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ÖNSÖZ

Başkan

Hakan ÜLKER

Kısa bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. 

Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan solunum 

yolları rahatsızlığı olarak belirtiler gösteren Co-

vid-19 salgını 11 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edildi. 

Bu süreçte bugüne geldiğimizde dünya çapında yaklaşık 

4.743.000’den fazla insana bulaşmış olup çok sayıda insa-

nın hayatına mal oldu. Ülkemizin erken tedbir alması ve 

güçlü sağlık sistemi sayesinde dünyanın önde gelen ekono-

milerinden daha başarılı bir süreç yönettiği de görülmüş-

tür. İspanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi salgı-

nı ağır atlatan ülkelere tıbbi yardımlarda bulunan ülkemiz 

uluslararası camiada da Covid-19 ile mücadelede üzerine 

düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmiş, elini taşın al-

tına koymuştur. Bu salgında kendisi veya yakınları rahat-

sızlık geçirenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybedenlere 

ise Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bildiğiniz üzere Ticaret Bakanlığı tarafından maaş ve fazla 

mesai ücretlerinin birleştirilmesi sonucu oluşan matrah 

üzerinden gelir vergisi tarhiyatı yapılması işleminin 

hukuka aykırı olduğu yargı kararları neticesinde hükme 

bağlanmıştır. Gümrük personelinin yapılan bu işlemler 

sonucunda mağdur edildiği mahkeme kararıyla da ortaya 

konmuştur. Biz bu süreçte mağduriyetin giderilmesi için 

gerekli başvuruları ilgili mercilere yaptıysak da bugüne 

kadar hala herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak 

derneğimiz bu süreçte hakkını aramak isteyen ve yargı 

yoluna bireysel olarak başvurmak isteyen üyelerimize 

destek olmak adına, derneğimizin avukatları tarafından 

ücretsiz danışma sunmaktadır. Derneğimiz avukatlarına 

ücretsiz olarak danışabilmek için irtibat kurabilirsiniz.

Ülkemizin ve dünyanın geçirdiği bu zorlu süreçte birlik ve 

beraberlik ruhunu hiç aksatmadık. Millet olarak üzerimize 

düşen en büyük vazifenin ise bu salgın sürecinde “sosyal 
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Gümrük Araştırmaları ve Eğitim Dergisi

Başkan

mesafe” başta olmak üzere bilim kurulunun aldığı 

kararlara harfiyen uymak olduğunu, normalleşmeye 

giden sürecin bu kurallara eksiksiz uyarak 

yaşanabileceğini hatırlatmak isterim. Salgın sürecinde 

gümrük kapılarında vazifesini eksiksiz ifa eden tüm 

gümrük personelinin bulundukları konum itibariyle 

özellikle yabancı ülkelerden gelen vatandaşlarla ilgili 

görevlerini yerine getirirken sosyal mesafe kuralına 

dikkat etmeleri, maske takmaları ve bakanlığın ve bilim 

kurulunun verdiği talimatları eksiksiz yerine getirmeleri 

büyük önem taşımaktadır.

Bu süreç dergimizi de bu sayıda etkiledi. Sayımızı 

yayına ocak ayında yetiştirmeyi planladıysak da salgın 

kaynaklı olağanüstü durum nedeniyle elimizde olmayan 

sebeplerle bir gecikme yaşadık. Ancak dergimize göz 

attığınızda bunu telafi edecek son derece zengin bir 

içerikle karşınıza çıktığımızı da göreceksiniz. Sağlıkla 

kalın.
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Giriş

Bu yazımızda, öncelikle 
Petrol Piyasası Lisans 
Yönetmeliği’nin 4 üncü 

maddesinde akaryakıt olarak sa-
yılan ve 2710 tarife pozisyonunda 
yer alan: Benzin türleri, gazyağı, 
jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil  
türlerinin mahreç ülkeden deniz 
yoluyla ülkemize sevk edilmesi, 
depolanması, ithali ve yeniden 
transit veya ihrakiye işlemine 
tabi tutulması safhalarında güm-
rük idarelerinin etkin denetim ve 
hakimiyeti sağlayarak kaçak ve 
kayıpların en aza indirilmesi yö-
nünde yapılması gerekli düzenle-
me ve önerileri ele alacağız. Güm-
rük muayene memuru olarak 
yaklaşık 10 yıl boyunca akaryakıt 
gümrük idarelerinde edindiği-
miz bilgi, birikim ve uygulamada 
edindiğimiz tecrübelerin aktarıl-
masına gayret ederek önerilerde 
bulunacağız. Öneriler; 2709 ta-
rife pozisyonunda yer alan ham 
petrol, 2711 tarife pozisyonunda 
yer alan LPG, propan ve bütan ile 

29’uncu fasılda yer alan solvent 
ve benzeri akaryakıtlara karıştı-
rılma ihtimali yüksek olan ürün-
ler için de geçerlidir. 

Anahtar Kavramlar: Akarya-

kıt, Akaryakıt Taşımacılığı, Güm-

rük Denetimi

Bilindiği gibi akaryakıt kaçakçılı-

ğına ilişkin kamuoyu ve basında 

birçok spekülasyon yapılmakta, 

akaryakıt ithaline ilişkin mah-

reç ülkelerden alınan verilerle 

ülkemizin istatistiki verilerinin 

karşılaştırılması sonucu büyük 

farklılıklar bulunduğu yönünde 

yeterince sarih olmayan rakam-

larla yapılan açıklamalar ve spe-

külasyonlar genellikle gümrük 

idaresiyle ilişkilendirilerek idareyi 

zan altında bırakmaktadır. Güm-

rük mevzuatının akaryakıt ko-

nusundaki eksiklikleri ve çözüm 

önerileri şüphesiz ek maliyetler 

gerektirmektedir. Bununla birlik-

te uğranılan hazine kayıplarının 

büyüklüğü düşünüldüğünde, yapı-

lacak bir fayda/maliyet analizi ek 

maliyetlerin çok cüzi rakamlarla 

karşılanabileceğini gösterecektir.

Öncelikle, deniz yoluyla taşınan 

akaryakıtlar için uluslararası tica-

rette satıcı, taşıyan ve alıcı arasın-

da mutabakata varılması gereken 

en önemli sorunların başında ge-

len, miktar tespitinde uygulanan 

prosedürün bilinmesine ihtiyaç 

vardır. Bilindiği gibi petrol ve 

türevi sıvı yüklerin taşınması sı-

rasında buharlaşma, saçılma ve 

Akaryakıt Ürünlerinin Deniz Yoluyla 
Taşınması Ve Depolanmasında 
Gümrük İdarelerince Etkin Denetim 
Sağlanması-1

Orhan EVİNTAN
Gümrük Müdür Yardımcısı
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çeperlere yapışma sebebiyle ağırlığında eksilmeler 

meydana gelmektedir. Bu nedenle alıcının depolama 

terminalinde yapılan ölçüm sonucu tespit edilen mik-

tarın esas alınması genel kabul gören bir uygulama-

dır. Konşimentoda yer alan miktarla, boşaltma limanı 

sahil ölçümünde (tank ölçümü) tespit edilen miktar 

arasında fark olabilir. Bu sebepten dolayı navlun tu-

tarının hesaplanmasında boşaltılan yük miktarından 

ziyade gemiye yüklenen miktar esas alınır. Taşıyan, 

fireyi kanıtlamak şartı ile meydana gelen eksilme-

den sorumlu olmaz. Taşıyanın sorumlu bulunmadığı 

fire miktarı petrol ürününün türüne göre konşimen-

to miktarının genellikle %0,5’i veya anlaşmaya bağlı 

olarak bazı durumlarda %0,3’ü kadardır. Belirtilen bu 

fire miktarının altında kalan kayıplar (konşimentoda 

aksine bir kloz ve kayıt bulunmaması kaydıyla) taşı-

madan kaynaklanan fire olarak telakki edilir ve bun-

dan kaynaklanan zararlara yük ilgilisi katlanır. Fire 

oranı, belirtilen oranların üzerinde olması halinde bu 

miktar, kaçınılmaz taşıma zararı olarak değerlendiril-

mez. Böyle bir durumda taşıyan fire oranını aşan mik-

tardan sorumlu olur ve yük ilgilisi navlundan indirim 

yapılmasını taşıyandan talep edebilir.

Yüklenen Akaryakıt Miktarının Ölçümü:
Akaryakıt ölçümünde amaç hacimden yola çıkılarak 

eşyanın ağırlığının saptanmasıdır. Burada üç temel 

veri önemlidir: Yükseklik, sıcaklık ve yoğunluk (den-

sity). Eşyanın bulunduğu tankın kalibrasyon cetvelle-

rinde verilerin yerine konulması ve ASTM dönüşüm 

ve düzeltim tabloları kullanılarak ağırlığı bulunur. 

Burada dikkat edilecek husus ölçümden önce eşyanın 

dinlenmiş olması (Motorin için en az 2 saat) ve ölçüm 

sonuçlarının Air ve Vakum cinsinden değerlerinin ayrı 

ayrı belirtilmesidir. Dünyada akaryakıt ölçümü konu-

sunda kabul gören iki temel teknik olduğu bilinen Air 

ve Vakum ölçümlerden uluslararası gözetim şirketle-

rince Türkiye’de Air ölçüm esas alınmaktadır. Vakum 

tekniğiyle hesaplanma sonucu elde edilen rakamlar 

Air tekniğiyle hesaplanandan 0,0011 (on binde 11) faz-

ladır. Genellikle Eski Doğu Bloku ülkelerinde vakum 

ölçüm esas alınmaktadır. Ancak Türkiye’de Air ölçüm 

sonuçlarının esas alınması gerektiği konusunda ne bir 

Türkçe kaynak vardır ne de yasal bir düzenleme mev-

cuttur. 

Akaryakıt ölçümü kolay gibi görünse de bu konuda 

yazılmış ve yüksek ücretlerle satılan ciltler dolusu 

binlerce sayfalık bir literatür mevcuttur. Yazılım şir-

ketleriyle bazı bağımsız gözetim şirketlerinin kendi 

geliştirdikleri Microsoft Excel tabanlı bilgisayar prog-

ramlarının tamamı ücretlidir. Bu konuda en kapsamlı 

yayınlar American Society for Testing and Materials 

(ASTM) kurumunca yapılmış ve uluslararası kabul gö-

ren standartları oluşturmuştur. Akaryakıt ölçümünde 

de adı geçen kurum tarafından hazırlanan dönüşüm 

tabloları (ASTM Tablo 54b,56,52 vd.)  kullanılmakta-

dır. 

Yükleme Limanındaki İşlemler:
Akaryakıt taşımacılığında yüklenen petrol miktarı,

1- Kıyıdaki terminalden,

2-Gemiye fiilen yüklenen akaryakıtın ölçülmesinden 

elde edilen rakamlara göre saptanır. 

Akaryakıt gemiye yüklendikten sonra yükleyen tara-

fından taşıyana,

1- Konşimento miktarını gösterir miktar sertifikası 

“Certificate of Quantity” (Ek 1),

2-Ürünün spektlerini gösterir kalite sertifikası “Certi-

ficate of Quality”(Ek 2) 

düzenlenip verilir. 

Bilahare mahreç limanında gemi ölçüm raporu “Load 

Port Ship’s Ullage Report” (Ek3) düzenlenir.

Geminin draftı ölçülür.

Uygulamada konşimentoya dercedilen yükleme mik-

tarı gemide yapılan ölçüm miktarı da olabilmektedir. 

Konşimentonun kıyı terminali rakamları alınarak dü-
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zenlendiği hallerde taşıyanlar konşimentoya “weight 

quantity unknown” klozunu koyabilirler.

Boşaltma Limanındaki İşlemler
Geminin varış limanında draftı ölçülür.

Geminin varış limanındaki boşaltma işleminden 

önce yakıt tanklarındaki yakıt miktar raporları alınır. 

“Bunker Report Diesel Oil”( Ek4-a) ve “Bunker Re-

port Fuel Oil” (Ek4-b)

Gemideki yük varış limanında tekrar ölçülür.”Ullage 

Report Arrival” (Ek 5)

Gemilerdeki ölçümler doğrudan yapılabileceği gibi 

otomatik cihazlarla da yapılabilir. Tankın ebatları 

bilindiğinden Tank Dönüşüm Cetveli (“Tank Calib-

ration Tables”) kullanılarak tank içindeki miktar he-

saplanabilir. Tank Dönüşüm Cetveli veya geminin 

otomatik ölçüm cihazı kullanılarak saptanan akarya-

kıt miktarına ilişkin rakamlar “kesin” değil “yaklaşık” 

rakamlardır. Başka bir deyişle “yüklenen” akaryakıt 

miktarını göstermezler. Bu ölçüm çeşitleri içinde en 

güvenilir ölçüm kıyıdaki terminalde yapılan ölçümler-

dir. Gemide yapılan ölçümlerin güvenirliğinin düşük 

olmasının sebebi ölçüme etki edebilecek faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. Geminin öne veya yana doğru 

eğik (Trim) olması, denizdeki olağan dalgalanmalar, 

gemi tanklarındaki deformasyonlar tanklardaki mik-

tarın kesin olarak tespitine her zaman imkân vermez-

ler. Uygulamada gemide yapılacak ölçümlerde hata 

payını en aza indirmek için geminin geçmiş dönem-

lere ait en az 10 boşaltma operasyonuna ait rakam-

lar değerlendirilmektedir. Bundan evvelki boşaltma 

operasyonlarında saptanan parametreler geminin 

tankları ve bu tanklardaki miktar konusunda önemli 

bilgiler vermektedir. Bu prosedüre “vessel experience 

factor” (“V.E.F.”) denir ve hata payları ortalaması da 

denebilecek tecrübe faktörü olarak hesaplanır. “Ves-

sel Experience Report” (Ek 6)

Akaryakıt Taşımalarında Teslim
Akaryakıt taşımacılığında yükün teslim anının tespiti 

önemlidir. Çünkü taşıyanın sorumluluğu teslimin ger-

çekleştiği ana kadardır. Akaryakıtın gemiden sadece 

boşaltılması teslim sayılamaz. Teslim anının, 

a- Akaryakıtın geminin boşaltma vanasını terk ettiği 

andan itibaren mi?, 

b- Akaryakıtın kıyıdaki tanka ulaşması ile mi, taşıya-

nın yükü teslim etmiş sayılacağı konusunda karara 

varmak gerekir. Bunun tespiti her olayda kolay olma-

maktadır. Boşaltma miktarında eksikliğin bulunup 

bulunmadığının saptanabilmesi için varış limanında 

gemide bulunan akaryakıt miktarının usulü dairesin-

de saptanmış olması gerekmektedir. Geminin varış 

limanındaki petrol miktarı sörvey raporu ile sapta-

nır. Bu rapor taşıyan/donatan P&I Kulübü (Protecti-

on & Indemnity Club) tarafından atanan sörvey(ler) 

ve yükleten/temlik edilen/alıcı/diğer yük ilgililerinin 

atadığı sörvey(ler) kurulu tarafından müştereken dü-

zenlenir. Varış limanında gemide bulunan yük mikta-

rı sörvey kurulu raporu ile bu şekilde tespit edildikten 

sonra bu miktar konşimentodaki rakam ile karşılaş-

tırılır. Karşılaştırma yapılırken fire oranı konşimento 

miktarından düşülür. Ulaşan miktar raporu sörvey 

kurulunca tamamlandıktan sonra gemideki akaryakıt 

geminin vanalarından terminaldeki depolara borular-

la aktarılır. Sörveyler gemi tanklarının boş olduklarını 

tespit ettikten sonra “boş tank sertifikası” (“Dry Tanks 

Certificate”) düzenlenir. Boş tank sertifikası gemide 

boşaltılacak akaryakıtın kalmadığını gösterir. Eğer bu 

sertifika yük ilgilisi tarafından imzalanırsa kesin delil 

niteliğini kazanır. Boş tank sertifikasının alınmasın-

dan sonra sörveyler kurulu petrolün boşaltıldığı kıyı 

tanklarını ölçer. Kıyı tanklarındaki petrol miktarı ile 

ilk boşaltım raporundaki rakam karşılaştırılarak kesin 

boşaltım raporu (“Final out-turn report”) tanzim edi-

lir. Eğer ilk boşaltım raporu ile nihai boşaltım raporu 

arasında farklılık varsa terminal idaresi eksik teslim 

belgesi (“Shortlanding certificate”) düzenler. 
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Eksik teslim iddiaları 
Eksik teslim iddiası durumunda (Letter of Apparent 

Discrepancy) ölçümün her aşamasında sıklıkla pro-

testo mektubu verilmektedir. “Letter of Protest” (Ek 

7-a, Ek 7-b, Ek 7-c) Eksik teslim iddiaları büyük öl-

çüde kıyıdaki tanklarda ölçülen miktar ile konşimen-

todaki miktar arasındaki farklılıktan kaynaklanır. 

Böyle durumlarda aşağıdaki evraklar uyuşmazlığın 

çözümünde esas alınır.

1-Gemi tanklarının yüklemeden evvel durumunu 

gösteren rapor;

2- Yükleme yapıldıktan sonra gemideki yük miktarını 

teyit eden sörvey raporu (“ullage report”)

3-Geminin yükleme sonrası draftını belgeleyen rapor;

4-Boşaltma limanındaki gemi draftını gösteren rapor;

5-Boşaltma limanındaki ulaşan yük miktarı raporu;

6-Boş tanklar sertifikası (“dry tank certificate”)

7- Orijinal konşimento;

8- Yüke ilişkin faturalar

Taşımanın olağan seyir içinde yapılmış olmasına rağ-

men sayılan olağan evraklardan eksik teslim söz konusu 

ise bu durumda ek evraklara ihtiyaç duyulacaktır:

1- Yolculuk süresince geminin tanklarında herhangi 

bir sızıntının bulunmadığına ilişkin sörvey raporu;

2- Geminin dengesini sağlamak için yapılan tanktan 

tanka aktarmaların düzenli raporları;

3- Yolculuk süresince hava raporu;

4- Gemide gizli yakıt tanklarının bulunmadığı raporu

İddia edilen eksik teslim miktarı taşıyanın bunu yakıt 

olarak kullanmasından veya herhangi başka uygun 

olmayan amaçlar için veya suç teşkil edecek şekilde 

kullanmasından kaynaklanan bir sorumluluk duru-

munda P&I Kulüpleri teminat vermezler.

Yukarda özetlenmeye çalışılan ölçüm ve teslim pro-

sedüründeki görevleri yanı sıra Uluslararası Gözetim 

Şirketleri eşyanın kalitesine ilişkin analizler de yap-

maktadırlar.

Gümrük İdarelerinin Durumu ve Öneriler
1-Gümrük mevzuatında akaryakıt antrepolarının açı-

lış ve işleyişini düzenleyen kurallar yeterince ayrıntı-

lı değildir ve ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları 

öngörmede yetersiz kalmaktadır. Antrepo tankları-

nın yapımlarının her aşamasında gümrük idaresince 

denetlenmesi gerekir. Depolama terminalinin hacmi 

büyüdükçe ve varsa milli tanklarla da bağlantısı art-

tıkça daha da karmaşık bir hale gelen akaryakıt antre-

polarının düzenlenmesi ve onay verilmesi tamamen 

teknik bir konudur. Üzerlerindeki yüksek vergi yükü 

nedeniyle her an suiistimale konu olabilecek petrol ve 

türevleri cinsi eşyanın depolandığı tesisleri (özellikle 

basınçlı gazlar söz konusuysa) bu konuda eğitim al-

mamış gümrük personelinin detaylarına kadar ince-

leyip onay vermesi gerçekçi değildir. Belirli bir bilgi 

birikimi ve uzmanlık gerektiren akaryakıt ve benzeri 

ürünler konusunda eğitim almış personel gümrük 

idarelerinde yok denecek kadar azdır, var olanlar da 

kendi çabalarıyla edindikleri yetersiz ve eksik bilgile-

re sahiptir. Gümrük idaresinde akaryakıt konusunda 

kendini yetiştirmiş personelin mümkün olduğunca 

yerlerinin değiştirilmemesi ve tüm işlemleri her saf-

hada denetlemesi önem arz etmektedir. TÜRKAK’a 

akredite bağımsız uluslararası gözetim şirketlerince 

verilen uygunluk raporu ve kalibrasyon cetvellerin-

de bizzat şahit olduğumuz eksik ve yanlışlar gümrük 

idaresinde konuyu bilen personel bulundurulmasının 

ve denetimin önemini göstermektedir. Henüz yeni 

yapılmış antrepo tankında kapalı yüzer tavan ağır-

lığının gözetim şirketince onaylı, lamine edilmiş ka-

librasyon cetvelinde yer almamasını ve her ölçümde 

yol açacağı miktar ölçümlerinin bir yıllık toplamını 

tahayyül etmemiz işin vahametini anlatmaya yeterli 

olacaktır. 

2- Hâlihazırdaki uygulamada uluslararası gözetim 

şirketlerince gerçekleştirilen miktar ölçümlerinin bu 

konuda eğitim verilecek gümrük muayene memurları 

ve gözetim memurlarınca da yapılması, elektronik öl-

çüm cihazlarının da katkısıyla ölçüm ve denetimin 

etkin ve sağlıklı olarak gerçekleştirilmesini sağlaya-

caktır. Uluslararası gözetim şirketlerince Gümrük Gi-

riş Tarife Cetvelinde petrol ve türevlerinin yer aldığı 

27.inci ve 29.uncu fasıllarda yer alan eşyanın ölçüm-

lerinin eğitimi yetersiz kişilere yaptırıldığına da şahit 

olunmuştur. Oysa gümrük idarelerinde kendilerine 

akaryakıt ölçümü konusunda uzun yıllarda edinilen 

bilgi ve tecrübeler aktarılarak eğitim verildiğinde çok 

Makale
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Makale

çabuk intibak edecekleri düşünülen iyi eğitimli çok 

sayıda personel mevcuttur. Her ölçüme yetecek sayı-

da görevlendirilecek mezkûr personele gerekli eği-

timle birlikte, ölçüm programlarının yüklü olduğu el 

bilgisayarları veya programlanabilir gelişmiş hesap 

makineleri  verildiği takdirde üçlü bir denetim meka-

nizmasıyla sürekli ve sağlıklı ölçüm sonuçları alınaca-

ğı şüphesizdir.  ASTM ölçüm tabloları (ASTM Tablo 

54b,56,52 vd.)  işlenmiş basit Excel programlarının 

Bakanlığımız web sayfasından yayınlanması dahi 

gümrük idarelerinde çalışan gümrük muayene me-

murlarının ve gözetim memurlarının ölçüm sonuçla-

rını kontrol etmesine yardımcı olacaktır. Gemilerde 

akaryakıt seviye tespitini hassasiyetle yapabilen, geli-

şen teknolojiyle birlikte, lazerle çalışan modelleri de 

piyasaya sürülen ve her gemide bulunmayan MMC 

cihazlarının eğitimli personelce gerektiğinde kulla-

nılmak üzere akaryakıt ihtisas gümrüklerine temin 

edilmesi gereklidir.  Gümrük idaresinin antrepolarda 

denetimini sağlıklı yapması için elektronik ölçüm ci-

hazları tek başına yeterli değildir. 

3- Gümrük mevzuatında yer almamasına rağmen 

gemilerin ve taşıdıkları eşyanın miktarının izlenme-

sinde kolaylık sağlamak üzere aşağıdaki bilgi ve bel-

gelerin istenilmesi fiili ve fiziki kontrolün yanı sıra 

uzaktan kontrol için önemli bilgiler sağlayacaktır.

- Bir yıl içinde bazen 2-3 kez gemi isimleri değişebil-

diğinden gemilerin değiştirilemeyen IMO (Internati-

onal Maritime Organization) numaralarının gümrük 

idarelerine bildirilmesi, (Metin sonunda doğrulukları 

kontrol edilebilecek web adresleri yer almaktadır.)

- Akaryakıtlara ait mahreç ülkede düzenlenmiş ana-

liz spektlerini belirtir sertifikanın “Certificate of Qu-

ality”, (Bu belgede yer alan yoğunluk (density) de-

recesini gösterir rakam miktar hesabında esastır. 

Kükürt (sulphur) derecesini gösterir rakam da eşya 

varış gümrüğünde tahlil edilecek olsa da daha önce 

aynı cins ve neviden eşya bulunan antrepo tanklarına 

alınacağı durumlarda tarife tatbikatına yardımcıdır.)

- Petrol ve türevi eşyalarda miktar tespitine esas ol-

mak üzere halihazırda aranılan konşimento ve tank 

ölçüm raporları yanı sıra:

1- Mahreç yükleme terminali veya rafinerisindeki 

miktarı belirtir belgenin,

2- Mahreç limanındaki gemi ölçüm raporunun (Load 

Port Ship’s Ullage report),

3- Varış limanındaki (Türkiye) gemi ölçüm raporu-

nun istenilerek bu belgelerde yer alan eşya miktarla-

rının karşılaştırılması sonucu fire oranlarını aşan bir 

farklılık bulunması halinde;

-Bariz uyuşmazlık veya fark belgesi (Letter of Appa-

rent Discrepancy) veya,

-Protesto (Letter of Protest) belgelerinin aranılma-

sının uygun olacağı mütalaa edilmektedir. Akaryakıt 

miktarının izlenmesinde esas olması gereken yukar-

da anlatılan prosedürde yer alan belgelerin istenilme-

si görev yaptığımız yıllar boyunca filen de uygulanmış 

ve herhangi bir sorunla da karşılaşılmamıştır.

4- Akaryakıt antrepolarında bulunan tanklardaki eş-

yaların beyannameler bazında günlük olarak takip 

edilmesi, hangi beyannameden ne kadar eşya bulun-

duğunun bir bakışta görülebilmesi gerekir. Akaryakıt 

antrepoları ve milli tankların bir arada bulunduğu 

hareketli depolama terminallerinde istenilen her-

hangi bir anda hangi tankta, hangi beyannameye ait 

ne kadar eşya olduğunu saptamak imkânsız gibidir. 

İthali yapılmış ancak milli tanklara alınmamış eşya-

larla, transit yüklemenin devam ettiği tanklar nede-

niyle istenilen herhangi bir anda kesin miktar tespiti 

yapılamamaktadır. Giriş çıkışın yoğun olduğu termi-

nallerde ancak tank bazında ve beyanname bazında 

ayrı ayrı alınacak Microsoft Excel tablosu şeklindeki 

gün sonu dökümleri veya eşya miktarlarının hem be-

yanname hem de tank bazında ayrı ayrı günlük ola-

rak takip edilmesini sağlayacak basit Microsoft Excel 

programları hem tank takip defteri olarak kullanıla-
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Makale

bilecek, hem de istenilen herhangi bir anda tanklar-

daki eşya miktarıyla beyannamelerdeki eşya miktar-

larının karşılaştırılabilmesine imkan vererek gümrük 

idaresinin antrepodaki hakimiyet ve denetimini güç-

lendirecektir. Bu Excel tabloları gümrük idarelerinin 

anlık veya geriye dönük denetimi esnasında da büyük 

kolaylık sağlayarak örneklerine sıkça rastladığımız 

binlerce sayfa beyanname fotokopisinin çekilmesi 

nedeniyle yaşanan maddi, emek ve zaman israfını da 

sona erdirecektir. 

5- Akaryakıtların taşınması, miktar ölçümü, numu-

ne alımı gibi konularda Türkçe yayın ve kaynaklar 

yok denecek kadar azdır. Bu konudaki bilgilere üni-

versiteler, Ulusal Metroloji Enstitüsü, TÜRKAK gibi 

kurumların yayınlarında rastlanılmadığı gibi bilgi sa-

hibi olan akaryakıt ve uluslararası gözetim şirketleri 

de bu bilgilerin aktarılmasında ketum davranmakta-

dırlar. Akaryakıt konusunda uzmanlaşacak persone-

lin eğitiminin uluslararası gözetim şirketlerince veril-

mesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

şirketlerce personele verilecek eğitimlerin gümrük 

idaresinin hassas bir ürün olan akaryakıt konusunda 

hâkimiyet ve kontrolünü artıracağı açıktır.

Yazımızın dergimizin bir sonraki sayısında yayınla-

nacak II’ci bölümünde ise ölçümün nasıl yapılacağı 

konusunu ele alacağız. 

IMO Numaralarının Doğruluklarının Kontrol 
Edilebileceği Web Siteleri:
http://www.equasis.org/EquasisWeb/public/Home-

Page

http://www.medmouic.org/search.asp

http://www.bsmou.org/default2.htm

h t t p : / / w w w . p a r i s m o u . o r g / P a r i s M O U /

Inspection+Database/Basic+Search/xp/menu.3975/

default.aspx

http://www.iomou.org/inspmain.htm

http://www.tokyo-mou.org/

http://www.caribbeanmou.org/SearchBasic.php

http://www.rs-head.spb.ru/regbook/cd_eng/file_

shipa/_rbl.htm

(Russian Maritime Register of Shipping’e  kayıtlı ge-

miler. Yakıt tank kapasiteleri görülebilir.)

http://www.ships-register.com/ 

(En ayrıntılı bilgilerin alınabileceği ücretli bir sitedir.)

http://www.vesseltracker.com/en/Home.html

(Geminin bilinen son yerini de gösteren ücretli bir sitedir)

http://www.denizticaretodasi.org/DetoPortal/Defa-

ult.aspx?tabid=46

(Türk Gemi siciline kayıtlı gemiler görülebilir)

http://www.mastership.com/all_transits.php

http://www.lethmastership.com/transit_all.asp

(Boğazlardan geçişleri gösteren sitelerdir)

Kaynakça
1- “Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato 

Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt Ölçü ve 

Stok İşlemleri Yönetmeliği”

2- Yüksel ŞAHİN ve Eda KOYUNOĞLU, “Deniz Yolu 

İle Taşınmakta Olan Petrol ve Petrol Türevlerinde 

Eksik Teslim ve Taşıyanın Sorumluluğu” (Makale) 

İstanbul 2002

3- Petroleum Engineering Calculations, Graphics, 

Data & Consulting. www.peteng.com (Erişim Tari-

hi:20.05.2020)

4- http://www.mmcintl.com/index.html  (Erişim Ta-

rihi:20.05.2020)

5- http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/me-

tinx.asp?mevzuatkod=1.3.6762&sourceXmlSearch=t

icaret (Erişim Tarihi:20.05.2020)

6- http://grapevine.abe.msstate.edu/~fto/tools/vol/

index.html ABE Volume Calculator Page (Erişim Ta-

rihi:20.05.2020)

7-http://www.cargocal.com/ (Erişim Tari-

hi:20.05.2020)

8-http://www.engineeringtoolbox.com/material-

properties-t_24.html (Erişim Tarihi:20.05.2020)

9-Aronis Marine Software http://www.geocities.

com/panaronis2/ (Erişim Tarihi:20.05.2020)

10-http://www.astm.org/cgi- bin/SoftCart.

exe/DATABASE.CART/MARKETINGCODES/

PE3.htm?U+mystore+ldgw7964 (Erişim Tari-

hi:20.05.2020)

11-http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=petroleu

m&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&p

ublished=true (Erişim Tarihi:20.05.2020)

12- http://www.api.org/aboutoilgas/ (Erişim Tari-

hi:20.05.2020)

13-http://www.turkak.org.tr/ (Erişim Tari-

hi:20.05.2020)
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Biyografi                          

Biyografi

Faruk Kaymakcı, 21 Mart 
1968 tarihinde Tosya’da 
doğmuştur. İlk ve orta öğ-

renimini Tosya’da tamamladık-
tan sonra, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat 
Bölümü’nden 1988 yılında mezun 
olmuştur.Devlet bursuyla 1989-
1992 yılları arasında Fransa’da 
Strasburg Üniversitesi’nde AB araş-
tırmaları ve İngiltere’de London 
School of Economics’te AB Eko-
nomi Mastırı yapmıştır. Kaymakcı 
ayrıca, 1999-2000 yılı eğitim döne-
minde Avrupa Komisyonu bursuyla 
College of Europe’ta AB Politikaları 
Mastırı elde etmiştir.

1994 yılında Dışişleri 
Bakanlığı’nda göreve başlayan 
Kaymakcı, merkez görevleri sı-
rasında, Balkanlar, Çok Taraflı 
Ekonomik Kuruluşlar, Siyaset 
Planlama ve AB Dairelerinde 
görev yapmıştır. 2009-2011 yıl-
ları arasında Devlet Bakanı/AB 
Bakanı ve Başmüzakereci’nin 
Dışişleri Özel Müşaviri olarak 
çalışmış; Eylül 2009’dan itibaren 
bu göreve ek olarak, AB Genel 
Sekreterliği/Devlet/AB Bakan-
lığı Sivil Toplum, İletişim ve 
Kültür Başkanlığı görevini yü-
rütmüştür.

Yurtdışında Trablus Büyükelçi-
liği, NATO Afganistan Kıdemli 
Sivil Temsilciliği ve üç kez Av-
rupa Birliği Nezdinde Türkiye 
Daimi Temsilciliği’nde görev 
alan Kaymakcı, 2011-2013 yıl-
ları arasında Türkiye’nin Bas-
ra Başkonsolosu, Ekim 2013 
– Ocak 2017 tarihleri arasında 
da Türkiye Cumhuriyeti Bağdat 
Büyükelçisi olarak görev yap-
mıştır. Şubat 2017’de AB Nez-
dinde Türkiye Daimi Temsilcili-
ği görevine getirilen Kaymakcı, 
7 Ağustos 2018 tarihli Cumhur-
başkanlığı Kararnamesi ile Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı olarak 
atanmış; böylelikle aynı tarihte 
AB Başkanlığı görevini de üst-
lenmiş olmuştur.

2004 yılında Afganistan’da 
NATO Üstün Hizmet Madalya-
sı ile ödüllendirilen Büyükelçi 
Kaymakcı, Avrupa Koleji Yılın 
Mezunları Ödülüne 2007 yılın-
da önerilen üç Kolej mezunun-
dan biri seçilmiştir.

Büyükelçi Kaymakcı, ileri sevi-
yede İngilizce ve Fransızca bil-
mektedir.

 

 Kaynak: http://www.mfa.gov.tr/faruk-kaymakci.tr.mfa

Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve AB Başkanı 

Sayın Faruk KAYMAKCI ile Röportaj
Röportaj Tarihi : 15 Ocak 2020
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1) Gümrük Birliğinin revize edilmesi hu-
susuyla ilgili olarak Türkiye ile AB ara-
sındaki görüşmeler hangi aşamada?

Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusundaki tek-
nik çalışmalar Nisan 2014’te başlamıştır. Avrupa Ko-
misyonu ile varılan mutabakat çerçevesinde, Gümrük 
Birliği’nin işleyişinden kaynaklanan sorunların gide-
rilmesi, mevcut Gümrük Birliği’nin modernize edil-
mesi ve ikili ticaretin yeni alanlarla birlikte daha da 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Esasen Ticaret Bakanlığı’nın eşgüdümünde yürütülen 
süreçte, Bakanlığımız dâhil ilgili kurum ve kuruluşla-
rımızın katkılarıyla yoğun bir hazırlık dönemi sürdü-
rülmüştür. 

Benzer bir hazırlık süreci Avrupa Komisyonu tara-
fından da yürütülmüş ve nihayetinde Avrupa Komis-
yonu, 21 Aralık 2016 tarihinde Türkiye-AB Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin 
başlatılması yetkisini üye ülkelerin oluşturduğu AB 
Konseyi’nden talep etmiştir. Ancak güncelleme sü-
reci ile ilgili olarak bazı üye ülkelerin engelleyici 
tutumları ve konuyu siyasileştirme girişimleri se-
bebiyle, söz konusu yetki kararı halen çıkmamıştır. 
Hâlihazırda Komisyon’un müzakerelerin başlaması 
için Konsey’den yetki alması beklenmektedir.

2) Brexit sonrası Türkiye-İngiltere ticare-
ti nasıl şekillenecek? Yol haritası mev-
cut mu?

Brexit’in ilişkilerimize yönelik etkilerinin en aza in-
dirgenmesi ve Brexit sonrasında, hâlihazırda AB ta-
rafından düzenlenen alanlarda ilişkilerimizin alacağı 
yeni düzen konusunda Birleşik Krallık (BK) ile çeşitli 
düzeylerde ve mekanizmalar çerçevesinde düzenli te-
masımız mevcuttur.  

AB’den ayrılma süreci tamamladığında BK, Türki-
ye- AB Gümrük Birliği’nden de çıkmış olacağından, 
iki ülke arasında yeni bir ticari ilişki tesis edilmesi 
gerekecektir. Bu kapsamda, ikili ticari ilişkilerimiz 
bakımından özel bir öneme sahip olan BK ile ticari 
ilişkilerimizin kesintiye uğramadan devam etmesini 
teminen “Türkiye-Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım 
Çalışma Grubu” kurulmuştur.

Çalışma Grubunun amacı, Türkiye ve BK arasındaki 
mevcut ikili tercihli ticaretin devamının sağlanması, 
Brexit sürecinde taraflar arasındaki güçlü ticaret ve 
yatırım bağının sürdürülmesi ve Brexit sonrasında 
ticaret ve yatırım bağlarının daha da derinleştirilme-
sine yönelik çalışmalarda bulunulması olarak belir-
lenmiştir. Türkiye-Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım 
Çalışma Grubu şu ana kadar altı kez toplanmıştır.
Brexit’in nasıl gerçekleşeceği ve AB ile BK arasında 
kurulacak yeni ticari ilişkinin ayrıntıları henüz açıklık 
kazanmamıştır. AB ile Gümrük Birliği ilişkisi içerisin-
de bulunan ülkemiz açısından BK ile kurulacak yeni 
ticari ilişkiler düzeni büyük ölçüde BK ile AB arasın-

daki ilişki modelinden etkilenecektir. Bu çerçevede 
gerek AB gerek BK tarafı ile teknik ve siyasi düzeyde 
temaslar sürdürülmekte ve gelişmeler yakından takip 
edilmektedir.

3)
Gümrük Birliği yürürlüğe girdiğinden 
beri geçen bu süreçte ülkemize sağladığı 
fayda ile ortaya çıkan maliyeti karşılaş-

tırmanızı istesek ne söylerdiniz?

Türkiye-AB Gümrük Birliği, ülkemizi AB’ye tam üyeli-
ğe taşıyacak bir sıçrama tahtası olarak tasarlanmış ve 
Türkiye-AB ilişkilerinde, özellikle ekonomik ilişkileri-
miz bakımından, önemli bir dönüm noktası olmuştur.
Gümrü Birliği’nin tesis edildiği 1 Ocak 1996 tarihi iti-
barıyla, Türkiye, AB’den yaptığı ithalatta sanayi ve iş-
lenmiş tarım ürünlerinde gümrük vergilerini ve eş et-
kili tedbirleri kaldırmış ve üçüncü ülkelere karşı Ortak 
Gümrük Tarifesini uygulamaya başlamıştır. Bununla 
birlikte, Türkiye ile AB arasında oluşturulan Gümrük 
Birliği, kapsamı ve perspektifi bakımından, yalnızca 
gümrük duvarlarının kaldırılmasının çok ötesine ge-
çen bir entegrasyon hedefi içermektedir. 1/95 sayılı 

Röportaj

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın 
Faruk KAYMAKCI ile Röportaj
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Röportaj

Ortalık Konseyi Kararı çerçevesinde gerçekleştirilen 
düzenlemeler ile, ülkemizin Avrupa’ya entegrasyon 
hedefi doğrultusunda, pek çok alanda önemli yapısal 
değişimler gerçekleştirilmiştir.

Gümrük Birliği, ülkemiz ekonomisinin ve sanayisinin 
yapısal dönüşümüne ciddi katkıda bulunmuş, reka-
bet gücümüzü arttırmış ve dış ticaretimizin yapısını 
derinden etkilemiştir. AB normlarına göre üretim 
yapmaya başlayan firmalarımız uluslararası stan-
dartlara uyumda daha ileri bir seviye yakalamıştır.

Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra ül-
kemize yapılan doğrudan yabancı yatırımlarda da 
önemli artışlar yaşanmış, sanayimiz uluslararası re-
kabete daha hazır hale gelerek verimlilik artmıştır.

Türkiye’nin dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırım-
larına ilişkin veriler de bunu kanıtlar niteliktedir.

Gümrük Birliği öncesinde 1995 yılında ülkemizin 
toplam dış ticaret hacmi 58 milyar dolar iken, 2018 
yılına gelindiğinde bu miktar yaklaşık yedi katına çı-

karak 391 milyar dolar olmuştur. 2018 yılı itibarıyla 
en büyük ticaret ortağımız olan AB’nin toplam dış ti-
caretimizdeki payı %42 olarak gerçekleşmiştir.  Yine, 
2018 yılı itibarıyla AB’nin başlıca ticaret ortaklarına 
bakıldığında, Türkiye’nin AB’nin en büyük 5. ticaret 
ortağı olduğu görülmektedir. 

2002 yılı itibarıyla ülkemizdeki doğrudan yabancı 
yatırım stoku toplam 18,8 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiş iken, 2018 yılı itibarıyla bu miktar 143,5 mil-
yar dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin doğrudan yabancı 
yatırım stokunun yaklaşık olarak dörtte üçüne sahip 
olan AB, 2018 yılında da %60 pay ile ülkemize gelen 
doğrudan yatırımlarda en büyük paya sahip olmuş-
tur…

Bununla birlikte, Gümrük Birliği’nin uygulanması sı-
rasında çeşitli sorunlarla karşılaşıldığı da malumdur. 
AB’nin karar alma süreçlerine dâhil olunamaması, 
AB’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı üçüncü ül-
kelerle benzeri anlaşmalar yapma sürecinde yaşanan 
sıkıntılar ve karayolu taşımacılığı konusunda yaşadı-

15

OC
AK

 - 
HA

ZİR
AN

 •  
20

20



ğımız sorunlar başta olmak üzere, mevcut Gümrük 
Birliği’nin asimetrik yapısından kaynaklanan birta-
kım sistematik sorunlar mevcuttur.

Esasen Türkiye ile AB ilişkilerinin hukuki temelini 
oluşturan Ankara Anlaşması’nda, Türkiye’nin Av-
rupa Ekonomik Topluluğu’na (AET) entegrasyonu 
için hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem 
olmak üzere üç aşama öngörülmüş ve 1/95 sayılı Or-
taklık Konseyi Kararı ile birlikte Gümrük Birliği tesis 
edilerek son aşamaya geçilmiştir. Dolayısıyla, Güm-
rük Birliği Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin kısa vadede 
gerçekleşeceği beklentisi ile tesis edilmiştir. Ancak, 
katılım müzakereleri sürecinde yaşanan tıkanıklık-
lar nedeniyle tam üyelik hedefi için hala öngörüle-
bilir bir takvim ortaya konulamamıştır. Bunun bir 
sonucu olarak da Gümrük Birliği’nden kaynaklanan 
sistematik sorunların etkisi gün geçtikçe daha hisse-
dilir hale gelmiştir. Katılım müzakereleri sürecinde 
yaşanan tıkanıklıklar ve dünya ticaretinde yaşanan 
gelişmeler de dikkate alındığında hem bu sorunların 
çözüme kavuşturulması hem de Gümrük Birliğinin 
yeni alanlara genişletilerek AB ile ekonomik enteg-
rasyonumuzun güçlendirilmesi amacıyla Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi, her iki taraf için de bir ih-
tiyaç halini almıştır.

4) Ticaret savaşlarına Türkiye’nin bakışı 
nedir? Türkiye’ye etkileri ne olacaktır?

Küresel ekonomi artan ticaret ihtilafları nedeniyle 
yavaşlamaktadır. IMF ticaret ihtilaflarının küresel 
ekonomiye kümülatif etkisinin 2020 yılında 700 
milyar dolar tutarında azalma olarak yansıyacağını 
hesaplamaktadır1. Küresel ekonomiye olumsuz etki-
lerinin yanında “ticaret savaşları” olarak adlandırı-
lan ihtilaflar, kural temelli çok taraflı ticaret sistemi-
nin geleceğini de tartışmaya açmaktadır. Tek taraflı 
ve korumacı önlemler, kurallara dayalı sistemi riske 
sokmaktadır. 

Ülkelerin, iş dünyasının ekonomilerinin birbiri ile 
sıkı bir şekilde bağlantılı olduğu, küresel tedarik zin-
cirinin oluştuğu bir dönemde, ticaret savaşları tüm 
ekonomileri yaralamaktadır. Türkiye, çağımızın 
ekonomik gerçekleriyle örtüşmeyen korumacılık ön-
lemlerinden vazgeçilmesini arzu etmektedir. 

Türkiye Gümrük Birliği ile de güçlenen uluslararası 
rekabet gücüne inancını sürdürmeye devam etmek-
tedir.  2018 yılında küresel ticaretteki tüm olumsuz-
luklara rağmen Türkiye ihracatını artırmaya devam 
etmiştir. İhracatımızın 11 milyar doları 2019 yılında 
korumacılık önlemlerinden etkilenmiştir. Buna rağ-
men Türkiye’nin ticaretteki başarısı kesintisiz de-
vam etmektedir2. 
Ülkemiz adil rekabet şartlarında, çok taraflı tica-
ret sisteminin korunması ve geliştirilmesine önem 
atfetmektedir. Mevcut sorunların aşılabilmesi için 
güçlü uluslararası iş birliği mekanizmalarının geliş-
tirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye bu itibarla 
çok taraflı her girişimi desteklemektedir. Ülkemiz, 

kural temelli sistem içinde kalınması ve DTÖ sis-
teminin korunmasına, reform konularında geniş 
diyalog tesisi ve müzakereler yürütülmesine önem 
vermektedir. 

Diğer taraftan, Gümrük Birliği’ni tesis eden 1/95 sa-
yılı Ortaklık Konseyi Kararı gereğince Türkiye’nin 
AB ortak ticaret politikasına uyum yükümlülüğü bu-
lunmaktadır. Bu kapsamda ülkemiz, AB’nin Serbest 
Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı üçüncü ülkeler-
le, bu ülkelerin AB ile imzaladığı STA’lar paralelinde 
ve karşılıklı çıkar çerçevesinde münferiden STA’lar 
imzalamakta, ikili tercihli ticaret anlaşmaları ağını 
güçlendirmeye devam etmektedir. Bu noktada Güm-
rük Birliğinin güncellenmesi kural temelli çok taraflı 
sistemi destekleyen küresel ticaretin iki önemli ak-
törü için bir fırsat penceresi doğurmaktadır.  

Makale

1 NTV, “ IMF Başkanı’na göre küresel ekonomi ‘senkronize yavaşlama’ ile karşı karşıya”, 9 Ekim 2019.
2 İhlas Haber Ajansı, “Dünya küçülüyor, küresel ticaret küçülüyor. Ticaret savaşları ve korumacılık önlemleri artıyor”, 7 Aralık 2019.
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Makale

5)Türkiye- Libya Münhasır Ekonomik 
Bölge Mutabakatı bize ne ifade edi-
yor? 

Ülkemizin Doğu Akdeniz’in batı kısmındaki kıta 
sahanlığı/münhasır ekonomik bölge (KS/MEB) 
sınırları, 13 Kasım 2019 tarihinde BM’ye yaptı-
ğımız bildirimle net bir şekilde ortaya koyulmuş-
tur. Bu bildirime uygun olarak 27 Kasım 2019 
tarihinde Libya’yla Doğu Akdeniz’de deniz yetki 
alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Mutabakat 
Muhtırası imzalanarak 8 Aralık 2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Ülkemizin deniz yetki alan-
larının sınırlandırılması konusundaki hukuki 
tezini destekleyen bu muhtıra ile esasen deniz 
yetki alanları konusunda hem Türkiye’nin hem 
Libya’nın uluslararası hukuktan doğan hakları 
korunacaktır.

Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlen-
mesi için GKRY hariç tüm bölge ülkeleri ile gö-
rüşmeye hazır olduğunu defalarca açıklamış olan 
Türkiye, Libya ile Mutabakat Muhtırası’nı imzala-
yarak esasen Yunanistan ve GKRY’nin bölgedeki 
maksimalist iddiaları karşısında Doğu Akdeniz’de 
deniz yetki alanlarıyla ilgili pozisyonunu daha so-
mut bir şekilde ortaya koymuştur.  

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan 
Türkiye’yi bölgede yalnızlaştırma çabalarına kar-
şı uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bir adım 
atılmıştır. Türkiye, bölgede bugüne kadar hakka-
niyete dayalı, barışçı çözümü desteklemiş ve des-
teklemeye devam edecektir.

6)Türkiye Cumhuriyeti gümrüklerinin 
ulusal güvenlik politikalarımız açı-
sından önemi nedir? 

2005 yılında ülkemize giriş çıkış yapan toplam 40 
Milyon yabancı varken 2018 yılında bu sayı nere-
deyse ikiye katlanarak 80 Milyona yaklaşmıştır.3  
Bununla birlikte dış ticaret hacmimiz 2005 yılın-
da 190 milyar ABD $’ı seviyesinden, 2018 yılında 
390 Milyar seviyesine gelerek iki katın üzerinde 
bir artış göstermiştir. 4 

Hem insan hareketlerinde hem iktisadi faali-
yetlerde kısa zamanda yaşanan büyük artışlar, 
gümrük kapılarımızda Gümrük personelinin iş 
yükünde de artışlara neden olmuştur. Gümrük 
kapılarındaki yasal faaliyetlerin yarattığı kapasi-
te artış ihtiyacına yasadışı faaliyetlerin önlenmesi 
için gerekli faaliyetler de eklenmektedir.

Olumsuz koşulların ve ciddi çatışmaların hâkim 
olduğu bir coğrafyada, büyük bir düzensiz göç 
baskısı altında bulunan ülkemiz düzensiz göçün 
yönetiminde eşsiz bir performans sergilemekte-
dir. İnsan hareketliliğindeki artışa paralel olarak 
yaşanan göçmen kaçakçılığı sayılarındaki yüksel-
menin, Gümrük personelinin yetki alanına giren 
alanlardaki yakalamalara da yansıdığını görü-
yoruz. Uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere 
hem Türkiye hem AB’nin güvenliğine yönelik teh-
dit unsuru olabilecek yakalamalarda yıllar içinde 
büyük artışlar yaşanmıştır.

Türkiye’nin tüm sınırlarını etkin şekilde kontrol 
etmesi, AB ülkeleri başta olmak üzere bölgesinde-
ki ülkelerin güvenliği açısından da tartışmasız bir 
öneme sahiptir. Ülkemizin sadece Batı sınırları 
değil Doğu sınırları da aslında AB’nin sınırlarıdır. 
Bu gerçekten hareketle, AB Türkiye’nin gümrük 
alanları dâhil olmak üzere tüm sınırlarında, sınır 
yönetimi kapasitesini artırmaya yönelik çalışma-
lara daha fazla destek vermelidir. Hem Türkiye 
hem de AB için etkin bir sınır yönetimi ancak için-
de bulunduğumuz iş birliğinin devamı ve derin-
leştirilmesi halinde mümkündür.

3 https://www.goc.gov.tr/giris-cikis
4 https://ticaret.gov.tr/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri  
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Giriş

Bu çalışmada ham petrolün 
rafine edilmesi sonucunda 
elde edilen kaydırıcı özel-

likte yağlar olan baz yağlar hak-
kında genel bir bilgi verilecek, de-
vamında bu yağların belirli başlı 
türleri gümrük mevzuatı yönün-
den incelenecektir. Baz yağlar, 
ham petrolün mineral yağ bazlı 
veya kimyasal sentezler (sentetik 
bazlı) rafineri edilmesi sonucu 
elde edilen, kaydırıcı özelliği olan 
yağlardır. Baz yağlar kimyasal 
özelliklerine göre parafinik, naf-
tenik ve aromatik olarak üç kate-
goride ele alınmaktadır. Viskozite 
yönünden değerlendirildiğinde 
150 SN, 500 SN gibi nötr ürünler 
adı altında da ele alınmaktadır.   
“SN” simgesi “Nötr Solvent “an-
lamına gelmekte olup, rakamlar-
da yağın 40º C’deki viskozitesini 
ifade etmektedir. Endüstride en 
çok kullanılan, naftenik ve para-
finik tipi baz yağlardır. Aromatik 
baz yağlar daha az  kullanılır ve 
daha çok  sanayide üretim sü-

reçlerinde  proses yağları olarak 
kullanılmaktadır. Bu yazımızda 
Tüpraş’tan çıkarken yoğunluk 
artışına göre sırasıyla (inceden 
kalına) spindle oil light neutral, 
heavy neutral ve bright stock cin-
si baz yağları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Baz Yağlar, 

Spindle Oil, Light Neutral, Heavy 

Neutral,  Bright Stock, ÖTV

1-Baz Yağların Kullanım 
Alanları
Baz yağlar, ham petrolün rafineri 

edilmesi sonucunda elde edilir. 

Ham petrolün rafineri edilmesi, 

ancak ısıtılması yoluyla yapılan 

bir işlemdir. Isıtma işlemi ile ha-

fif ve ağır hidrokarbonlar olarak 

birbirinden ayrılır. Hafif hidrokar-

bonlar, rafine edilerek benzin ve 

diğer yakıtlar, ağır hidrokarbonlar 

ise bitümen ve baz yağların elde 

edilmesi için yaygın olarak kulla-

nılmaktadır. Baz yağlar kimyasal 

özelliklerine göre parafinik, naf-

tenik ve aromatik olmak üzere üç 

grupta yer almaktadır. Baz yağ-

larını viskozitelerine göre,  Nötr 

Solvent(SN) olarak sınıflandırmak 

da mümkündür. 150 SN, 500 SN 

olarak kodlanan baz yağlarında 

“SN” sembolü “Nötr Solvent” an-

lamına gelirken, 150, 500 gibi ra-

kamlarda, baz yağın SUS (Saybolt 

Universal Seconds) birimiyle 40º 

C’deki viskozitesini tarif etmekte-

dir. Yağlama gresleri, motor yağı 

ve metal işleme sıvılarının üreti-

minde baz yağları oldukça önemli 

yer tutmaktadır. Ürünlerin yapısı-

na göre, farklı özellik, kalite ve bi-

leşimler göz önünde tutularak üre-

tim süreçleri planlanmaktadır. Bu 

ürünlerin en temel özelliği, farklı 

sıcaklıklarda viskozitesidir. Ham 

yağın, baz yağı haline getirilmesi 

baz yağı moleküllerinin konstras-

yonu, ve bunların kolaylıkla işle-

nip işlenmediğiyle ilgilidir. 

Dünyada baz yağı üretim prose-

sinde kullanılan çok sayıda ham 

yağ vardır.  En çok kullanılanı 

parafinik ham yağdır ancak bazı 

durumlarda özellikle düşük sıcak-

lıklarda daha iyi çözünürlük ve 

niteliklere sahip baz yağlar elde 

etmek için  naftenik ham yağlar da 

kullanılmaktadır. Daha da saf  baz 

yağlar elde etmek için, yüksek ba-

sınç altında hidrojen kullanılarak 

kükürt ve aromatiklerin uzaklaş-

tırıldığı hidrojenasyon teknolojisi 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Baz ürünlerin, özellikle sürtünme 

ve temizleme özellikleri açısından 

istenilen nitelik ve kalite de olması 

için baz yağına çeşitli katkılar ila-

ve edilir.  Bazı motor yağı türleri 

yüzde yirmiden fazla katkı mad-

desi içerir. Modern yağlama yağ-

Spindle Oil,  Light Neutral, Heavy 
Neutral, Bright Stock Cinsi Baz 
Yağlar Üzerine Bir Çalışma

Sami ÜNLÜ
Gümrük Müdür Yardımcısı

Makale
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ları, bir dizi baz yağı ile kimyasal katkı maddelerinin  
formüle edilmesi ile elde edilmektedir. Yağlama yağ-
larının içeriğinde, istenilen viskoziteye bağlı olarak 
birden çok baz yağ çeşidi bulunabildiği gibi, katkılar 
da karışım şeklinde ya da ayrı olarak yer almaktadır. 

Yağlama yağı olarak en çok işlem gören baz yağlar; 
Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright 
Stock’tur. Bu yağlar endüstride pek çok alanda kul-
lanılmaktadır. Özellikle boya, kauçuk, plastik kimya, 
tarım sektöründe ve madeni yağ, motor yağı, gres gibi 
yağlayıcılarda hammadde olarak sıklıkla kullanılmak-
tadır. Sanayide yağlama yağları, akışkanlığı düzenle-
yici yağlar gibi maddelerin ana maddesi baz yağları-
dır. Baz yağı kullanımı suretiyle mamul üretimi çok 
ileri bir teknolojik tesis ve üretim tesisi gerektirme-
mektedir. Ülkemizde pek çok örneği olan bu tesislerde 
hammadde tankları, harmanlama tankları, ürün din-
lendirme tankları ve dolum cihazları bulunmaktadır. 
Harmanlama tesisi olarak adlandırılan platformlar-
da üretilen ürünlerde hacim olarak yaklaşık %80’ini 
oluşturan baz yağlar ile %20’sini oluşturan özel ola-
rak seçilmiş katkı maddeleri karıştırılmaktadır. 

Baz yağlar, 10 numara yağ adı verilen kaçak akaryakı-
tın en önemli girdisidir.  Piyasada ya da medyada 10 
numara yağ adı verilen kavramın, motorlu araçların 
hidrolik siteminde kullanılan madeni yağların mev-
zuata aykırı olarak motorin yerine kullanılması, 10 
numara yağ satışlarında önemli artışa neden olmak-
tadır. 10 numara yağın esas işlev olarak  madeni yağ 
göreviyle kullanılması gerekirken akaryakıt yerine 
kullanılan bir madeni yağ olarak kullanımı endüstri-
de bilinmektedir. 

Motorin türü eşya, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 
ağır yağlar kategorisinde sınıflandırılmaktadır. Stan-
dart motorinlerin kaynama aralıkları başlangıç nok-
tası 160 °C – 340 °C arasındadır. Kaynama aralığı bu 
civarda olan tüm hidrokarbonlar içerikli ürünler mo-
torin türü yakıt olarak kullanılabilmektedir. Piyasada 
10 numara yağ olarak bilinen ürünler,  bu ve benzeri 
hidrokarbon içeriği bulunan ürünlerden oluşmakta-
dır. 27. Fasılda bulunan orta yağ ve bundan daha ağır 
yapıda olan hidrokarbonlar bu tür amaçlarla kullanı-
labilmektedir. (Orta Yağlar, Kerosen, Jet Yakıtı, Gaz 
Yağı, bu fasılda yer alan tüm baz yağ ve diğer mineral 
yağ çeşitleri).

Yağlama yağlarını, sentetik ve mineral bazlı yağlar ol-
mak üzere iki kategoride ele almak mümkündür:
  
• Sentetik Yağlar;  doğal petrol sahalarından çıka-
rılmayan laboratuvarlarda yapılan ileri düzey teknik 
çalışmalar sonucunda, kimyasal yöntemlerle elde 
edilen yağ gruplarıdır. Mineral yağların performans 
açısından zayıf  kaldığı alanlarda kullanılan yağlardır.  
Jet ya da uçak motorları gibi çok yüksek sıcaklıklarda 
çalışan sistemlerde  bu yağlar kullanılmaktadır.

• Mineral Esaslı Yağlar; ham petrolün distilasyo-
nu sonucu elde edilen ürünlerdir.
Yağlama Yağlarının Elde Edilmesi;

“Görsel Kaynağı: (https://www.machinerylubrication.com)”

Yağlayıcıların performansı baz yağlarının özellikleri 
ve niteliğine bağlıdır.

Baz yağları tek başlarına yağlama görevini yapama-
maktadır. Yüksek sıcaklıklarda performansı azalma-
yan, yağlama özelliğini, sürtünme ve güç aktarım ni-
teliğini kaybetmeyen yağlar günümüzde talep 
edilmektedir.  Bu istenilen özellikleri petrol rafineri-
sinde ham petrol yağından arıtılmış bir baz yağında 
bulmak mümkün değildir. İşte bundan dolayıdır ki 
baz yağlara madeni yağ ya da motor yağı üreticileri 
tarafından bazı katıklar ilave edilmektedir. Katık, baz 
yağlarına istenen bazı performans özelliklerini kazan-
dırmak, hali hazırda kimyasal özelliklerini geliştir-
mek, istenmeyen bazı zayıf özelliklerini asgariye in-
dirmek ya da ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan 
maddelere denir.  Bir katığın en önemli özelliklerin-
den biri, baz yağ içerisine ilave edildiği anda  tama-
men çözünebilir  olması, farklı  oranlarda kullanıla-
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bilmesi, yağlama yağlarının yüksek  çalışma 

sıcaklıklarında bozunmadan  kalabilmesi açısından 

oldukça önemlidir.  Baz yağını  bozunmaya ya da  

kimyasal etkilere karşı korumak, baz yağı  ile birlikte  

motoru sürtünmeye ya da ısıya karşı  korumak ve 

yağa farklı  fiziksel özellikleri  sağlamak katığın en te-

mel işlevleri arasında yer almaktadır. 

Grafik 1: Baz yağı İthalat Miktarı (2013-2018 Yılları Arası) 

Kaynak: Petrol Sanayi Derneği (PETDER) (www.petder.

org.tr), www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi:15.09.2019)

2- Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral 

ve Bright Stock cinsi Baz Yağların ÖTV Mev-

zuatı Yönüyle İncelenmesi ve Yapılan Mevzu-

at değişiklikleri:

Baz yağları ÖTV Kanununa ekli 1 sayılı listenin B cet-

velinde 2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağ-

lar, Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright 

Stock) no’lu Gümrük Tarife İstatistik pozisyonu satı-

rında yer almaktadır. ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı 

listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler 

dahil imal edenler tarafından teslimi ÖTV’ye tabidir. 

Söz konusu malların ithalatı ise verginin konusu için-

de sayılmadığından, ithalat esnasında ÖTV yükümlü-

lüğü doğmamaktadır. Bu nedenle, (I) sayılı listede yer 

alan mallar için ithalat aşamasında gümrükte teminat 

alınmaktadır. Bu çalışmanın yazıldığı tarihte bahse 

konu baz yağları için ithalat anında 1.5007 TL/Kg. te-

minat alınmaktadır. Söz konusu mallar için ÖTV yü-

kümlülüğü doğduğunda ise teminat çözülmektedir. 

Son yıllarda ÖTV mevzuatında özellikle 1 sayılı liste 
açısından önemli değişikliklere gidilmiş, akaryakıt 
sektöründe 10 numara yağ sorunu olarak bilinen ya-
sadışı akaryakıtın önemli ölçüde önüne geçilmiştir. 

25.02.2012 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 27. 

ve 34. fasıllarda yer alan madeni yağ, baz yağı ve yağ-

lama müstahzarlarının ÖTV oranları eşitlenmiş ve ta-

rife saptırması yoluyla ÖTV’den kaçınma yönündeki 

suiistimaller önemli ölçüde engellenmiştir.  

23.08.2012 tarih ve 28390 sayılı Resmî Gazete ya-

yınlan 2012/19 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle il-

gili kurumların koordinasyon içinde topyekûn mü-

cadele akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele etmesi 

öngörülmüştür. Bu doğrultuda, 8/10/2012 tarihli 

ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012 

yılında indirimli teminat uygulamasından vazgeçilip 

%100 teminat uygulanmaya başlanılmış ve ÖTV de 

tecil-terkin yerine iade sistemine geçilmiştir. 

2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV 

Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mal-

ların (I) sayılı listenin dışındaki malların imalinde 

kullanılması durumunda uygulanacak tecil oranı sıfır 

olarak belirlenmiştir. Bir başka ifadeyle, Bakanlar 

Kurulu kendisine tanınan yetkiyi kullanarak tecil ora-

nını sıfır olarak belirlemek suretiyle tecil-terkin uy-

gulamasını devre dışı bırakmıştır. Vergi kayıp ve ka-

çağının önüne bir türlü geçilememesi nedeniyle 

2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1, 2 ve 

3’üncü maddelerinde, ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı 

listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak 

teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalat-

ta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli 

uygulanmasına yönelik yeni düzenleme yapılmıştır. 

Yani, imalatta kullanılan bu ara girdi niteliğindeki 

mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları 

itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce 

uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesap-

lanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. 

Buna göre söz konusu mallara daha önce uygulanan 

vergi tutarları ile bu mallar için Kararda belirtilen 

oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki 

fark imalatçılara iade edilebilecektir. 2012/3792 sayı-

lı Kararı ile daha önce sadece YMM üretim raporları 
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ile teminatların serbest bırakılması esası yerine vergi 

inceleme raporlarına istinaden teminatların iade 

edilmesi sistemi uygulamaya konulmuştur. 1

Maliye Bakanlığınca 18.03.2014 tarih ve 28945 sayı-
lı Resmî gazetede yayımlanan 30 seri no’lu tebliğ ile 
yapılan değişiklikle; ÖTV I sayılı B cetvelde yer alan 
baz yağı ve solventlerin teminat çözümü işlemleri il-
gili vergi dairesine devredilerek, gümrük idarelerinin 
iş yükü azaltılmıştır. Ayrıca bu tür ürünlerin ithala-
tında ÖTV teminatının münferit olarak beyanname 
başına alınması toplu ya da global teminat uygulama-
sına son verilmiştir. Yapılan değişiklik uyarınca ÖTV 
Kanunu’na ekli (I) sayılı listede yer alan malların it-
halinde ödenecek ÖTV’ye karşılık teminat alınması 
ve bu teminatların çözümüne ilişkin usul ve esaslar-
da değişiklikler yapılmıştır. Banka teminat mektubu 
(I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki 
mallar içinse mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu 
vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmesi zorunlu-
dur. Banka teminat mektuplarının paraya çevrilmele-
ri konusunda teminat mektubunun hiçbir sınırlayıcı 
şart taşımaması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hü-
kümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafın-
dan düzenlenmiş olması şarttır. (I) sayılı listenin (B) 
cetvelindeki mallar için düzenlenecek banka teminat 
mektubunun Tebliğ ekinde yer alan “Kesin ve Süresiz 
Teminat Mektubu Örneği” ne uygun olarak düzenlen-
miş olması gerekmektedir. (I) sayılı liste kapsamında 
yer alan malları ithal edenler her bir gümrük beyan-
namesi için ayrı banka teminat mektubu verecektir. 
Ancak, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mal-

lar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamın-
daki (B) cetvelinde yer alan malların ithali sırasında 
ÖTV tutarının tamamı için ilgili gümrük rejimi çerçe-
vesinde teminat verilebilecektir. İlgili gümrük rejimi 
çerçevesinde birden fazla ithalat işlemini kapsaya-
cak şekilde teminat verilmesi halinde, tamamlanan 
her bir ithalat işlemi için alınan teminat tutarı yeni 
ithalat işleminde kullanılabilecektir. Değişiklikle (I) 
sayılı listenin (B) cetveli kapsamında yer alan eşyayı 
ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı 
ÖTV tutarı için münferit teminat vereceklerdir. Dola-
yısıyla bu kapsamda yer alan eşya için toplu teminat 
verme uygulamasına son verilmiştir. Bu durumun 
tek istisnası olarak, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki 
eşyanın antrepo ve transit rejimlerine girişinde toplu 
teminat verilmesi mümkün bulunmakta olup bu du-
rumda ilgili gümrük rejimi çerçevesinde ÖTV tutarı-
nın tamamı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına 
düzenlenmiş toplu teminat alınması gerekmektedir.

ÖTV 25 seri no’lu tebliğde yapılan değişiklikle Ek-11 
ve Ek-12 formları elektronik ortama aktarılarak sah-
teciliğin önüne geçilmiştir. Söz konusu değişiklik-
le; bu tebliğ kapsamında oluşturulan Ek.11 ve Ek.12 
formları 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren elektronik 
ortama alınması uygulamasına geçilmiştir. Gümrük 
İdaresi’ne verilen teminat için tebliğ ekinde yer alan 
(Ek.11) “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi 
Formu” Gümrük İdaresi tarafından elektronik ortam-
da Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılacaktır. (I) sayılı 
listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan mallar için bu 
formlar ayrı ayrı düzenlenecek olup, (B) cetvelinde 
yer alan mallar için bağlı bulunulan vergi dairesi adı-
na düzenlenen teminat mektubu beş gün içerisinde 
söz konusu vergi dairesine gönderilecektir. Teminat 
mektubuna ilişkin form ise elektronik ortamda Gelir 
İdaresi’ne gönderilecektir. 

Teminatların çözümüne ilişkin usul ve esaslar (I) sa-
yılı listenin (A) ve (B) cetvelinde yer alan mallar için 
ayrı ayrı düzenlenmiştir. (I) sayılı listenin (A) cetve-
lindeki mallar için alınan teminatın çözümünde mü-
kellefin talebi üzerine oluşturulan ve Tebliğ ekinde 

1 “09.10.2012 Tarihli Resmi Gazete Yayınlanan 2012/3792 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” 
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(Ek.12) yer alan “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi 
Kanunu Eki (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Mal-
ların Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi For-
mu” kullanılacaktır. (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki 
mallar için alınan teminatların çözümüne yönelik 30 
Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile yapılan değişiklik 
ile (Ek:12) bilgi formunun elektronik ortamda ilgili 
gümrük idaresine gönderilmesi ile sınırlı olup, diğer 
usul ve esaslar korunmuştur. (I) sayılı listenin (B) 
cetvelindeki mallar için alınan teminatların çözü-
münde ise vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak 
suretiyle teminatların çözümü gerçekleştirilecektir.

2015/19 sayılı genelgeyle Dış ticaret işlemlerinde 
kullanılan özellikle ÖTV 1 sayılı liste kapsamı eşya 
için verilen teminat mektuplarının gümrük idarele-
rince elektronik ortamda sorgulanarak doğruluğu-
nun teyit edilebilmesi ve sahte teminat mektupları 
nedeniyle bankaların karşılaşmış oldukları maliyet-
lerin azaltılması amaçlarıyla Türkiye Bankalar Birliği 
ve Bakanlıkça yapılan çalışmalar sonucunda Kredi 
Kayıt Bürosunca “Teminat Mektubu Durum Sorgula-
ma Sistemi” kurulmuştur.

3-Spindle Oil,  Light Neutral, Heavy Neutral 
ve Bright Stock cinsi Baz Yağların  Gümrük ve 
EPDK  Mevzuatı Yönüyle İncelenmesi ve Ya-
pılan Mevzuat Değişiklikleri:
24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan “Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürün-
lerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ile yürürlük 
tarihi 01 Temmuz 2013 olarak belirlenen tarih daha 
sonra yürürlük tarihi 01.01.2014 olarak belirlenen, 
Akaryakıt Harici Petrol Türevi Ürünlerin ve Solvent-
lerin ithalatı EPDK iznine bağlanmıştır. Akaryakıt 
haricinde kalan Baz yağı (Spindle Oil,  Light Neutral, 
Heavy Neutral ve Bright Stock), White Spirit, Toluol 

(Toluen), Benzol (Benzen), Hekzan v.s  gibi tebliğin 
1 numaralı ekinde sayılan petrol ürünlerinin sanayi-
ciler veya sanayici adına ithalatçılar tarafından yurt 
içi veya yurt dışından temin edilebilmesi için Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan  uygunluk yazısı 
alma şartı getirilmiştir.

Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri, tebliğ eki 
Ek-1 ve EK-2 de yer alan ürünlerdir. Akaryakıt ha-
ricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı 
kaynaklardan temin edilebilmesi için Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’ndan (E.P.D.K.) uygunluk yazı-
sı alınması gerekmektedir. Uygunluk yazısı alınması 
kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünleri-
nin; Yurt içinden temini sanayiciler, Yurt dışından 
ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına 
ithalatçılar tarafından yapılabilmesi şartı getiril-
di.  Rafinerici ile işleme lisansı (petrokimya) sahibi, 
Madeni yağ lisansı sahibi kişiler ile lisansına madeni 
yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği işlenmiş dağıtıcı 
lisansı sahibi kişiler söz konusu tebliğ kapsamında 
EPDK izninden muaf tutulmuştur. EK-1 kapsamın-
daki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 
1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram ka-
pasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde 
uygunluk yazısı aranmaz. EK-2 Kapsamındaki akar-
yakıt harici petrol ürünlerinin azami 250 kilogram 
kapasiteli ambalajlar içinde ithalinde uygunluk yazısı 
aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.  

1/1/2017 tarihinden itibaren gerek yurt içi temin için 
verilen uygunluk yazıları gerekse yurt dışı temin için 
verilen ve elektronik ortamda doğrudan Ticaret Ba-
kanlığının, “Tek Pencere Sistemi” ne gönderilmeye 
başlanılmıştır. Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin serbest 
dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin 
tescilinde, Ticaret Bakanlığının, “Tek Pencere Siste-
mi” çerçevesinde elektronik ortamda verilmesi uygu-
lamasına geçilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 333. maddesinde, 
12.06.2013 tarihli ve 28675 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan değişiklik ile antrepolarda depolanan 
solvent ve baz yağının satış ve devir suretiyle ithalatı 
yasaklanmıştır. 22.01.2016 tarihli 29601 sayılı Resmî 
Gazete yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Deği-
şiklik ile Gümrük Yönetmeliğinin 333. Maddesine 5. 
fıkra eklenerek, bazı şartların karşılanması halinde 
gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz ya-
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Makale

ğın satış suretiyle devrinin yapılabileceği hüküm altı-
na alınmak suretiyle, daha önceki madde hükümleri 
esnetilmiştir.
 
Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygu-
laması mevcut olup, eşyanın serbest dolaşıma giriş iş-
lemleri sadece Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Körfez Petrokimya Güm-
rük Müdürlüğü’nden yapılır. Ancak sanayicilerin 
kendi ihtiyaçları için getirdikleri ya da gıda sanayiin-
de kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda 
söz konusu eşyanın, serbest dolaşıma girişine ilişkin 
gümrük işlemleri, yetkilendirilen gümrük müdürlük-
lerinden de yapılabilir.

31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmî Gazete yayın-
lanan 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Ta-
rife Cetvelinde (2016 Yılı Tarife Cetveli) söz konusu 
eşya, 2710.19.99.00.11 no’lu gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda (GTİP) sınıflandırılması uygulamasına 
geçilmiştir.

Görsel-3 Baz yağının GTIP Korelasyon

Sonuç:
Son yıllarda ÖTV, EPDK ve gümrük mevzuatında ya-
pılan değişiklikler ile baz yağı ithalatı önemli önemli 
ölçüde azalmıştır. Baz yağı ithalatının EPDK iznine 
bağlanması, ÖTV mevzuatında yapılan düzenleme-
lerle ithalat anında teminat sisteminin değişmesi, 
işlemlerin elektronik ortama aktarılması, Antrepo 
mevzuatındaki değişiklikler ile devir işlemlerinin 
zorlaştırılması, ithalatın düşmesine etki eden başlıca 
etmenlerdir.

Kaynakça
4760 Sayılı Özel Tüketim Kanunu

http://www.performanceoiltechnology.

com(ErişimTarihi: 15.09.2019)

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt 

İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük 

Tarife Cetveli

www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi:15.09.2019)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel 

Tebliği

https://www.machinerylubrication.com
 

G.T.İ.P. Açıklama

2710.19.99.00.11

-Spindle Oil,          

-Light Neutral      

-Heavy Neutral   

-Bright Stock

G.T.İ.P. Açıklama

2710.19.99.00.21  -Spindle Oil

2710.19.99.00.22  -Light Neutral

2710.19.99.00.23  -Heavy Neutral

2710.19.99.00.24  -Bright Stock
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ÖZET

Toplumun süreli ve sürek-
siz olan temel ihtiyaçla-
rının karşılanması kamu 

hizmetleri aracılığıyla gerçekleş-
tirilir. Toplum dinamik bir yapı 
olduğundan ihtiyaçları da za-
manla farklılaşmakta ve genişle-
mektedir. Değişen bu ihtiyaçlar-
la orantılı olarak kamu hizmeti 
faaliyeti de değişim ve gelişim 
göstermektedir. Toplumun ge-
reksinim duyduğu kamu hizmeti 
faaliyeti, toplumun zaman içinde 
değişime uğrayan ihtiyaçlarına 
göre yenilenmektedir. Yeni kamu 
hizmeti yaklaşımları ortaya çık-
makta ve bunun toplumdaki 
yansımalarında toplumun ge-
reksinimleri dikkate alınmakta-
dır. Toplumun ihtiyaçlarına göre 
değişime uğrayıp yeni yaklaşım-
lar benimsense dahi süreklilik 
arz eden faaliyetler olmasından 
dolayı kamu hizmetinin devam-
lılığı esastır. Bu sebeple yeni 
yaklaşımların temeline insani 
değerlerin, vatandaşa hizmetin 
esas alınması bu yaklaşımların 
başarısını etkileyecektir. Bu bağ-
lamda çalışmamızda yeni kamu 
hizmeti anlayışı ve Türkiye’ye 
yansımaları incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yeni 
Kamu Hizmeti Yaklaşımı, Kamu 
Yönetimi, Kamu Hizmeti

1.Yeni Kamu Hizmeti Yakla-
şımına Genel Bir Bakış
Kamu politikaları belirleme ve 
uygulama anlamında, devletin iç 
işlerindeki örgütsel yapısı, “kamu 
hizmetlerini” oluşturmaktadır. 
Kamu yönetimi, halk bütününün 
sevk ve idaresini ifade eder, po-
litikaların oluşturulması ve uy-
gulanması işlevlerinin yanında, 
planlanma, koordinasyon ve de-
netim çalışmalarını da içerir.

Weber, Wilson ve Taylor, gele-
neksel kamu yönetimi teorileri-
ne odaklanmışken, 1960’lardan 
itibaren “yeni kamu işletmeci-
liği” anlayışı ortaya çıkmıştır. 
Denhardt’ın çalışmalarına istina-
den, Yeni Kamu Hizmeti yaklaşı-
mı, demokratik bir vatandaşlığı 
ve sivil toplumu içermektedir. 

Denhardt (2007), kamusal fay-
danın, insanların kişisel çıkarla-
rından ziyade, diyalog paylaşımı-
nın neticesi olduğu fikrini ortaya 
koymuşlardır. Yine aynı yaklaşı-
mın bir diğer unsurunun, kamu 
faydasının temel amaç olması 
ilkesidir. Her iki hususta da ki-
şisel değil, kamusal menfaatlerin 
ön plana çıktığını görmekteyiz. 
Örneğin girişimciliğin, bu yakla-
şımda yerini, kamusal menfaat-
ler adına “vatandaşlığa” bıraktı-
ğını görmekteyiz.

Yine, Denhardt’ın çalışmaların-
da, stratejik karar ve hareketle-
rin, demokratik anlamda, tüm 
vatandaşların politika ve prog-
ramların belirlenmesine katılı-
mının esas olduğu gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Görev ve sorumlu-
lukların belirlenmesi ile ortaya 
konulması gereken “lider” için 
demokratik bir süreç ve vatandaş 
katılımı, bu konuda esastır.

Hakan ÜLKER
Gümrük Muayene Memurları Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı

Makale
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Geleneksel yaklaşımda “refah devleti anlayışı” önem-
li olmuştur. Bu anlayışta, Weberyan bürokrasi yapısı 
önemli yer tutmaktadır. Katı hiyerarşi, ayrıntılı kural-
lar ve kıdem sistemi, bu anlayışta dikkat çekmektedir. 
Burada, kamusal hizmetlerin dağıtımında devletin 
kendi örgütleri görev almaktadır. Siyaset ve yöneti-
min birbirinden ayrı olduğunu görüyoruz. Kamu gö-
revleri uygularken, siyaset ise kamusal politikaları be-
lirlemektedir. Bu anlayışa göre, özel sektör yaklaşım, 
uygulama ve pratikleri devlet için uygulanamaz. Dev-
let müdahale edebilir, düzenleyebilir, devlet girişimci-
dir ve dağıtıcıdır; hak ve özgürlük sağlanması devletin 
görevidir. Tüm piyasalar, siyasilerin ve bürokratların 
talimatlarına göre işler. Risk alma eğilimi düşüktür. 

2.Yeni Politikalara Kısa Bir Bakış
Yeni kamu yönetimi anlayışında, özellikle Anglo-Sak-
son ülkelerinde, “girişimci idare” kavramları ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Kamu sektörü ve yönetimi ko-
nusundaki eleştiriler, mali krizler ve 1973 petrol kri-
zi, yeni sağın yükselişi ile birlikte ekonomik teorilerin 
yeniden gözden geçirilme zorunluluğu, özel sektörle-
rin gelişmelerinin yanı sıra küreselleşme ve kapitalist 
ülkelere entegre olma ve onları anlama kaygı ve çaba-
ları, vatandaşın bilinç ve algı anlamında artık değişen 
tepkileri, bu yeni anlayışın ortaya çıkma sebepleridir. 
Keynesyen politikalar ekonomi ve sosyal politikalar-
da devleti ön plana çıkarırken, “refah devleti” olgusu 
daha da ön planda görünmeye başlamıştır. Buna göre 
de devletin ekonomik alandan çekilmesi ve bazı kamu 
hizmetlerinden vaz geçmesi zorunluluğu ortaya çık-
mıştır. 1970’ler itibariyle ABD ve İngiltere’de ortaya 
çıkan devletin küçülmesi uygulamaları, “yeni sağ” po-
litikalarını hareketlendirmiştir. Yeni sağ ise, ortak ah-
laki değer ve standartları savunmuştur.  İktidar parti-
lerinin ortak strateji, karar ve uygulamaları hep aynı 
yönde olmuştur. 

Yeni kamu yönetiminde, yönetim kavramının idare 
kavramından daha önemi ve üstün olduğunu görüyo-
ruz. Özel kesim, kamu kesiminden daha üstün olur-
ken, bu yaklaşımda yine ekonomik ve sosyal çözümün 
iyi bir yönetim olduğu fikri ön plana çıkıyor. Yönetim 
sistematiğinin, özelde olduğu gibi kamuda da uygu-
lanabilir olduğu mantığının burada vurgulandığını, 
vatandaşların, artmış olan bilinç ve algıları ile daha 
katılımcı ve talep özgürlüğünde olduğunu yine burada 
görüyoruz.

Bu yaklaşım, 79-80’lerde tasarruf ve verimliğe konu 
olmuştur. 1985’den itibaren özelleştirme eğilimleri 
artmıştır. 1990’lı yıllarda vatandaşa odaklılık artar-
ken, katılım, etik ve hesap verilebilirlik kavramları ön 
palana çıkmıştır. Bürokratik olarak örgütlenmek, bu 
yaklaşımda tasvip edilmemektedir. Yönetim esnek-
leşirken, yetki ve inisiyatif kavramları gözden geçiril-
miş, sonuç odaklı vatandaş anlayışı benimsenmiştir. 
Devletin faaliyet alanları, burada sorgulanmıştır. Si-
yaset ve yönetim birlikteliği önemsenirken, özel sek-
tör ve kamudaki rekabetin geliştirilmesi konusu gün-
deme gelmiştir. Denetimlerin bürokrasiden alınarak, 
topluma, vatandaşa aktarılması fikri ortaya çıkmış-
tır. Kamu kurumlarının bir görevinin de, problem-
ler çıkmadan üstesinden gelmek odluğu fikri ortaya 
çıkmakta ve benimsenmektedir. Kamu kurumları, bu 
bilgilere göre tüm çalışmalarını gelirlerin arttırılma-
sına kullanmalı, iyi bir katılımla piyasa mekanizması 
tercih etmeli, kamu – özel dengesinde kaynaştırıcı ol-
malı, tüketmemeli, üretmelidir.

2.1. Kamu Hizmetlerinde Girişimcilik
Tüm bunlara istinaden, yeni yaklaşımda, kamunun 
toplumu yönetmek değil ona hizmet odluğunu, kamu-
nun bir yarar değil, bir araç olduğunu, kamu görevli-
sinin demokratik bir şekilde hareket etmesi gerektiği-
ni, kamunun müşteri değil, “vatandaş” ı gördüğünü, 
ürün, üretkenlik değil, vatandaş ve insanın önemli 
olduğunu, “hesap verilebilirliğin” sıradan bir olgu ol-
madığını, kamu hizmetinin bir girişimcilik ile karşı-
laştırılamayacağını söylemek doğru olacaktır.
Kamu çalışanlarının hukuk ve toplumsal değer ve 
normlar konusunda dikkatli olmaları ve “hesap ver-
me” mekanizması, yine bu esas ilkeler arasında yer 
almaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer 
husus ise, kamu hizmetlerinin idarecilik yerine, artık 
“hizmet etmek” olmaya başlamasıdır. Örneğin, eski 
yaklaşımlardaki, “üretimin temel olduğu” kavramı ye-
rini muhafaza ederken, bunun “insana yani kamuya 
değer vermek” ile mümkün olacağı benimsenmekte-
dir.
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Özellikle 1990 ‘lardan itibaren, vatandaşı bir müşteri 
gibi gören devlet anlayışının, yerini insana yani ka-
muya değer veren ve yaklaşımlara bırakması, “yeni 
kamu yönetimi yaklaşımının” ortaya çıkmasını sağ-
lamıştır. Robert B. Denhardt ve Janet Vinzant tara-
fından ortaya konulan bu teori, bu yaklaşımın hızla 
ilerlemesi ve kabulünü hızlandırmıştır.

2.2.Eşitlik ve Sosyal Odaklanma
Kamu yönetiminde eşitlik yanında sosyal bir şekil-
de hareket etmek, bu yeni yaklaşımla daha mümkün 
hale gelmektedir. Aslında bu teori, vatandaşlık ve 
demokrasi kavramlarının geç de olsa yeniden sorgu-
lanması anlamına gelmektedir (DeLeon, 2002; Box 
ve diğerleri, 2001). Devlet ve vatandaş ilişkilerin-
de, tutarlılık ve adaleti garanti eden bu teori, Kamu 
Tercihleri Teorisi ile bağdaşmaktadır. Kamu yöneti-
mi bilimi uygulamalarında şayet devlete olan güven 
azalırsa, bu yaklaşım verilerine göre sorumluluk, etik 
anlayış ve tarafsızlık yeniden gözden geçirilmelidir. 
Bahsedilen değerlerin zarar görmesi, vatandaşlarca 
adalet, eşitlik ve liderlik kavramlarının yeniden de-
ğerlendirilmesini gerektirir. Bu durumda da “vatan-
daşlık” kavramından söz etmek zor olacaktır.

Yeni yaklaşımla, devlet merkezli yaklaşımı karşılaştı-
rırken, iş gücüne odaklanmanın da önemli bir unsur 
olduğunu belirtmek önemlidir. Devlet merkezli kamu 
yönetimi, artık devletin yetenekle rekabet etmesini 
gerektirmektedir. Kamu görevlisi, toplumu kontrol 
etmek yerine vatandaşa yardımcı olma görevindedir. 
Karşısındaki muhatabı bir müşteri ya da tüketici de-
ğil, bir vatandaştır. Bunu, “idare etmek yerine hizmet 
etmek” şeklinde özetleyebiliriz. Eski yaklaşımlara 
nazaran, yeni yaklaşımda artık hizmetin de bir ürün 
değil, bir “kamu menfaati” olduğunu görmekteyiz. 
Burada devletin müzakere zorunluluğu ve yeteneği 
ortaya çıkmaktadır. Yine bu ilkede olmazsa olmaz, 
demokratik hareket etmek ve davranışı demokratik 
olarak muhafaza etmek olmaktadır. Amaç, tüketici 
gibi görülen vatandaşların taleplerine cevap vermek 
değil, güçlü diyaloglarla hak ve sorumluluklarına de-
ğer verilen vatandaşların arasında güven ve iş birli-
ğinin tesis edilmesidir. Yine eski yaklaşımın tersine, 
standartlar ve normlar da dâhil, kamu çalışanının 
hesap verebilmesi ve hesap verme zorunluluğunun 
bu yaklaşımda yerini daha şeffaf ve tutarlı bir çizgiye 
bıraktığını görmekteyiz. Eski yaklaşımlarda insanın 
ürettiği kadarı değerlendirilirken, yeni yaklaşımlar-
da ise “insan değeri” ve “değerli insan” kavramlarının 
öne çıktığını görüyoruz. Eski yaklaşımlarda “girişim-

ciliğin” önemi vurgulanırken, artık yeni yaklaşımlar-
da “kamu hizmetinin sunulma şekli ve yerine ulaş-
ması” önem taşımaktadır.

3.Türkiye İçin
Türkiye için bahsettiğimiz bu yeni kamu yönetimi 
anlayış ve ilkeleri, Özal ile birlikte, “serbest piyasa 
düzenlemeleri” şeklinde gelmiştir. Özelleştirme uy-
gulamalarının burada önemli bir madde olduğunun 
altını çizmek gerekir. 1980’ler sonrası uygulanan bu 
mekanizma, “serbest piyasa ekonomisine geçiş” ola-
rak adlandırılmıştır. 1990’lı yılların terör saldırıları 
ve ekonomik krizlerle ön plana çıkması ise bu yak-
laşımda mesafe kat edilmesini engellemiştir. 2003 
yılı sonrasında Ak Parti Hükümeti tarafından yeni 
yasal düzenlemeler ile bu yaklaşım yoluna koyul-
maya çalışılmış ve yasal düzenlemeler getirilmiş-
tir. 2003-2004 Acil Eylem Planı ve Kamu Yönetimi 
Temel Kanun tasarısını buna örnek gösterebiliriz. 
Cumhurbaşkanı’nın ‘yetkilerin yerel yönetimlere 
devrinin üniter devlet yapısına aykırılık oluşturdu-
ğu’ gerekçesiyle veto etmesi de bir başka örnek teşkil 
etmektedir. Reform paketi, Kamu Yönetimi Kanunu, 
Yerel Yönetim Reformu ve Kamu Personel Rejimi 
Kanunu olmak üzere üç ayrı yasadan oluşuyordu. 
Bunlara şu şekilde bakabiliriz:

• Günümüzdeki kamu reformu, devleti köklü bir dö-
nüşüme mecbur kılmaktadır. Hükümet ve bakanlık-
lara bağlı birçok görev alt birimlere aktarılmaktadır. 
Merkezi yönetim, güvenlik, adalet, dış ilişkiler ve sa-
vunma ile ilgilidir.

• Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki gö-
rev paylaşımı yeniden yapılandırılmaktadır. Birçok 
görevin ve hizmetin yerel yönetimlere aktarılması, 
burada hedef olarak belirlenmiştir. Örneğin birçok 
bakanlığa ait alt birimlerin, yerini yerel yönetimlere 
bırakması, burada gündeme gelmiştir.

• Devlet – kamu hizmetleri – piyasa ilişkilerinde, 
“kamu hizmetlerinin piyasalaştırılması” konusu da 
önemlidir. Bu, devlet – piyasa ilişkilerinin anlaşılma-
sı, düzenlenmesi ve yeniden değerlendirilmesidir.

• Yukarıda bahsettiğimiz, “hesap verilebilirliğin” sağ-
lanması açısından demokratik katılımcılık, şeffaflık 
ve mali denetim ilkelerinin burada yine ön planda 
olduğunu görüyoruz.

Ancak veto sebebiyle, hükümetin bu reform paket-
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lerinden vaz geçtiği belirtmek yerinde olacaktır. Vaz 
geçme kararı, pratikteki uygulamaların, örneğin be-
lediyeler çerçevesinde olması gibi bir pratiği de uygu-
lamaya koymak durumunda bırakmıştır. Belediyeler, 
Büyükşehir Belediyeleri, Belediye Kanunları, Özel 
İdareler ile ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki değişik-
likler, bu uygulamaların değişik yansımaları olarak 
değerlendirilmelidir. Katılımcı, demokratik ve özerk 
anlayışın burada kendisini gösterdiğini belirtmek 
gerekir. Kent konseyleri ve özel idarelerin güçlendi-
rilmesi, bu konularda atılan adımlardan en önem-
li ikisidir. Yine bu tasarıdaki bazı maddeler, ileride 
yasalaşmıştır. Torba Yasa Düzenlemeleri ile bazı iş, 
sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki değişiklikler de 
gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Birliği sürecinin etkisiyle kamu yönetimi re-
formları, yasal ve kurumsal düzenlemeleri de yanın-
da getirmiştir. “Kamu Görevlileri Etik Kurulu” bu sü-
recin bir ürünüdür. 

3.1.Etkin ve Kaliteli Kamu Hizmetleri
ve kaliteli bir şekilde sunulması, devletin en önem-
li görevidir. Yeni kamu yönetimi anlayışının Türki-
ye’deki yansımalarında, bu etkinin, dünyaya nazaran 
bazı farklılıklar içerdiği görülmektedir. Müşteri – va-
tandaş odaklılığı ve kalite kavramları, bazı faktörler 
tarafından etkilenmiş görünmektedir. Örneğin yerel 
yönetimlere yetki devri, bazı değişikliklerin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Şeffaf devlet anlayışı ta-
lebinin yanında, müşteri odaklı bir devlet anlayışını 
benimsemek, merkeziyetçi yapıdaki Türkiye için ko-
lay olmamıştır. Müşteri ya da vatandaş odaklı anla-
yışın benimsenmesinde, bazı etkenlerin altını çizmek 
gerekmektedir. Kamu menfaati açısından kamu hu-
kuku ve siyasetinde sınırların benimsenmesi ve halk 
özündeki müdahaleler, burada önem taşımaktadır.

Kamu hizmeti sunan kurumlar, kurum faydasına 
çalışmalar yaptıkları gerekçesiyle, halk menfaatine 
odaklanamamaktadırlar. Yani bir hizmet, nitelikli bir 
kamu hizmeti olmasa da yerine getirilmektedir. Top-
lumsal refah ve genel menfaat, kamu hizmetlerinin 
temelini teşkil etmektedir.

3.2.Türkiye İçin Müşteri Odaklı Değerlendirme
Türkiye’de kamu kuruluşları, özel sektörden farklı 
olarak, kamu yararına çalışmaktadırlar. Kalite, va-
tandaşların müşteri olarak değerlendirilme süreci-
ni ortaya çıkarmaktadır. Kamu hizmetlerinin kalite 
standartları, fiyatlandırma ve hizmetlerin alt işve-

renlere nasıl ve ne şekilde devredileceği, tarafsızlık-
tan çok karlılık ya da düşük maliyet ilkelerine da-
yanmaktadır. Kamu hizmetlerinde kaliteyi ölçmek, 
girdi ve çıktıların hesap edilememesi sebebiyle kolay 
olmamaktadır. Bunlara savunma, eğitim ve yargıyı 
örnek olarak gösterebiliriz. Yine kamu sektörü, bir-
çok hizmet ve malın sunumu için tekel konumunda-
dır. Yine buna, “savunma hizmetlerini” örnek olarak 
gösterebiliriz. Bu tekel olma durumu sebebiyle, su-
nulan hizmetlerin bir başka yerden tedariki mümkün 
olmamaktadır. Türkiye’de vatandaş ve müşteri odak-
lılığı sebebiyle bürokratik merkeziyetçilik, işlerin hız-
lı yürümesini engellemektedir. Kamu yönetiminin 
bir hizmet aracı olarak düşünülmesinin yerine, son 
günlerde Türkiye için, kamu hizmetlerinin refah ve 
mutluluk için gerekli koşulları sağlamadığı düşünül-
mektedir. Bürokratik örgütlenmenin, israf ürettiği ile 
ilgili kanı artmaktadır. Yine bürokratik sabotaj, kamu 
menfaati yani vatandaş odaklı hizmetin yerine tam ve 
zamanında getirilmesine engel olmaktadır. Vatanda-
şın beklentilerinin yerine kamu kurumlarının kendi 
beklentilerine odaklanmaları, vatandaş odaklı bir 
kamu hizmetini mümkün kılmamaktadır.

Türkiye’de devlet ve vatandaş ilişkilerinde hep bir 
kopukluk gözlemlenmiştir. Vatandaşa tepeden bakan 
anlayış, vatandaşın bir müşteri olarak görülmesinden 
öteye gidememiştir (Eryılmaz, 2002:244). Vatandaş, 
kamu hizmeti, talebi ve daha iyisini isteme konusun-
da daha bilinçlidir (Yıldız, 1995:85-86). Türkiye’de 
kamu hizmeti sunan kurumlar, siyasi etki altında-
dır. Yerel yönetimlerde bunun etkisini çok daha fazla 
hissetmekteyiz. Kalite ve kamu hizmetleri, siyaset-
ten çok fazla etkilenmektedir (Rouban, 2003:310). 
Aktan’a göre ise günümüzde vatandaşın devlete olan 
güveni azalmıştır (Aktan, 1999:2).

Türkiye’de, vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin ge-
liştirilmesi gerekmektedir. Müdahale edilmemesi, 
kamu hizmetlerinin verimsizliğine sebep olmaktadır. 
Tüketici korunmalı ve vatandaşın, kamu hizmetlerine 
ulaşması kolaylaştırılmalıdır. Bir diğer husus ise, ka-
rarlara vatandaşın katılımının sağlanması zorunlulu-
ğudur (Ulusoy, 1998:30).

4.Rekabetçi Hizmet Anlayışı
Vatandaş odaklı yaklaşım için, tüketici odaklı yapı-
landırmanın esaslarına dikkat edilmesi önemlidir. 
Bu anlayış, bazı hedeflerin belirlenerek uygulanması-
nı zorunlu kılmaktadır. Bunları, sorumluluk, hizmet 
eden ve edilenin mutluluğu ve kaynakların ekonomik 
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kullanımı olarak özetleyebiliriz. Rekabetçilik unsuru-
nun da önemli olduğunu ifade etmek gerekmektedir. 
Rekabetçi bir hizmet anlayışı, hizmet kalitesini, özel 
sektördeki örnekleri gibi yükseltecektir. Kamu yö-
netimleri, saygı ve güven konularından sorumludur. 
Kamu hizmetlerine kolay erişim, beklemenin makul 
süresi, vatandaşın tatmin olması, erişilebilirlik ve 
kolaylık, teknolojinin tam olarak kullanılabilmesi ve 
elektronik erişim, bu hususlarda önem teşkil etmek-
tedir. Brereton ve Temple (1999:457), bürokratik 
zorunlulukları, sorumluluk, tarafsızlık, hizmet, mo-
tivasyon, sadakat ve organizasyon olarak özetlemek-
tedirler. Bunların, hizmet kalitesini belirleyen unsur-
larla da ortak özellikler taşıması tesadüf değildir.
Kaliteli Kamu Hizmetlerinin olmazsa olmazları, 
OECD Kamu Yönetimi Servisi tarafından belirlenmiş 
olup, şeffaflık, katılım ve ihtiyaçların karşılanması 
şeklinde maddelere ayrılmaktadır. Kamu hizmetleri-
nin yürümesi ile ilgili detayların vatandaş tarafından 
bilinerek takip edilmesi, hususların belirlenmesinde 
vatandaşın hak ve söz sahibi olması ve kamu hizmet-
lerinin vatandaşın beklentilerine göre, yeterli stan-
dartlarda sunulması önem teşkil etmektedir.

Hizmetin sunumu açısından da önemli kriterler bu-
lunmaktadır (Özkara, 1999:109). Bunları, toplum 
taleplerini iyi irdelemek, kamu beklentilerini iyi sap-
tamak, iç iletişimi arttırmak şeklinde özetleyebiliriz. 
Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması için, 
hizmet gruplarının ve alt sekmelerinin teker teker 
belirlenmesi gerekmektedir. Standartlar ve süreler, 
performans ve vatandaşa yönelik kriterler bu safha-
da önemlidir. Devletin, hizmetlerin halka ulaşması 
için yöntemleri belirleyerek uygulaması, tekellerin 
ortadan kaldırılarak rekabetin sağlanması, girdile-
re değil, sonuçlara fon aktarımı, bürokrasinin değil 
müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanması, harcamanın 
yanında kazanca odaklanılması, koruyucu önlemlerin 
düşünülmesi, güç ve yetkinin gerekli birimlere akta-
rılması, yeni çözüm birimleri yerine eldeki veriler ve 
teşkilatların kullanılması yoluna gidilmesi, birtakım 
çözümlerin elde edilmesini kolaylaştıracaktır.
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Gümrük hayatın, hayat 
ise gümrüğün içindedir. 
Çünkü gümrük global 

dünyada; ekonomide, teknolojide 
güvenlikte, bitki sağlığı, çevrenin 
korunması, denizlerin kirliliğinin 
önlenmesi, tarihi eserlerin korun-
ması gibi tüm alanlarda gümrük-
lerin etkinliği mevcuttur. 

Ülkemizde gelen insan, hayvan, 

bitki, araç ve eşyanın tüm işlemleri 

gümrüklerimizde yapılmaktadır. 

Bir toplu iğnenin bile Türkiye’ye 

girişi, gümrük işlemi yapılarak 

olmaktadır. Gümrükler milli 

güvenlik siyasetinin uygulandığı 

tek sivil devlet kurumudur. Ülke 

güvenliği yönünden gümrükler 

hayati bir öneme sahiptir. Çünkü 

Türkiye’ye gelen şahıslar, taşıtlar 

ve eşyalar gümrük denetimine ta-

bidir. Görev olarak tek yetkili dev-

let kurumudur. Gümrüklerde yani 

sınırlar, ülkelerin bağımsızlığının 

başladığı sınırlarıdır. Eğer ül-

keler fiziki ve ekonomik anlamda 

sınırlarına hâkim olamazlarsa 

bağımsızlık yönünden eksikleri 

var demektir.

 

Gümrük sınırlarımızda ve iç 

gümrüklerimizde bu kontrol 

ve sınır bekçiliğini gümrük 

muayene memurları ve muay-

ene ile görevli diğer memurlar 

yapmaktadırlar. Türkiye’nin yıl 

bazında toplam ithalat ve ihracatı 

yaklaşık 400 milyar dolardır. 

400 milyar dolarlık ihracatın 

işlemlerini yapan kişiler muay-

ene memurlarıdır. Tam zamanlı 

gece gündüz, kar, kış, bayram ta-

tili, yılbaşı, istisnasız her zaman 

gümrük işlemleri yapılmaktadır. 

Gümrüğün yükünü en çok 

kaldıran kahraman muayene 

memurlarıdır. Buna rağmen 

muayene memurları özlük hakları 

yönünden diğer memurlarla eşit 

ücret politikasına tabidirler. Yani 

risk, denetim ve görev zorluğu 

tazminatı almamaktadırlar. Bu 

kadar görev ve sorumluluk yükle-

nen muayene memurlarına haklı 

talepleri olan uzmanlık unvanı 

da verilmemektedir. Muayene 

memurları bu görev ve sorumluluk 

altında ezilmektedir. Bir an önce 

muayene uzmanı veya denetim 

uzmanı adı altında unvanlarının 

verilmesi gerekmektedir. Muay-

ene memurlarına verilecek değer 

yani unvan, teşkilata artı değer 

olarak dönecektir. Görevlerinde 

daha motive olacaklar, daha ver-

imli hizmet edeceklerdir. 

Yavrularımızın emdiği emzik, 

yediği mama, oynadığı oyuncak 

ve giydiği giysinin çoğunun ithal 

olduğu bir gerçektir. Bir neslin 

Gümrük ve Hayat

Cihan BÖYÜR
Gümrük Müdür Yardımcısı
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sağlıklı beslenmesinde bile gümrüklerin yani biz-

zat denetim yapan muayene memurlarının rolü çok 

büyüktür. Biz yetişkinlerin kullandığı otomobil, her 

gün konuştuğumuz cep telefonu, masamızda duran 

bilgisayar, giyim, gıda, kalem, kâğıt gibi günün her 

anı hayatımızda olan eşyaların yüzde doksanı ithal 

ürünlerdir. Gerisini siz düşünün.

Bugünlerde gündemde olan korana virüsü dahi başka 

ülkelerde gümrük sınırlarından deniz, hava, kara 

kapılarından giriş yapan bu virüsü taşıyan hayvan, 

insan ve hayvansal ürünlerle de taşınabilmektedir 

ve burada salgın olarak insanlara bulaşabilmektedir. 

Yakın komşumuz olan İran’ın Kum kentinde görülen 

Korona virüsü nedeniyle İran’a açılan Van-Kapıköy, 

Hakkari-Esendere, Ağrı- Gürbulak, Nahçivan’a açılan 

Iğdır-Dilucu Gümrük kapılarımız bu yazının yazıldığı 

tarihte, geçici olarak eşya, hayvan ve taşıt girişlerine 

ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Ülkemizden tran-

sit geçiş işlemleri kontrollü olarak devam etmekte-

dir. Türkiye’den çıkış ve ihracat işlemleri şimdilik 

yapılmaktadır. Görülüyor ki insan yaşamında Güm-

rüklerin rolü hayati önem taşımaktadır. Ülkemiz 

hudut kapılarına ve gümrük teşkilatına azami dere-

cede sahip çıkmak, gümrüklerimizi donanımlı kılmak 

hayatımız için birinci derecede önem arz etmektedir. 

 

Aynı zamanda vergi tahsilatını peşin olarak, yaklaşık 

bütçe vergi gelirlerinin yüzde 25’i  Gümrük idareler-

imiz tarafından yapılmaktadır. Gümrükler illegal 

eşya, hayvan, insan giriş ve çıkışlarıyla da mücadele 

etmektedirler.

Devletimizin personel politikasında gümrüklerde 

daha titiz davranması gerekmektedir. Çünkü mil-

li beka, ülkenin sınırlarına ve potansiyeline sahip 

çıkılarak korunur ve sonsuza dek yaşatılır. Ne mutlu 

“insanı yaşat ki, devlet yaşasın” ilkesiyle çalışan güm-

rük personelimize. Hoşça kalın…
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Makale

Bu mesleğe ilk başladığım 
1994’lerde çarşaf beyanna-
me olarak adlandırdığımız 

beyannameler ile işlemler yürü-
tülürdü. Böyle bir beyannamenin 
yazılması tek kalem ise yaklaşık 
1 saat kadar sürerdi. Bu beyan-
nameler 6-7 nüshasının arasına 
karbon kağıtlarının yerleştiril-
mesinden sonra kurşun kaleme 
benzer silinemeyen fakat kalem-
tıraşla açılabilen sabit kalemler 
ile doldurulurdu. Beyannameler 
doldurulurken yazıların alt nüs-
halara da çıkması için sabit ka-
lemlere kuvvetlice bastırılarak 
yazılır bu da parmaklarda nasırlar 
oluşmasına neden olurdu. Beyan-
namelerin yazılması, tescil edil-
mesi muayene ve çıkış işlemleri 
saatlerce bazen günlerce sürerdi… 
Hata yapma riskini yanı sıra işlem 
süreleri de oldukça uzundu. Ben 
çarşaf beyannamelerin son birkaç 
yılına yetişip manuel tahakkuk 
yapanlardan biriydim ve bir dev-
ri görmek anlamında da kendimi 
şanslı sayıyorum. 

Avrupa Birliği ile tesis edilen 
Gümrük Birliği anlaşması ile bir-
likte AB’de kullanılan Tek İdari 

Belge (Single Administrative Do-
cument) 1996 yılından itibaren 
ülkemizde de Gümrük Beyanna-
mesi olarak kullanılmaya başlan-
dı ve diğer tüm belgeler kulla-
nımdan kaldırılarak otomasyona 
hız verildi. Gümrük Müsteşarlığı 
(Mülga) çağdaş bir gümrük ida-
resi yaratmak amacıyla, gümrük 
işlemlerinin bilgisayar ortamın-
da yürütülmesine ilişkin olarak 
“Gümrük İdaresinin Modernizas-
yonu Projesi”ni (GİMOP) devreye 
sokarak; Bilgisayarlı Gümrük Et-
kinlikleri (BİLGE), Gümrük Veri 
Ambarı Sistemi (GÜVAS), Güm-
rük Kapıları Güvenlik Sistemi 
Projesi (GÜMSİS) ve Bilgisayarlı 
TIR-TRANSİT Sistemi, geliştiril-
di. 

Bu kadar gelişme 1996-2001 yılla-
rı arasında hızlıca olunca ben de 
dahil olmak üzere Gümrük Mü-
şavirliği mesleğindeki bir çok kişi 
kaygı duydu. Başta AHL Kargo 
Gümrük Müdürlüğü olmak üzere 
protestolar oldu. “Bilgisayar iste-
miyoruz“, “Ankara ekmeğimizle 
oynama” şeklinde sloganlar gün-
lerce atılsa da ne Ankara geri adım 
attı ne de kimse işinden oldu. Ak-
sine saatlerce beklenilen tescil, 
muayene ve müdür muavini kuy-
rukları azaldı. Hem kamu sektörü 
hem de özel sektör tarafında bir 
nebze de olsa rahatlamış insanlar 
işlerine daha fazla odaklanma fır-
satı yakalamış oldu.

Resmin tamamına bakıldığında 
1990’lı yılların ortalarına doğru 
tüm dünya ile birlikte ülkemiz de 
otomasyon ve teknolojiye evrili-

yordu ve evrilmeliydi de. Her ne 
kadar meslek kaygımız olsa da 
ülkemiz ve dış ticaretimiz için bu 
ilk adımların çok önemli katkıları 
oldu. Dış ticaret istatistiklerimiz 
çok daha hızlı ve ekonomik bir 
şekilde işlendi ve karar vericilerin 
daha hızlı ve etkin karar vermesi 
sağlanmasıyla birlikte özel sektör 
ve kamu tarafında dış ticaret ma-
liyetlerinde düşüşler gözlendi. 
2000‘li yıllarda BİLGE sisteminin 

iyice oturmasından ve herkesçe 
benimsenmesinden sonra güm-
rüklerde basitleştirme ve kolay-
laştırmalar hızla arttı. EDI (Elekt-
ronik Veri Değişim Sistemi)’nin 
de devreye alınmasıyla birlikte; 
10 yıllık periyotta sarı ve mavi 
hat gibi ithal veya ihraç ürünlerin 
daha az muayeneye tabi tutuldu-
ğu, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi 
gibi basitleştirmeler ile daha da 
az denetim daha da az bilgi belge 
yaklaşımıyla gümrüklerdeki işlem 
süreleri oldukça kısaldı. Gümrük-
lerde riske göre denetim mantığı 
bu yıllardan sonra yerleşmeye 
başladı ve dış ticaretimiz büyür-
ken doğru beyanda bulunan mü-
kellefler daha az denetime tabi tu-
tuldu. Kaçakçılık olaylarıyla daha 
etkin mücadele edildi. 

Ticaretin Kolaylaştırılması ve 
Gümrüklerdeki Uygulamalarının 

Yakın Tarihine Bir Bakış

Kemal Özkan
Gümrük Müşaviri
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2011 yılında artan beyanname sayıları, büyüyen dış 
ticaret hacmi ve ihtiyaç duyulan yetişmiş denetim 
personel yetersizliği nedeniyle 5911 sayılı kanun ile 
“Kolay Ticaret, Büyük Türkiye” sloganıyla Yetkilendi-
rilmiş Yükümlü Statüsü Gümrük Kanunu’ndaki yeri-
ni aldı ve izlenebilir, güvenilir ve mali yeterliliğe sa-
hip şirketlere Onaylanmış Kişi Statü Belgesi’nin çok 
üzerinde ilave kolaylaştırmalar ve daha da az denetim 
olanağı sağlandı. Ticaret Bakanlığı’nın 21.05.2014 
tarihinde yayınladığı Gümrük İşlemlerinin Kolay-
laştırılması Yönetmeliği ile de son şeklini aldı. Bu 
yönetmeliğin bazı kısımlarının henüz uygulamaya 
geçmemiş olmasına rağmen ileride geçecek olması 
ve beyanını doğruluk ve dürüstlükle yapan mükellef-
lerin daha da az denetime tabi tutulup işlemlerinin 
daha da kolaylaştırılacak olması ticaret erbabı arasın-
da mutluluk ve heyecan yarattı.

Azaltılmış bilgilerden oluşan özet beyan verebilme, 
daha az ve öncelikli denetime tabi tutulma, eksik bel-
geyle beyanda bulunabilme, kısmi teminat, taşıt üstü 
işlemlerinde dahi yeşil hat uygulaması gibi bilgi ve 
belge anlamında kolaylaştırmalar ile doğrudan üre-
tim tesislerine ithalat diyebileceğimiz “yerinde itha-
lat” ve doğrudan üretim tesislerinden yurtdışına eşya 
ihracatını öngören “yerinde ihracat” uygulamaları, 
izinli alıcı ve gönderici ile götürü teminat uygulama-
ları ile de adeta yeni bir döneme geçilmiş tüm güm-
rük rejimlerine kolaylaştırma yaygınlaştırılmış oldu.  
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının (YYS) görül-
meyen bir avantajı ise, bu statüye haiz şirketlerden 
istenilen yıllık faaliyet raporları ile bir yıl boyun-
ca sundukları beyannamelerin kendileri tarafından 
kontrol edilerek, kontrol sonuçlarının faaliyet raporu 
olarak bölge müdürlüklerine raporlanmasının şirket-
lerde otokontrol mantığının yerleşmesi anlamında 
katkıları oldu. YYS sahibi şirketler yaptıkları hataları 
görerek, Gümrük Kanunu 234/3‘e göre %10 nispe-
tinde indirimli olarak ödeyerek hem maliyet avantajı 
sağladı hem de mevzuat ve doğru beyanda bulunma 

kabiliyetlerini geliştirmelerine katkılar sağladı. 
Tabidir ki 1998 yılında olduğu gibi Dış ticaret işlem-
lerinin kolaylaştıkça Gümrük beyanında bulunacak 
özel sektör çalışanlarına ihtiyacın azalacağı dolayı-
sıyla meslek mensuplarının değerinin azalacağı gibi 
bir görüş halen varlığını korusa da her yenilik kendi 
çevresinde yeni iş sahaları açtı. 

Mesleğe ilk başladığımda ithalat işlemleri için sü-
reç adımları; 1995’lerde 10 aşamadan oluşuyordu. 
2000’li yıllarda Bilge ve EDİ entegrasyonları ile 5‘e 
kadar düştü. 2010‘lu yıllarda ise Yetkilendirilmiş Yü-
kümlü Sertifikası ile sağlanan kolaylaştırmalardan 
sonra ise bazı işlemlerde 2 aşamaya kadar düşürül-
dü. Örneğin; YYS sahibi, Götürü teminat kapsamında 
yetkili bir şirketseniz ve Dahilde İşleme İzin Belgesi 
kapsamında bir eşya için beyanname verdiğinizde 
tescil-hat bildir yaptıktan sonra limanlardan doğru-
dan mallarını alabilecek durumdalar. İleriki yıllarda 
liman takip sistemi entegrasyonunun devamı ile artık 
limana da çıkış işlemleri için gitmeye gerek kalmaya-
cağını umut ediyorum.

Yazımızı da şöyle bir toparlamak gerekirse; 1995’ler-
den bugüne meslek hayatım boyunca gözlemlediğim 
hep dış ticaretimizin dünyaya paralel olarak büyüyüp 
geliştiği, beyanname sayılarında sürekli bir artış ol-
duğu aynı zamanda Gümrük işlemlerinin de sürekli 
kolaylaştığıdır. Yapılan kolaylaştırmalar, dijitalleş-
me, tek pencerede hızlı devam eden bir entegrasyon 
süreci; ülke olarak hem gümrük işlem hızımızda hem 
de maliyetlerimizin azaltılmasında büyük katkılar 
sağlamaktadır. Yazımda da özetle anlattığım üzere 
ülkemiz gümrük tarafında ortalama her 10 yılda bir 
ileriye doğru adım atmaktadır. Ülkemizin 2023 he-
defleri ile birlikte 2020-2021 aralığında dijitalleşme-
de de hızlı adımları heyecanla bekliyoruz. Bu zorlu 
süreçte mesleki olarak gelecekten kaygı duymama-
lıyız. Unutmamalıyız ki okuduğumuz, kendimizi ge-
liştirdiğimiz, yeniliklere açık olduğumuz, yeni fikir-
lerden ve yaklaşımlardan korkmadığımız sürece asla 
yok olmayız. Bütün bu basitleştirme, kolaylaştırma, 
otomasyon projelerinin gümrüklere kazandırılması 
sürecinde emeği geçen ve birçoğu bakanlıktan ayrıl-
mışsa da gümrük camiası içinde yer alan, bir kısmı 
da fırsat verilince yeni projeler üreteceğini bildiğimiz 
yenilikçi, çözüm odaklı öncülere teşekkürü bir borç 
biliriz. 
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Tekstil ürününün sınıflandı-
rılmasında eşyanın hangi 
elyaf çeşidinden mamul ol-

duğu, kullanılan iplik cinsi, özelli-
ği ve iplikten örme veya dokuma 
mensucatın hammaddelerin tes-
piti, kullanım alanları, üzerinde 
uygulanan bazı işlemler ve bunlar-
dan hazır eşyalar tarife tespitinde 
belirleyici olacaktır… 

Bu bölümde ihtilaf konusu olabi-
lecek bazı tekstil tarifelerine örnek 
olarak;

1.- Plastik emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış, plastikle lamine edil-
miş örme veya dokuma deri takli-
di mensucat ile bunlardan mamul 
eşyaların sınıflandırılması. (39.21- 
59.03 ve 60.01 tarife pozisyonla-
rında yer alan eşyalar.), 

2.-58.11 pozisyonunda yer alan 
parça halindeki kapitoneli mensu-
cattan mamul ürünlerin (Kaban, 
pardösü, ceket, rüzgarlık, anorak, 
parka, pelerin, palto, yağmurluk) 
59.03, 59.06, veya 59.07 pozis-
yonlarındaki kumaşlardan ) sınıf-
landırılması ve,

3.- 56.08-  58.04 ve 60.05 tarife 
pozisyonlarında yer alan Ağ men-
sucat ile,  56.08 ve 5407.30 pozis-
yonlarında yer alan Sera Örtüsü 
cinsi eşyanın sınıflandırılması ola-
rak bazıları verilebilir. 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kap-
lanmış, plastikle lamine edilmiş 
Örme veya Dokuma deri taklidi 
mensucat ile bunlardan mamül 
eşyaların sınıflandırılması.     
                                                
(39.21- 59.03 ve 60.01 tarife pozis-
yonlarında yer alan eşyalar.)

59.03 Plastik emdirilmiş, sı-
vanmış, kaplanmış veya plas-
tikle lamine edilmiş mensucat 

5903.10 - Poli (vinil klorür) ile

5903.20 - Poliüretanla

5903.90 - Diğerleri

Bu tarife pozisyonunda yer alan 
eşyalar, polivinil klorür (pvc), po-
liüretan, polyester, polipropilen 
veya diğer sentetik maddelerle 
sıvanmış, kaplanmış veya lami-
ne edilmiş deri taklidi dokumaya 
elverişli mensucat olup belirtilen 
özellikleri taşımaktadır:

- Emdirilmiş, sıvanmış veya kap-
lanmış mensucat söz konusu oldu-
ğunda, emdirme, sıvama veya kap-
lama, ortaya çıkan renk değişikliği 

sonucu etkilemeksizin çıplak gözle 
görülebilir olmalıdır.

5903.10.90. Polivinil  klorür 
deri taklidi.  
        
5903.20.90  Poliüretan deri 
taklidi.

Polivinil  klorür deri taklidi.

Poliüretan deri taklidi.

Bazı Tekstil Eşyalarının 
Tarifelerinin Sınıflandırılması

Bülent Ercan ÇOBAN
Gümrük Muayene Memuru
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Dokumaya elverişli mensu-
cat, plastik maddelerin içine 
tamamen batırılmamış veya 
her iki yüzü plastikle sıvan-
mamış veya kaplanmamış ol-
malıdır.

Ön yüzü pvc, poliüretan veya 
diğer sentetik maddelerle 
kaplı, mesnedi ise ileri işlem 
görmüş mensucat olmalıdır. 
(Mesnedi sonradan tüylen-
dirme (şardonlama), ayrıntı-
lı çalışılmış ileri işlem)

Eşyanın her iki yüzünün de (do-
kumaya elverişli mensucat ve gö-
zenekli plastik) suni deri efektinin 
oluşturulmasına yönelik işlem 
gördüğünün anlaşılması halin-
de, esas yüzünü gözenekli plastik 
oluştursa dahi, mensucatın takvi-
ye edici amacın ötesinde bir işlevi 
olduğundan 59.03 tarife pozisyo-
nunda sınıflandırılacaktır.

59.03 pozisyonundan hariç tu-
tulacak eşya anlamında “kısmen 
kaplanmış/sıvanmış” mensucat-
tan, bu kaplama/sıvama işlemi so-
nucunda üzerinde desen oluşmuş 
olan mensucat anlaşılmalıdır.

Plastik kaplanmış, sıvanmış, 
mensucat. (3921)

-  Gözenekli olanlar:
3921.11 -  Stiren polimerle-
rinden olanlar
3921.12 -  Vinil klorür poli-
merlerinden olanlar
3921.13 -  Poliüretanlardan 
olanlar
3921.14 -  Rejenere sellüloz-
dan olanlar
3921.19 -  Diğer plastiklerden 
olanlar.
3921.90 -   Diğerleri

Dokumaya elverişli madde-
lerden mensucatın sadece 
mesnet olarak kullanıldığı 
gözenekli plastikten levha-
lar, yapraklar veya şeritlerle 
birleştirilmiş olan dokumaya 

elverişli mensucat da 39. Fa-
sılda sınıflandırılır.

* Dokumaya elverişli mensu-
catın plastik maddelerin içi-
ne tamamen batırıldığı veya 
her iki yüzünün tamamen bu 
maddeyle sıvandığı veya kap-
landığı ürünler. 

* Desensiz, ağartılmamış, 
ağartılmış ya da tek şekilde 
boyanmış, dokunmuş men-
sucat, plastik plaka, levha 
veya şeritlerin bir yüzüne 
tatbik edildiğinde sadece tak-
viye edici amaca hizmet etti-
ği,

* Eşyanın esas kullanım 
yönünün tespit edilebildiği 
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ve bu yüzün gözenekli plastik 
olduğu, mesnedinin ise takvi-
ye edici olarak kullanıldığı 
dokumaya elverişli mensucat.

* Ön yüzü PU (poliüretan) 
kaplı, mesnedi sadece takvi-
ye edici olarak kullanılan 
dokumaya elverişli madde-
lerden örme mensucat,  
39.21’de sınıflandırılacaktır.

* Tüylü mensucat, desenli, 
baskılı ve ayrıntılı çalışılmış 
mensucat ön yüzü gözenekli 
plastik kaplama olsa dahi 
mesnedi ileri işlem görmüş 
olduğundan takviye edici 
amacın ötesinde 39.21. po-
zisyonu dışında kalmakta-
dır.

* Ön yüzü gözenekli plastik 
kaplama, mesnedi farklı 
renkteki ipliklerden yani 
birden fazla iplik çeşidi kul-
lanılarak işlem görmüş ise 
yine takviye edici amacın 
ötesinde 39.21 pozisyonu dı-
şında kalacaktır.

60.01 - Örme veya kroşe tüy-
lü mensucat.

6001.10 -“Uzun tüylü” men-
sucat

* Bukleli mensucat
6001.21 - Pamuktan
6001.22 - Sentetik veya suni 
liflerden
6001.29 - Dokumaya elveriş-
li diğer maddelerden

*  Diğerleri
6001.91 - Pamuktan
6001.92 - Sentetik veya suni 
liflerden

6001.99 - Dokumaya elveriş-
li diğer maddelerden

60.01 tarife pozisyonunda 
yer alan deri taklidi men-
sucatın mesnedi kısa veya 
uzun tüylü örme mensucat, 
ön yüzü ise polyester, poli-
üretan veya diğer sentetik 
maddelerden kaplı olarak 
üretilmiştir. 

Deri taklidi örme mensuca-
tın 60.01 tarife pozisyonun-
da sınıflandırılabilmesi için 
örme işlemi sırasında ilave 
hav ipliğinin olması gerekir. 
Buna göre, örme tüylü men-
sucatta havı oluşturan ilave 
ipliğin tespiti halinde eşya-
nın 60.01 pozisyonunda de-
ğerlendirilmesi gerekmek-
tedir.
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39.21, - 59.03 ve 60.01 tari-
fe pozisyonlarında yer alan 
plastik kaplanmış, sıvanmış 
ve lamine edilmiş deri taklidi 
mensucattan yapılan giyim 
eşyası sınıflandırılması,

3926.20.00.00.19.  Ön yüzü 
gözenekli polivinil klorür (pvc) 
kaplı, mesnedi sadece takviye edi-
ci olarak kullanılan (işlem görme-
miş) dokumaya elverişli liflerden 
mamul mensucattan üretilen gi-
yim eşyaları. 

6113.00.90.00.00. Ön yüzü 
poliüretan kaplı, mesnedi ileri iş-
lem görmüş, tüylendirilmiş 
5903.20 pozisyonundaki mensu-
cattan mamul örme giyim eşyası.

6210.40.00.00.19. Ön yüzü po-
liüretan kaplı, mesnedi ileri işlem 
görmüş 5903.20 pozisyonundaki 
mensucattan mamul dokuma gi-
yim eşyası.

6101.30.10.00.00. Ön yüzü po-
liüretan kaplı, mesnedi ilave hav 
iplikleriyle örülmüş 60.01 tarife 
pozisyonunda yer alan mensucat-
tan mamul örme giyim eşyası.

58.11 pozisyonunda yer alan 
parça halindeki kapitoneli 
mensucattan mamul ürünle-
rin (Kaban, pardösü, ceket, 
rüzgarlık, anorak, parka, 
pelerin, palto, yağmurluk) 
59.03, 59.06, veya 59.07 po-
zisyonlarındaki kumaşlar-
dan) sınıflandırılması.  

5811.00.- Aralarına dolgu mad-
desi konulan bir veya daha fazla 
dokumaya elverişli madde taba-
kalarının dikilmesi veya başka şe-
kilde birleştirilmesinden meyda-
na gelen parça halindeki 
kapitoneli mensucat.

58.11.- İzahname Notu.
Bu tabakalar genellikle iğneleme 
veya dikişle (dikme-örme dahil) 
dikişlerin sadece kapitone imali 
amaçlı olması ve ürüne işleme 
özelliği vermemiş olması şartıyla, 
düz dikiş veya dekoratif desenler 
veren dikişle birleştirilir. Bu kat-
lar ürünün dikiş, iğneleme veya 
dikme-örme suretiyle elde edilen 
kapitone (kabarık) efektine sahip 
olması şartıyla, düğümleme veya 
yapıştırıcı ile veya termal yapıştır-
ma veya başka vasıtalarla bir ara-
ya getirilebilir. 

Bu pozisyonda yer alan eşya, em-
dirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış 
olabilir veya imalatında kullanı-
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lan mensucat emdirilmiş, sıvan-
mış veya kaplanmış olabilir.

61. Fasıl-  İzahname – Alt Po-
zisyon Notu:   (ÖRME)

58.11 pozisyonunda yer alan 
parça halindeki kapitoneli men-
sucattan mamul ürünler, XI. 
Bölümün 2 no.lu Altpozisyon No-
tunun koşullarına uygun olarak, 
bu Faslın pozisyonları altındaki 
alt pozisyonlar içinde sınıflandı-
rılacaklardır. Sınıflandırmanın 
amacına uygun olarak dış tarafta-
ki mensucatın dokumaya elverişli 
maddesi, eşyaya esas niteliğini 
kazandırır. Bu anlamda, örne-
ğin, kapitoneli bir erkek anorağı-
nın en dıştaki örme kumaşı %60 
pamuklu, %40 polyester ise, bu 
giyim eşyası, 6101.20 alt pozis-
yonunda yer alır. Şurası kayda 
değer ki, şayet dıştaki kumaş 
kendi başına 59.03, 59.06 
veya 59.07 pozisyonlarında 
yer alıyor olsa bile, bu giyim 
eşyası 61.13 pozisyonunda 
yer almaz.

2 Nolu alt pozisyon notu:  56. 
ila 63. fasıllardaki, iki veya daha 
fazla dokumaya elverişli madde 
içeren ürünler tamamen, bu bölü-
mün 2. notuna (50. ila 55. fasıllar 
veya 58.09 pozisyonundaki doku-
maya elverişli aynı maddelerden 
meydana gelen ürünün sınıflan-
dırılmasına ilişkin) göre seçilecek 
olan dokumaya elverişli madde-
den meydana gelmiş gibi kabul 
edilecektir.

XI.Bölüm, 2.not; 50 ila 55. fa-
sıllarda veya 58.09 veya 59.02 po-
zisyonlarında sınıflandırılabilen 
ve iki veya daha fazla dokumaya 
elverişli maddeden meydana ge-
len karışımlardan eşya, dokuma-
ya elverişli maddelerin her birine 
ağırlık itibariyle üstün gelen 
dokumaya elverişli madde-
den mamul olarak kabul edi-
lip sınıflandırılırlar. 

Dokumaya elverişli maddelerin 
hiç birisinin ağırlık itibariyle üs-
tün gelmemesi halinde bu eşya, 
tamamen dokumaya elverişli tek 
bir maddeden meydana gelmiş 
gibi, her biri geçerli olabilecek po-
zisyonların numara sırasına göre 
sonuncusunda sınıflandırılır.

Bu durumda kapitoneli mensu-
cat, iki veya daha fazla dokuma-
ya elverişli maddeden meydana 
gelen karışımlardan eşya doku-
maya elverişli maddelerin her bi-
rine ağırlık itibariyle üstün gelen 
dokumaya elverişli maddeden 
mamul olarak kabul edilip sınıf-
landırılırlar. 

Giyim eşyasının dış taraftaki 
mensucatı eşyaya esas niteliği-
ni kazandırır. Dış taraftaki örme 
mensucat, %60 pamuklu, %40 
polyester ise, bu giyim eşyası, 
6101. pozisyonunda yer alır.  Yine 
dış taraftaki mensucat 59.03 po-
zisyonundaki mensucattan üretil-
miş olsa dahi, kapitoneli mensu-
cat iki veya daha fazla dokumaya 
elverişli maddelerden oluştuğun-
dan ağırlık itibariyle üstün gelen 
dokumaya elverişli maddeden 
mamul olarak kabul edilip sınıf-
landırılırlar.

6113.00 59.03, 59.06 veya 
59.07 Pozisyonlarındaki örme 
veya kroşe mensucattan yapılmış 
giyim eşyası:

61.13.- İzahname Notu:

61.11 pozisyonunda yer alan be-
bek giysileri hariç olmak üzere bu 
pozisyon, kadın veya erkek giyim 
eşyası olup olmadığına bakılmak-
sızın 59.03, 59.06 veya 59.07 
pozisyonlarında yer alan örme 
veya kroşe mensucattan yapılmış 
giyim eşyasının tümünü kapsar.

58.11 pozisyonunda yer alan par-
ça halindeki kapitoneli mensu-
cattan mamul olan örme giyim 
eşyası (genellikle 61.01 veya 61.02 
pozisyonları).

62. Fasıl- İzahname Alt Po-
zisyon Notu: (Dokuma)

Alt Pozisyon Açıklama Notu.
58.11 pozisyonunda yer alan 
parça halindeki kapitoneli 
mensucattan mamul ürünle-
rin sınıflandırılması.

58.11 pozisyonunda yer alan par-
ça halindeki kapitoneli mensucat-
tan mamul ürünler, XI. Bölümün 
2 no.lu Altpozisyon Notunun ko-
şullarına uygun olarak, bu Faslın 
pozisyonları altındaki alt pozis-
yonlar içinde sınıflandırılacaktır. 
Sınıflandırmanın amacına uygun 
olarak dış taraftaki mensucatın 
dokumaya elverişli maddesi, eş-
yaya esas niteliğini kazandırır. Bu 
anlamda, örneğin; kapitoneli bir 
erkek anorağının en dıştaki ku-
maşı %60 pamuklu, %40 polyes-
ter ise, bu giyim eşyası 6201.92 
alt pozisyonunda yer alır. Şurası 
kayda değer ki, şayet dıştaki 
kumaş kendi başına 59.03, 
59.06 veya 59.07 pozisyonla-
rında yer alıyor olsa bile, bu 
giyim eşyası 62.10 pozisyo-
nunda yer almaz.

62.10. - 56.02, 56.03, 59.03, 
59.06 veya 59.07 Pozisyonla-
rındaki mensucattan hazır giyim 
eşyası:

62.10.- İzahname Notu:
Bu pozisyon, 62.09 pozisyonun-
daki bebekler için giyim eşyası ha-
riç olmak üzere erkek veya kadın 
ayırımı yapılmaksızın keçeden 
veya dokunmamış mensucattan 
(emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş olsun olma-
sın) veya 59.03, 59.06 veya 
59.07 pozisyonlarındaki mensu-

İnceleme

38

OC
AK

 - 
HA

ZİR
AN

 •  
20

20



cattan (örülmüş mensucat hariç) 
tüm hazır giyim eşyasını kapsar.

58.11 pozisyonundaki parça ha-
lindeki kapitoneli mensucattan 
mamul dokuma giyim eşyası (ge-
nellikle 62.01 veya 62.02 pozis-
yonları).

Sonuç olarak; Bir veya daha fazla 
dokumaya elverişli madde taba-
kaların aralarına dolgu maddesi 
konularak, dikilmesi veya baş-
ka şekilde birleştirilmesinden 
meydana gelen parça halindeki   
59.03, 59.06. veya 59.07 pozis-
yonlarındaki, (Plastik emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış veya plastik-
le lamine edilmiş mensucat, kau-
çuklu mensucat) eşyalardan imal 
edilen Kapitoneli giyim eşyaları,

Bu pozisyon kapsamına dahil 
mensucatın iki maddede ele alın-
dığı, bunlardan her ikisinde de 
dolgu katı esas olmak kaydıyla 
mensucat tabakasının bir veya 
daha fazla olabileceği,  dış taraf-
taki mensucatın dokumaya elve-
rişli maddesinin eşyaya esas ni-
teliğini kazandırdığı, tabakaların 
genellikle iğneleme veya dikişle 
,düz dikiş veya dekoratif desenler 
veren dikişle birleştirildiği ve ya-
pıştırıcı veya başka bir vasıtalarla 
bir araya getirildiği, yani kapito-
neli mensucatın üretiminin özel 
bir işlem gerektirdiği nedeniyle, 
59.03, 59.06, veya 59.07 po-
zisyonlarındaki  KAPİTO-
NELİ  kumaşlardan mamul 
eşyalar 61. Fasıl ile, 6201.11 
ila, 6102.19 ve 6202.11 ila 
6202.19 alt pozisyonların-
da, bu pozisyonların dışında ka-
lan giysiler 6113 ve 6210.40 veya 
6210.50 pozisyonlarında sınıflan-
dırılması gerekmektedir.

5903.20. – pozisyonunda yer 
alan ve ön yüzüne poliüretan sı-
vanmış örme mensucattan ma-
mul iki veya daha fazla dokumaya 

elverişli maddelerden meydana 
gelen giyim eşyası, 61.13 tarife po-
zisyonunda değil, 61.01.tarife po-
zisyonunda yer alır.

5903.20. – pozisyonunda yer 
alan ve ön yüzüne poliüretan sı-
vanmış dokunmuş mensucattan 
mamul iki veya daha fazla doku-
maya elverişli maddelerden mey-
dana gelen giyim eşyası,  62.10 
tarife pozisyonunda değil, 62.01 
tarife pozisyonunda yer alır.
56.08 -  58.04 ve 60.05 tari-
fe pozisyonlarında yer alan 
Ağ mensucat ile,  56.08 ve 
5407.30 pozisyonlarında yer 
alan Sera Örtüsü cinsi eşya-
nın sınıflandırılması,

56.08 -  58.04 ve 60.05 pozis-
yonlarındaki  Ağ mensucat;

56.08 Sicim, ip veya halattan 
düğümlü ağlar; dokumaya elve-
rişli maddelerden hazır balık ağ-
ları ve diğer hazır ağ ve fileler.

58.04 Tüller ve diğer ağ mensu-
cat.

60.05 Çözgü tipi örgülü olan di-
ğer mensucat. (Örme ağ mensu-
cat.)

5608.- İzahname notları;        
Sicim, kordon veya ipten düğüm-
lü ağlar. Bu ürünler uzun ağlar 
olup, örn; ağ şeklinde el ya da ma-
kinede imal edilen açık ağ gözlü 
mensucattır. 

Bunlar 58.04 pozisyonunda yer 
alan ağ mensucattan farklı olup, 
56.07 pozisyonundaki sicim, kor-
don veya ipten yapılmışlardır.

5804.-  Ağ mensucat
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58. Fasıl notları; 4. madde; 
izah name notları:
58.04 Pozisyonu 56.08 pozis-
yonundaki ipten, sicimden veya 
halattan düğümlü ağ mensucata 
tatbik edilmez.

Ağ mensucat: Ağ mensucat üç 
seri iplikten meydana gelir: bir-
birine paralel çözgü iplikleri, göz 
(ağ) iplikleri ve bağlama iplikleri 
(file ağ gibi). Her bir göz ipliği, 
sırayla değişik iplikler boyunca 
bunların birinden diğerine geçe-
rek kare şeklinde gözler oluştu-
rurlar. Bağlama iplikleri, belli 
yerlerde göz ipliklerini çözgü ip-
liklerine bağlayarak mensucatı 
bir arada tutar.

Düğümlü ağ mensucat: Dü-
ğümlü ağ mensucat kare veya 
baklava biçiminde açık ve mun-
tazam gözleri içeren ve gözlerin 
şeklini koruması amacıyla iplik-
leri köşe yerlerinde düğümlen-
miş halde olan ağ mensucattır. 
Bunlar el veya makine ile yapılır.

60.05 Çözgü tipi örgülü olan 
diğer mensucat.

6005.90.pozisyonunda yer alan 
ağ mensucat cinsi eşyaların, 
56.08 ve 58.04 tarife pozisyonla-
rındaki ağ cinsi eşyalardan farkı; 
bu eşyaların çözgü tipi örme yön-
temiyle elde edilmiş olmalarıdır.

56.08 ve 5407.30 pozisyonla-
rında yer alan Sera Örtüsü cinsi 
eşyanın sınıflandırılması,
  
56.08 tarife pozisyonuna giren 
sicim, kordon veya ipten düğüm-
lü ağlar (örtü) hazır eşyalar el ya 
da makinede elde edilir, 56.07 
pozisyonundaki sicim, kordon 
veya ipten yapılmışlardır ve ağ 
gözleri düğümleme veya başka 
suretle elde edilebilir.

5407.30. (İzahname XI Bölüm, 
9 numaralı not)

50. ila 55. fasıllardaki dokun-
muş mensucata, dokumaya elve-
rişli paralel ipliklerin dar ve dik 
açı teşkil edecek şekilde birbirle-
ri üzerine konularak meydana 
getirdiği tabakalardan oluşan 
mensucat dahildir. Bu tabakalar, 
ipliklerin kesişme noktalarında 

bir birleştirici ile veya sıcak ya-
pıştırma usulü ile birbirleriyle 
birleştirilmişlerdir.

Yani, 5608 pozisyonundaki sera 
örtüsü cinsi eşyalar dokunurken 
ağ gözleri düğümleme yöntemiyle 
elde edilirken, 5407.30 pozisyo-
nundaki sera örtüsü cinsi eşyala-
rın dokuma şekli ipliklerin kesiş-
me noktalarında yapıştırma usulü 
ile birbirlerine birleştirilmiştir.

56.08 tarife pozisyonunda yer 
alan ağ, file ve benzer eşyaların 
belli ebat ve ölçülerde kullanıl-
maya hazır eşya haline getirilen-
lerin (örnek, sera örtüsü, 3metre 
genişlik ve 100 metre uzunluk 
ebatlarında) KDV oranının %18 
olduğu ifade edilebilmektedir.

Bu yazı meslektaşlarımıza yol 
göstermek üzere verilmiş olup, 
karşılaşabilecekleri bazı tekstil 
ihtilaflı tarifelerde sadece bilgi-
lendirmek amaçlıdır.

İnceleme
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Çok sevdiğim bir şiir var, “Balık 
Ağzı” başlıklı, şiirin en can alıcı di-
zeleri şöyle;

“Bu bir kılıç balığının öyküsü 
Yazılmasa da olurdu.
Ama bizi yeni sulara götürecek 
akıntı durdu
Uskumrunun arkasından gidi-
yorduk
Sürünün içinde ben de vardım
Sırtımda bir zıpkın yarası
Mutlu olmasına mutluydum
Nedense gitmiyordu kulağımdan
Bir türlü o “ağ var” sesleri” 1   

Bu dizeler Halim Şefik’e ait. Halim 
Şefik, Orhan Veli’nin yakın arkada-
şı, Melih Cevdet, Oktay Rifat gibi 
isimlerle birlikte İstanbul’da mü-
tevazı bir yaşam sürmüş bir şair. 
Doğan Hızlan’ın da anılarından 
aktardığına göre, elinde üzerinde 
“Türkiye İçin Her Kilometreye Bir 
Kitap” yazan bir bavulla sokak so-

kak gezerek kitap satarmış. İlerle-
yen yıllarda yakın arkadaşları ba-
vulla yürüyerek kitap satmasının 
yerine bir araç almasını önerince 
o da tripörtör alarak onunla de-
vam etmiş kitap satmaya.2    Ha-
lim Şefik’i burada anmamın sebebi 
elbette seyyar kitap satması değil, 
onun bir gümrük memuru olması. 3 

Kendi dizelerine bakalım; 

“Doğru dürüst okumadı
Girmedik iş de komadı
Oniki yıl gümrüklerde
Kamyon plakası yazdı” 4  

Öner’in vurguladığı gibi, Halim 
Şefik’in gümrüğe girmesinin sebebi 
ekonomik sıkıntılar çekmesidir an-
cak bu mesleğe girdikten sonra da 
emekli olana dek Haydarpaşa’da 
çalışmaya devam edecektir. Sey-
yar kitapçılığa ise emekli olduktan 
sonra başlıyor. 5    
Halim Şefik gümrükle ilişkisi olan 
tek şair değil elbette. Bir şair var 

ki herhalde ülkede onu tanıma-
yan yoktur, vatan şairi Namık Ke-
mal de hayatının bir döneminde 
gümrük çatısı altında çalışmıştır.
Bir dönem çalıştığı unvanı “Emtia 
Gümrüğü Tahrirat Kalemi Başka-
tip Muavini”dir.6  O dönemde bir 
başka edebiyatçı olan Leskofçalı 
Galip’in de kaymakamlık gibi
Görevlerinden sonra Gümrük ve 
Tahrirat Başkâtipliği ardından da 
müdürlüğünü yaptığını biliyoruz.7  
Namık Kemal ile birlikte Tercüme 
Odası’nda da çalışmışlardır. 8   

“Şu, saf, mâvi gök altında 
âlem böyle kurulmuş;
Herbir vücut başkasının kanı 
ile yuğrulmuş;
Bir çiçeğin ruhu gibi nâzik, 
güzel görünen,
Bir yetimin gönlü gibi dokun-
maya gelmeyen”… 9

dizelerinin sahibi bir diğer vatan 
şairi Mehmet Emin Yurdakul’un da 

Namık Kemal’den Mehmet Emin 
Yurdakul’a Gümrükçüler

Mehmet Baran
Gümrük Muayene Memuru

1 Halim Şefik, Otopsi, Haziran 1978, s.15
2 Doğan Hızlan, Bir Şiir Emekçisi: Halim Şefik, https://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/bir-siir-emekcisi-halim-sefik-41192748 (Erişim Tari-
hi:15.02.2020)
3 Haluk Öner, Orhan Veli Kanık’ın İzinde Bir Şair: Halim Şefik Güzelson, Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA), Bahar, 2019; (19) 71-72  ve Feridun Cemal 
İnal, Şair Seyyyar Kitapçı ve Gümrük Memuru: Halim Şefik, Gümrük Müşavirliği Dijital ergi Sayı:30
4 Halim Şefik, a.g.e. arka kapak.
5 Haluk Öner, a. g.e. s.71
6 Kudret Emiroğlu, Kısa Osmanlı – Türkiye Tarihi, İletişim Yayınları, 2015 ve İslam Ansiklopedisi, Namık Kemal Maddesi, https://islamansiklopedisi.org.
tr/namik-kemal (Erişim Tarihi:15.02.2020)
7  Ahmet Hamit Yıldız, Leskofçalı Galip Hayatı, Dönemi, Sanatı, Divanı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2003,  s.12
8 İslam Ansiklopedisi, Namık Kemal maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/namik-kemal (Erişim Tarihi:15.02.2020)
9 Mehmet Emin Yurdakul, Şiirler, der. Fevziye Abdullah Tansel, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s.79
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İncelemeMakale
yolu gümrüklerden geçiyor. Tabii, o zaman Rüsûmat 
Nezareti’ne bağlı gümrükler. Daha önceleri “gümrük 
emânetleri” olarak çalışan gümrükler yapılan düzen-
lemelerle artık gümrük müdürlüğüne dönüşmüş.10  
Mehmet Emin Bey’in yolu Rüsumat İdaresi’ne ise 
1892’de Sadrazam Cevat Paşa’nın önermesi ile me-
mur olarak düşüyor. 11   Yedi yüz kuruş maaşla baş-
ladığı memuriyetinde ilk başta yazı işlerinde çalışır. 
Daha sonra evrak müdürlüğüne yükselir. 12  Mehmet 
Emin Yurdakul’a gümrüklerdeki görevlerinden sonra 
Hicaz valiliği, Sivas valiliği gibi görevler de verilecek-
tir. 13   

Gümrük ve Tekel Bakanlığı müsteşar yardımcılığı da 
yapan, Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfettişi kökenli 
Yahya Benekay, 
“Gemiler yanaşır, gemiler kalkar,
İskele, sarsılır, titrer gıcırdar
Alnında güngörmüş kaderin izi
Dökülür yollara sarhoş tayfalar.” 14   dizeleriyle…

Gümrükler başmüdürlüğü, Ticaret Bakanlığı müşa-
virliği gibi görevler yapan 1914 doğumlu Sabahattin 
Teoman, 
“Sen uyandın diye gün doğar;
Şu yol geçtiğin için güzel
Bakmadığın için çirkin şu adam.”  15 dizeleriyle…

Yine Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfettişi kökenli, İz-
mir Gümrükler Başmüdürlüğü, Bakanlık Müşavirliği 
ve en son Petkim Gümrük Müşaviri gibi görevler üst-
lenmiş 1926 doğumlu Burhanettin Başsaraç da;

“Ve ben
Boşuna uğraşır dururum
Çıkarmak için başımı
Gökyüzünden dışarı.” 16 dizeleriyle…

Onun gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığı müfettişi kö-
kenli 1933 doğumlu Ünal Yaltırık da;

“Ihlamır kokan rüzgâr
Sana ses getirecek o zaman
“Mavi Boncuğum” diyen sesimi
Mavi Boncuğum…” 17 dizeleriyle…

ve 1936 doğumlu şair Güngör Aydın da önce Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı’nda başladığı kariyerini merkez 
valisi göreviyle emekli olarak bitirecektir ki;

“Bir gün durulacağını biliyorum suların
Tüm uykuların son bulacağını bir sabahta
Gerçekleşeceğini biliyorum kurguların
Olsam yada olmasam” 18  dizeleriyle yaşamı, bü-
yülü sözcüklerin kalıbına döktü. 

Bir başka edebiyatçı, şair Şair Yusuf Ahıskalı ise belki 
de edebiyata duyduğu ilgi daha ağır bastığından, 1934-
1938 arasında 4 yıl Gümrük müfettişliği yaptıktan sonra 
istifa ederek edebiyata yönlenecektir. 19 1914 doğumlu 
şair Sabahattin Teoman da gümrük çatısı altında bir 
süre çalışmış, daha sonra 1968’de Maliye Bakanlığı’na 
geçmiştir.  20

Bazı kaynaklarda Memduh Şevket Esendal’ın da 
gümrük memuru olduğu bahsedilmekteyse de 21 as-
lında kendisi bir dönem, devletten tütün imtiyazı sa-
hibi kuruluş olan Osmanlı Reji İdaresinde Muhafa-
za Müdürlüğü’nde çalışmıştır. 22  Unvanındaki isim 
benzerliği nedeniyle oluşan bir yanlış anlaşılmayla 
gümrük muhafaza memuru olduğu zannedilmiş ola-
bilir. Onun gümrük ile ilişkisini kurabilecek başkaca 
bir bilgiye ulaşamadım.

Makale

10 Aslıhan Nakiboğlu, 19. Yüzyılda Osmanlı Maliyesinde Değişim, Bürokratik Düzenlemeler ve Maliye Nezâretinin Kurulması, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 
2012, Cilt:5, Sayı:2, s.78
11 İslam Ansiklopedisi, Mehmet Emin Yurdakul Maddesi, (https://islamansiklopedisi.org.tr/yurdakul-mehmet-emin Erişim Tarihi:15.02.2020)
12 Akt. Nuri Civelek, Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944), Türk Yurdu, Şubat 2016 - Yıl 105 - Sayı 342, (https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=2576#_
edn2 Erişim Tarihi:15.02.2020)
13  İslam Ansiklopedisi, a.g.y. 
14  “M. Nihat Etiz (der), Cumhuriyet Dönemi Mülkiyeli Şairler, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Yayını, İzmir, 2011, s.38”
15  M. Nihat Etiz (der). a.g.e. s.17
16  M. Nihat Etiz (der). a.g.e. s.44
17  M. Nihat Etiz (der). a.g.e. s.72
18 M. Nihat Etiz (der). a.g.e. s.84
19 Ali Mustafa, Ses’li Yıllardan Bir İnsan: Yusuf Ahıskalı, Kıyı Edebiyat Dergisi, Sayı:10, (Aralık 1996) s.14
20 Şaban Gürtuna, Sabahattin Teoman Hayatı ve Eserleri, http://www.babaminsiirdefteri.com/sabahattin-teoman-hayati-ve-eserleri/ (Erişim Tarihi:15.02.2020)
21 Örneğin, içinde, Davut Göksu, İstanbul Kültür ve Edebiyat Atlası, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, 2015  s.447 ve örneğin,  https://www.dunyabi-
zim.com/portre/cehov-tarzi-oykunun-ilk-temsilcisi-memduh-sevket-esendal-h35315.html (Erişim Tarihi:15.02.2020) her iki yazıda da Esendal’ın mesleği gümrük 
memuru olarak aktarılır.
22 İslam Ansiklopedisi, Memduh Şevket Esendal maddesi, https://islamansiklopedisi.org.tr/esendal-memduh-sevket (Erişim Tarihi:15.02.2020)
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Dünyada da pek çok şair, yazar, ressam gümrük çatısı 
altında bulunmuştur. Gümrükçü ressam Henri Rous-
seau, mesleğinden ötürü “Le Douanier” olarak bilinir-
di. Ressamlığının yanı sıra gümrükte “Inspector”lük 
yapıyordu geçinmek için. 23  Kendisi naif sanatında 
önde gelen bir isimdi.  Onun ismine takılan “Güm-
rükçü” lakabı hayat boyu takma adı olarak kaldı. Çok 
sevilen klasik eser Moby Dick’in yazarı Herman Mel-
ville de ömrünün büyük kısmını gümrük memuru 
olarak geçirdi. 24 Bir diğer Amerikalı roman yazarı 
Nathaniel Hawthorne da gümrük memuruydu. 25

Namık Kemal’den Herman Melville’e kadar bütün bu 
camianın yolu bir şekilde gümrüklerden geçti. 

Bugün bakanlık ile yeni tanışan memurlar, bir za-
manlar Namık Kemal’e, Mehmet Emin Yurdakul’a, 
Halim Şefik’e maaş veren bir kurumun şimdiki per-
soneli olduklarını biliyorlar mıdır acaba? Cemal 
Süreya’nın Sezai Karakoç’un maliye bakanlığında 
çalışmış olmalarını, Ece Ayhan’ın ise kaymakam ol-
masını düşününce, yalnızca Ticaret Bakanlığı’nın de-
ğil pek çok kamu kurumunun şairlere, yazarlara, res-
samlara, müzisyenlere, entelektüellere çatısı altında 
yer verdiğini anlıyoruz aslında. 

23 Caithlin Welsh Haskell, Henri Rousseau, 1908 And After: The Corpus, Criticism, And History Of A Painter Without A Problem, Doctor of Philosophy, p.140
24 Peter Riley, Melville’s Retirement, Leviathan: A Journal of Melville studies, 13 February 2017, p.112
25 Did You Know...Thomas Melvill, Herman Melville and Nathaniel Hawthorne All Are Part of CBP History?” U.S. Costoms and Border Protection, https://www.
cbp.gov/about/history/did-you-know/melville (Erişim Tarihi:15.02.2020)”
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3 Ocak 2020: ABD kuvvetleri, 2020’nin ilk günlerinde Irak’ta İran’ın üst düzey komutanlarından Kasım Süleymani’yi füze saldırısıyla öldürdü. İran Dev-rim Muhafızlarına mensup Kudüs Gücü Komutanı olan Kasım Süleymani’nin ölümü bölgede tansiyonu arttırdı. Süleymani’nin yerine yardımcısı İsmail Kaani getirildi.

4 Ocak 2020: Endonezya’da son yılların en acı doğal afetlerinden biri yaşandı. Muson yağmurlarının beş gün etkili olduğu ülkede en az 53 kişi yaşa-mını yitirdi ve çok sayıda insan evlerin-den ayrılmak zorunda kaldı

8 Ocak 2020: İran, Süleymani sui-
kastına misilleme yapmak amacıyla Irak’taki 
iki ABD üssüne saldırdı. İran 80’e yakın ABD 
askerinin hayatını kaybettiğini iddia etse de 

Pentagon can kaybının yaşanmadığını bildirdi. 
Aynı tarihte İran sınırlarında Ukrayna Hava-
yollarına ait bir yolcu uçağı düştü. 176 yolcu-
nun yaşamını yitirdiği olayın ilk günlerinde 
kaza sebebi ‘mekanik bir arıza’ olarak iddia 

edilse de perde arkasında İran’ın yolcu uçağını 
yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Aylarda Neler Oldu?
Derleyen: Muhammet Ali Demir
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24 Ocak 2020 : Elazığ’ın Sivrice bölgesinde yerin 6,75 km derinliğinde 6,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde kırk kişi hayatını kaybederken birçok bina kullanıla-
maz hale geldi. 1 Şubat 2020 : İngiltere Avrupa 

Birliği’nden resmen ayrıldı. Artık AB 

politikalarının İngiltere’ye uymadığını 

belirten İngiltere Başbakanı B. Johnson, 

kırk yedi yıllık üyeliğin sonlanmasını ‘bir 

başlangıç’ olarak nitelendirdi. 

5 Şubat 2020: Van’ın 

Bahçesaray ilçesinde çığ felaketi 

yaşandı. Önceki günlerde çığ 

altında kalan iki kişiyi kurtarma 

çalışmaları yapmak için bölgeye 

giden ekibin üzerine ikinci bir 

çığ düştü. Afet sonucunda 38 kişi 

hayatını kaybetti. 

14 Şubat 2020: 

Avustralya’da altı aydır süren 

orman yangınları, yağışların etkili 

olup beraberinde sel getirmesiyle 

ilk kez kontrol altına alındı. 14 

Şubat tarihine kadar yaşanan bu 

hadisede 33 insan ve 1,25 milyar 

hayvan hayatını kaybederken 

yaklaşık 11 milyon hektarlık orman 

kül oldu.
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2 Mart 2020: Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırın-daki Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personellerini taşıyan servis aracına roketli saldırı düzenlendi. Meslek-taşlarımıza karşı yapılan bu hain saldırı sonucu üç gümrük memuru şehit oldu. Ülkemizdeki huzur ve istikrar ortamını hedef alan bu tür terör saldırılarını tekrar şiddetle kı-nıyor, saldırıda şehit olan meslektaş-larımıza Allah’tan rahmet, yakınları-na ve gümrük camiamıza başsağlığı 
dileklerimizi sunuyoruz. 

7 Mart 2020: Lübnan 

yaşadığı mali kriz sürecinde 

ilk kez borcunu temerrüde 

düşürdü. Başbakan Hassan 

Diyab yaptığı açıklamada 

“iktidarın 1,2 milyar dolar 

borcun askıya alındığını” 

belirtti. Lübnan’ın borçları 

GSYH’sinin %170’ine tekabül 

etmektedir.

3 Mart 2020: Kısa adıy-
la FED (Federal Reserve) olarak 
bilinen ABD’nin Merkez Bankası 
Covid-19 salgının etkilerine karşı 

önlem almak amacıyla faiz oranla-
rını %1 ile %1,25 arasında bir hedef 

aralığına düşürdüğünü açıkladı. 

4 Mart 2020: Knight Frank 

Research’in Yıllık Servet Raporuna 

göre küresel büyümenin yavaşla-

masına rağmen serveti 30 milyon 

doları aşanların sayısı %6 artışla 

513.244’e yükseldi. Ayrıca rapor-

da, bu artışa küresel borsalardaki 

dalgalanmanın ve artan emlak 

fiyatlarının neden olduğu belirtildi. 
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24 Mart 2020: Salgın günleri sürekli acı haberler ortaya çıkarsa da dünyanın çeşitli bölgele-rinden gelen doğa haberleri insanlı-ğa motivasyon kaynağı oluyor. Hava kirliliğinin yüksek olduğu Çin gibi ülkelerde karbon monoksit oran-larının %50 düştüğü belirtiliyor. Ayrıca Venedik’te kanal trafiğinin ve kirliliğin azalmasıyla su yüzeyin-deki tortular dibe çöktü, yıllar sonra su yüzeyinde balıklar görülmeye 
başladı. 

28 Mart 2020: Covid-19 ile 

mücadele kapsamında Türkiye’ye 

yapılacak tüm dış hat uçuşları dur-

duruldu. Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulu tavsiyeleri uyarınca Cumhur-

başkanı kararıyla yurtdışı uçuşları 

dururken, yurtiçinde ise belirli 

sayıda özel izinle THY tarafından 

uçuşların yapılacağı Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü tarafından duyu-

ruldu. 

11 Mart 2020:  Dünyayı 

etkisi altına alan Covid-19 Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

olarak ilan edildi. 

8 Mart 2020: ABD 

salgının yayılmasını önlemek 

için Asya ülkelerinden gelen 

dolar banknotlarını piyasaya 

sürmeme kararı aldı. Başta 

Çin olmak üzere söz konusu 

ülkelerden gelen banknotlar 

Amerika Merkez Bankası 

depolarında en az 7-10 gün 

arasında bekletiliyor.
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21 Nisan 2020: Covid-19 
salgınıyla birlikte küresel piyasa-
lardaki az talep ve arzdaki fazla-

lıktan dolayı, petrolün varil fiyatı, 
2002’den günümüze en düşük seviye 
olan 18,02 doları gördü. Bu durum 

‘uluslararası ekonomiye petrol şoku’ 
olarak tarihe geçti.

20 Nisan 2020: 
Türkiye’de otomotiv denilin-ce akla ilk gelen şehirlerden biri olan Bursa, 2020’nin ilk çeyreğinde 1 Milyar 977 mil-yon dolarlık otomotiv ihracatı 

gerçekleştirdi.

19 Nisan 2020: 

Türkiye, yerli ve milli solunum 

cihazını üretti. Cihazın %100 

yerlilik oranın altını çizen 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, seri üreti-

min de Arçelik’in üretim hattı 

kurmasıyla yapıldığını söyledi. 

Cihazın tüm hakları Sağlık 

Bakanlığı’na devredilirken 

cihaza ilişkin yurt dışından 

talepler de gelmeye başladı.
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30 Nisan 2020: Covid-19 salgını, internet ve medya tüketimi-nin artmasına neden oldu. Statista verilerine göre sosyal medya kulla-nımı %21, haber okuma %36, kitap okuma ve dinleme oranı %14 arttı. Avustralya ve Fransa bu verileri en çok arttıran ülkelerin başında gelirken özellikle Filipinler’de sosyal medya ve video izleme oranları 
önemli ölçüde yükseldi. 

29 Nisan 2020: Pentagon tarafından yayınlanan “tanımla-namayan uçan nesneler” videosu Nisan ayının son günlerine doğru dünya kamuoyunun en çok ko-nuştuğu haberlerden biri oldu. Do-nanma pilotlarının uçuş yaptıkları sırada kayda alınan üç görüntüden birinin 2004, diğerlerinin ise 2015 yıllarına ait oldukları belirtildi.

28 Nisan 2020: Çin yerel 

basanına göre, Pekin yönetimi dört 

büyük şehrinde (Shenzhen, Chengdu, 

Xiong’an ve Suzhou) yeni dijital para 

birimiyle ödeme yapma denemelerine 

başladı. Covid-19 salgınının yayılı-

mına kâğıt ve demir paranın ne denli 

etki yaptığı son dönemde uluslararası 

kamuoyu tarafından tartışılırken Çin 

Merkez Bankası dijital para politikasını 

hızlandırdı. Yuan’ın dijital hali olması 

beklenilen DCEP ile önümüzdeki sü-

reçte kamu çalışanlarının maaşlarının 

da ödenmesi planlanıyor. 
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