir. Türk 
tarihinde sık sık ismi geçen Tarım 
Havzası’ndaki Şahyar Nehrine 
dökülen Karasu üzerinde küçük bir 
kasaba idi. İslam Coğrafyacılarına 
Sayram aynı zamanda İsbicab / 
İsficab adını taşıyordu. Zeki Velidi 
Toğan, kelimenin aslının Sefid-
Ab olduğunu bunun da Aksu, 
manasına geldiğini yazmaktadır.4 

Yine Z.V.Togan “Kırk kapılı 
Sayram”5 ifadesini kullanır. 

✍ Erdoğan ASLIYÜCE
Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı

Tarih
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Yesi = Türkistan 
Reşidüddin’in eseri: 

Camiü’t Tevarih’te Oğuzhan’ın 
Türkistan’ın tamamını ele geçirdiği 
kaydedilmektedir.6 

Kitâb-ı Cihan-Numa’da “Şimdiki 
halde ona Türkistan dirler, vardı 
arz-Yesi’de karar tutdı.”7 

XI. yüzyılda, İbrahim Ata, 
Kara Can Ana, Latif Ata ve Mustafa 
Kutlu Ata Türbeleri, Yesi’ye manevi 
bir güzellik kazandırmaktaydı. Emir 
Timur seferleri sırasında Yesi’den 
geçmiş ve bazı mübarek makamları 
ziyaret etmişti.8 

“On yedimde Türkistan’da 
(Yesi’de) bulundum işte”9 
ifadesiyle Sayram’dan, Yesi’ye 
gidişini söylüyor. Ahmed Yesevi. 

Arslan Baba İle 
Buluşması 

Hoca Ahmed Yesevi Divan – 
Hikmet’te; 

“Yedi Yaşta Arslan Baba’m 
arayıp buldu; Gördüğü her 
sırrı perde ile sarıp örttü; 
“Allah’a hamd olsun gördüm” 
dedi, izim öptü.”10 

Menkıbeye göre, Arslan Baba, 
sahabilerin ileri gelenlerindendi. 
Peygamberimizin emanet ettiği 
hurmayı Sayram’da küçük Ahmet’i 
bulmuş ve emaneti teslim etmiş. 
Tarih: 1110 veya 1111’dir. 

Doğum Tarihi: 1103/1104 
1993 yılı dünya “Hoca Ahmed 

Yesevi’nin doğumunun 900 yılı 
ilân edilmesinden dolayı kolaya 
kaçılarak 1093’ü Hoca Ahmed 
Yesevi’nin doğumu olarak kabul 
görmüştür. 

Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı 
Hikmet’te 
-Altmış üç de nida geldi; kul 
yere gir; 
-Hem canımın, cananımın, 
canını ver. 
-Hu kılıcını ele alığ nefsini 
kır! 
- Bir ve Var’ım, didarın görür 
müyüm.11 

İfadeleriyle 63 yaşında 

mescidinde kazdırdığı çile haneye 
giriyor. 1166/67 tarihleri H. 
Ahmed Yesevi’nin ölüm tarihi 
değil çilehaneye giriş tarihidir. Bu 
tarihten geriye doğru gittiğimiz de 
doğum tarihi de belirlenmiş olur. 

Ahmet; ilk tahsilini Hanefi fâkihi 
Bahaaddin İsficabi’den alır.12 

Buhara – Hemedânî 
Hoca Ahmed Yesevi, Divan-ı 

Hikmetinde 
“Ben yirmi yedi yaşta piri 
buldum; Gördüğüm her sırrı 
perde ile sarıp örttüm”13 

İfadesiyle Yusuf Hemadanî’ye 
27 yaşında intisap ettiğini söylüyor. 

Yesevi, 
“Otuz yaşta odun kılıp 
yandırdılar 

Hep Ulular yığılıp dünya 
koydurdular Vurup söğüp 
yalnız hakk’ı sevdirdiler. 
O sebepten Hakk’a sığınıp 
geldim işte”14 Pılyev’de 
Yesevi’nin ifade ettiği gibi 
“Yesevi 30 yaşında artık onun 
(Yusuf Hemadanî) halifesidir. 
Buhara’daki tarikatın başındadır. 
34 yaşında ise onun meşhur 
âlim, mütekellim, fakih, derecesine 

yükseldiğini 35 yaşında Şeyh’in 
izniyle Yesi’ye döndüğünü ve orada 
Kıpçak, Oğuz ve Karlukların piri 
olduğunu ve böylece Türk tasavvuf 
ekolünün kurucusu olduğunudur.15 
“Otuz üçte saki olup mey 
dağıttım.”16 “Otuz dörtte 
âlim olup bilen oldum;”17 
“Otuz beşte mescide girip gün 
geçirdim;”18 

Yukarıdaki 33, 34, 35. 
yaşlarıiçin söylediği mısralar. 

Çilehane 
Hoca Ahmed Yesevi Divan-ı 

Hikmet’inde Çilehaneye girişini: 
“Altmış üçte nide geldi: 

Kul yere gir;”19 “Ölmeden 
önce can vermenin derdini 
çektim”20 

* * * 
“Kadir Rabb’im kudret ile nazar 

kıldı; Mutlu olup yer altına girdim 
işte. Garip kulun bu dünyadan 
göçüp gitti; Mahrem olup yer altına 
girdim işte”21 

Hoca Ahmed Yesevi’nin 
Çilehanesinin krokisi 

Hoca Ahmed Yesevi Hazretleri 
63 yaşına eriştiğinde yani Hz. 
Peygamberimizin vefat yaşına 

Hoca Ahmed Yesevi’nin Annesi Ayşe Hatun Karaşaş Ana Türbesi’de Sayram 
ilçesinde Cuma Mescidi haziresindedir. Ahmet Yesevi YEDİ yaşında babasını 
kaybedince Annesi Sayram merkezine gelip kardeşleri Mustafakulu ve Latif Ata’nın 
kabirleri de aynı hazirededir. 
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geldiğinde, ona olan derin sevgisi 
ve hürmeti sebebiyle matem 
tutmak için bu yer altındaki; giriş 
genişliği 40 cm kapısı 1.20x1.20m 
boyundaki çilehaneye giriyor. 

Çilehane’nin gerisinde bir de 
mescid bölümü bulunuyor.22 

Hep ifade edilen 1166/67 
tarihleri Yesevi’nin ölümü 
değil, Çilehane’ye giriş tarihidir. 

Buna göre 1166+63= 129/130 
yaşında vefat etti diyebiliriz. O da 
1229/1130 yıllarına tekabul eder. 

Yesevi’nin Vefat Tarihi 
“Erenlerden feyz ve fetihler 
alamadım 
Yüzyirmibeşe girdim 
bilemedim 
Hak Teâlâya ibadetlerimi 
yapamadım.
İşitip okuyup yere girdi kul Hoca 
Ahmed”23 Mevlana Hüsameddin 
Allâme-i Sıgnaki, risalede; 

Hoca Ahmet Yesevi “Uzun 
ömr-i şerifleri 130 ya da 126 

sene idi”24 diyor. 
1166 tarihinde Çilehaneye 

girdiğine göre 1166 ? + 63 = 
1229/1230 da vefat etmiştir. 

1  Erdoğan Aslıyüce; Türkistan İki
  Dünya Eşiği, Yeni Avrasya 
 Yayınları, Ankara-2005, s. 246. 
2  Dosay Kenjetay; Hoca Ahmed 
 Yesevi’nin Ahlak Felsefesi, 
 H.A.Y. Deağı Yayınları, 
 Ankara-2003, s. 19 (Pilyev’den 
 nakil) 
3  İslam Ansiklopedisi, 
 M.E.B., İstanbul-1978, C. I, s. 210. 
4  Prof. Dr. Enver Konukçu, 
 Sayram ve Yesi, MilletlerarasıHoca 
 Ahmed Yesevi Sempozyumu, 26-29 
 Mayıs 1993, Kayseri, s. 
 250. 
5  Ord. Prof. Dr. H. Z. Velidi 
 Togan, Umumi Türk Tarihine 
 Giriş, İstanbul Üniversitesi 
 Edebiyat Fak. Yay. Nu: 1534, 
 İstanbul 1970, II. Baskı, s. 18. 
6  Erdoğan Aslıyüce; a.g.e., s. 72. 

7  Mehmet Neşri; Kitab-ı Cihan-
 Nüma, (Yay. F.R.Unat-M.A. 
 Köymen), TTK, Ankara-1995, 
 c. I, s. 11. 
8  Enver Konukçu; a.g.m. s. 252. 
9  Kemal Eraslan, a.g.e., s. 73/5, 
 Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, 
 Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 
 1000 T.E. 
10  Kemal Eraslan, a.g.e., s. 69/15. 
11  Prof. Dr. Kemal Eraslan, s. 98. 
12  Dosay Kenjetay; a.g.e., s. 19. 
13  Kemal Eraslan, a.g.e., s. 73/5. 
14  Kemal Eraslan, a.g.e., s. 81/11 
15  Dosay Kenjetay, a.g.e., s. 20   
 (Pılyev’da nakil) 
16  Kemal Eraslan, a.g.e., s. 83/5 
17  Kemal Eraslan, a.g.e., s. 85/6 
18  Kemal Eraslan, a.g.e., s. 87/7 
19 Kemal Eraslan, a.g.e., s. 99/14 
20 Kemal Eraslan, a.g.e., s. 99/15 
21 Kemal Eraslan, a.g.e., s. 111/1 
22 Erdoğan Aslıyüce, a.g.e., s. 118 
23 Kemal Eraslan, Ahmed 
 Yesevi, 
 Yesevîlik Bilgisi, Ahmed Yesevi 
 Vakfı, Ankara-1998, s. 80. 
24 Necdet Tosun Ö. Hüsameddin 
 Sığnaki) Ahmed Yesev’î’nin 
 Menakıbı, İslam Araştırma 
 Dergisi, Aziz Mahmut Hüdai 
 Vakfı, İstanbul-1988, c. 3, sayı 
 I, Ocak-Haziran 1998, s. 78.
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Soru: 1-) “Kadir önce sakindi. Beyannameyi aldı baktı. 
Göz bebekleri bir tur attı gözlerinde. Sinirlice elindeki 
bütün evrakları duvara çarptı. Beyannamesi yine 
kırmızıya yazılmıştı. Bu hafta kırmızıya yazılan altıncı 
beyannamesiydi. Elini cebine attı ve bir sigara çıkarıp yaktı. 
Bir ceza da kapalı alanlarda sigara içmekten dolayı  yedi”

Yukarıdaki parçada Kadir’in bahtsızlığından söz edildiği 
açıktır. Aşağıdakilerden hangisi Kadir’in neşesini yerine 
getirecek bir sözdür?

a) - Hadi gidip bir kupon yapalım
b) - Bugün Yusuf’la karşılaştım. Sana olan borcunu   
   ödeyeceğini söyledi
c) -Biz de masrafları fazla yazarız, Kanka
d) -Duydun mu? Senin beyannameyi kırmızıya yazan 
   Muayene memuruna kamyon çarpmış
e) -Patron tatile çıkacakmış. Yirmi gün rahatız   
  Panpa.

SORU:2-) Aşağıdakilerden  hangisi, bir gümrük müşavir 
yardımcısının eşyayı muayene ettirmeden beyannameyi 
kapatma çabasına örnek olarak gösterilemez?

a) Bu eşyayı haftada en az üç kez çekiyoruz abi. 150   
dönümlük fabrikaları var
b) Daha dün aynı eşyayı Kıl Kemal’den kapattım abi
c) İhale malı bu. Genelkurmaya satılacak (Eşya da 
 leblebi yapma makinası)
d) Alla alla(!) Bu eşya hep maviye düşerdi. 
 Sistemden bi kontrol eder misin? Belki onay 
 memuru yanlışlıkla kırmızı yazmıştır.
e) Bu firmanın eşyasını geçenlerde tesadüfen saydık. 
 Yarı yarıya fazla çıktı abi. Patrona gıcık 
 olduğumdan falan değil, ben adaletten yanayım 
 abi. (İntikam Şıkkı)

Soru:3-) Cuma günü mesai bitimine yakın muayene 
memuru Murtaza’nın telefonu çalmış, ekranda sekreterlik 
yazısını görünce kalbi bir güvercin gibi atmaya başlamıştı.-
Aman Allah’ım, bu hiç hayra alamet değil. Zaten, sekreter 
kime hayırlı haber vermiş ki bana da versin- diye sesli  sesli 
düşünmüş boynu, Küçük Emrah gibi otomatikman yana 
düşmüş bir şekilde yola koyulmuştu.
Yukarıdaki parçada Murtaza’yı bu kadar korkutan şey nedir?

a) Sekreterlik odasında fare vardır (Yanıltma şıkkı)
b) Kesin, Tuzla’ya tayini çıkmıştır (Fizan olsa daha 
 iyiydi)
c) Mükellef şikâyet etmiştir. İki saat dil dökmesi 
 gerekecektir (Takla atmak da olabilir)
d) Sarı zarf içerisinde soruşturma evrakı gelmiştir 
 (En tehlikeli şık)
Soru:4-) Herkes binadan dışarı doğru kaçarken gümrük 
müşaviri elemanı  Engin, eli cebinde binaya girmiş ve 
karnesi olmadığından müdüre yakalanarak Gümrük 
Kanunu 241-4 cezasına çarptırılmıştır. Ceza kararı 
patrona ulaştığında, patron  Engini yanına çağırmış ve 
yüzüne karşı: ”-Oğlum sen Şaban mısın? Herkes binadan 
kaçarken sen niçin içeri girdin. Bu cezayı ……………………. 
keseceğim.” Cümlesini sarf etmiştir. Tahmin ettiğiniz gibi 
yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilirse Engin kendini  mutlu hissedecektir?

a) Bu cezayı  maaşından keseceğim 
b) Kar payından keseceğim (Şaka lan şaka. Senin kar 
 payın mı var.)
c)  Bu cezayı Seni, “-Çabuk kaç. Müdür geliyor-”  
 diye uyarmayan Kadir’den keseceğim
d) Bizim ortağın gizli hesabından keseceğim
e) İşsizlik sigortandan karşılayacağım (Bu da Şakalan)

Soru-5- Bal yapan arı başka kovana, süt veren inek 
başka ağıla alırken; Bal yapması, süt vermesi için kursa 
tabi tutuluyor mu ki? Memuriyeti boyunca ithalat ihracat 
işlemlerini bizzat yapan Gümrük Muayene Memurları, 
Gümrük Müşaviri olabilmeleri için 2 yıl staj yapma 
zorunda kalıyor?  Sorusuna yapı bakımından en çok 
benzeyen soru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kamudaki, avukatlar, öğretmenler, mühendisler özel  
 sektöre geçince staja tabi tutuyor mu?
b) Emekli doktor yaralılara müdahale ederken “- Hop! 
 Hop! Tekrar stajını yap öyle gel” mi diniyor?
c) Yıllarca denetimini yaptığınız, yeri geldiğinde ceza   
 yazıp, soruşturma açtığınız, savcılığa sevk ettiğiniz   
 kişilere yıllar sonra gidip  “ Nolur, Stajım için beni işe  
 al” demek ne kadar etik?
d) Hep biri
e) Dörtte biri

GÜMRÜK TESTİ
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Kuşadası Gümrük Müdürlüğü Muayene Memuru
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Reyhan Caddesi Seren Sokak No:2/4 Kat:2
(Florya Beşyol Metrobüs Durağı Yanı) 

Sefaköy-Küçükçekmece-İSTANBUL/TÜRKİYE

info@naringumruk.com
www.naringumruk.com



Güncel

SAYI: 23EKİM GÜMRÜK VE MUAYENE MEMURLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

ORTA AKDENİZ GÜM. ve TİC. BÖl. MDR.
FİKRET EROL RÖPORTAJI

CENAP AŞCI’YI MAKAMINDA 
ZİYARET ETTİK

GÜMRÜK VE TİCARET MÜSTEŞARI

İHKİB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HİKMET TANRIVERDİ RÖPORTAJI

İTO BAŞKANI SN. İBRAHİM ÇALAR
İLE GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

TRANSATLANTİK TİCARET ve 
YATIRIM ORTAKLIĞI ANLAŞMASI ve 

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE OLASI ETKİLERİ

www.ugm.com.tr

Çalışanları

Size Söz Veririz...

 Çözüm Ortağınız Olarak Güvenilirlik ve Saygınlık 
Temel İlkeleri Doğrultusunda Her Zaman,

• Sürdürülebilir, Hesap Verebilir, Şeffaf, Etik ve  
Komiteler Tarafından Yönetilen Şirket Kültürümüzle 
Dürüst Bir Sorumluluk Anlayışına Sahip Olacağımıza,

• Mesleki Yeterlilikleri En Üst Düzeydeki Ekibimizle  
Teknolojinin Tüm İmkanlarını Kullanarak Hizmet 
Vereceğimize,

• Müşterilerimizin Haklarını Koruyucu Tedbirler 
Oluşturacağımıza,

• Yasalara Uyarak Adil Rekabet Edeceğimize           
Söz Veriyoruz.

İtibar Sağlamak, Güvenilir Olmak ve Tercih Edilmenin 
En Önemli Unsurlarından Birinin 
“Mutlak Müşteri Memnuniyeti” 

Olduğunu Biliyoruz.

Söz Veririz !!!




