
TEMMUZ | ARALIK 2020  SAYI : 27

ISSN : 2717-6606

Kadir SARIKAYA

ANTREPODAN EŞYA 
ÇIKARILMASI ve / veya 
DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLLERİNİN 
KAÇAKÇILIK MEVZUATI 
YÖNÜNDEN 
DURUMU

COVİD-19 SALGINININ 
DÜNYA VE TÜRKİYE 

EKONOMİSİNE ETKİLERİ

TİCARET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI 

SN. RIZA TUNA TURAGAY İLE RÖPORTAJ

Rıza Mehmet KORKMAZ Hüseyin YAVUZ Ahmet KÜÇÜK

HUKUKUN TEMEL İLKELERİ 
ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK 

MEVZUATINI...

ULUSAL GÜVENLİĞİN 
BİLEŞENLERİNDEN MUAYENE 

MEMURU

GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR. 



TE
M

M
UZ

  | 
AR

AL
IK

 • 
20

20

2



TE
M

M
UZ

  | 
AR

AL
IK

 • 
20

20

1

Yeni ve sürprizlerle dolu bir sayımızla karşınızdayız. Ancak 
biraz hüzünlü olduğumuzu da ifade etmek isterim. 

Dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını bu satırları yazdığım 
tarihte 21.300.057 kişiye bulaşmış, 761.633 kişinin de hayatını 
kaybetmesine neden olmuş durumda. Cumhurbaşkanımız 
ve sağlık bakanlığımızın da sıklıkla vurguladığı tedbirlere 
uyma çağrısına rağmen ülkemizde de vaka sayılarında 
tehlikeli bir artış yaşanıyor. Bu vesileyle, maske mesafe ve 
temizlik kurallarına riayet etmenin önemini vurgulamak 
ister, hastalığa yakalanan vatandaşlara acilen şifa; hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına sabır ve başsağlığı 
dilerim. 

Gümrük Muayene Memurları Derneği olarak son sayımızdan 
bu yana çok çalıştık. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim üyeleri ile başlattığımız proje son sürat 
devam ederken, yakın zamanda yapmayı planladığımız 
muayene memurlarının geleceği ve özlük hakları konulu 
çalıştay hazırlıklarına da hız kazandırdık. Bizleri daha 
hazırlarken heyecanlandıran sürprizlerle yakın zamanda 
karşınıza çıkacağız. 

İlk devlet ilk sınırları çizdiğinden bu yana eşyalar topraklar 
arasında gidip geldi. Zamanla geçiş noktaları sınır kapıları 
oldu, buralarda devlet görevlileri vergi tahsilatı yaptılar. 
Dünyanın her yerinde farklı isimlerle var oldular. Ancak her 
zaman görevleri birbirine benzerdi. Eşyanın sınıflandırılması 
ve vergisinin tahsili değildi yalnızca görevleri. Onlar ülkenin 
dış dünyayla temas eden ilk noktaları olarak güvenlikten kamu 
sağlığına, narkotikten kamu güvenliğine her konuda görevleri 
oldu. Gümrük muayene memurları, Osmanlı tarihinden bu 
yana ülkemizde bu görevi kesintisiz sürdürdü. Bizlerin hem 
görevi hem de ödülü devletimiz ve milletimiz için çalışmaktır. 

 

BAŞKAN



TE
M

M
UZ

  | 
AR

AL
IK

 • 
20

20

2

BAŞKAN

Gümrük Muayene Memurları 
Derneği’nin altı ayda bir 

yayınlanan ücretsiz yayınıdır. 
Temmuz - Aralık 2020  |  Sayı : 27

İMTİYAZ SAHİBİ 
GMMD ADINA 
Hakan ÜLKER 

Yönetim Kurulu Başkanı 

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Ünal BİNGÖL

EDİTÖR
Mehmet BARAN

YAYIN KURULU 
Sami ÜNLÜ 

Serdar AKSOY
Seda TÖRÜN
Ünal BİNGÖL
Ahmet KÜÇÜK

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Eğitim Mahallesi Çiftlikiçi Sokak 

Hasan Ekşi Plaza 
No:16/3 Kadıköy / İSTANBUL 
0850 780 46 63 (GMMD) 

bilgi@gmmd.org.tr
www.gmmd.org.tr

“Bu dergide yayınlanan yazıların 
etik, hukuki ve bilimsel

doğruluğu yazar(lar)a ilişkin
olup Gümrük Muayene 

Memurları Derneği’nin, dergi 
editörünün ve yayın kurulunun 
görüşlerini yansıtmamaktadır.”

Gümrük Muayene Memuru kimdir? Ne iş yapar?
Hangi eğitimlerden geçer? Kurumumuz için önemi nedir? 

Gibi birçok soru çoğu kişinin aklından geçmektedir. Gümrükte 
ilişkisi olmayan kişiler hatta ismini duymamış bile olabilirler. 
Bunun nedeni medyada fazla görünmemesine karşın sadece 
bakanlığın ve idarenin kendisine ne görev verilirse verilsin 
taşra yönetiminde en uzman şekilde görevini yerine getirme
riayetinden kaynaklanmakta olduğunun bilinmesidir. Gümrük 
Muayene Memurları; Gümrük ve Dış Ticaret İşlemlerini olay 
yerinde ve olay anında muayene kriterlerine göre yerine 
getiren, 6 aylık süre içinde 32 Ders ve 492 saati bulan teorik 
eğitim ile 6 ay ile 1 yıl arasında değişen staj sonrası mesleki 
yeterlilik sınavına girip başarılı olması halinde atanan kendine 
özgü uzmanlık gerektiren bir meslek olmasına karşın, kamu 
idarelerinde ‘memur’ sıfatıyla anılan yegane kamu görevlisidir.
Gümrük Muayene Memurları, Türkiye genelinde yıllık 
yaklaşıl 3,3 milyon adet ithalat, 3,3 milyon adet ihracat olmak 
üzere toplam 6,6 milyon adet beyannameyi imzalamakta, 
ülkemizin toplam vergi gelirlerinin %20 ’sinin tahakkukunu 
gerçekleştirmekte, yaklaşıl 400 milyar TL Dış Ticaret hacminin 
işlemlerini tamamlamaktadırlar.

Tüm bu işlemleri yerine getirme aşamasında 174 Kanun, 21 
Uluslar arası Anlaşma, 13 Uluslar arası Sözleşme, 7 Kanun 
Hükmünde Kararname, 8 Tüzük, 675 Bakanlar Kurulu Kararı, 
191 Yönetmelik ile 200’ü aşkın Yargıtay ve Danıştay Kararı ve 
sayısız Tebliğ, Protokol ve Genelge olmak üzere kapsamı bir 
hali geniş olan ticaret mevzuatını bizatihi uygulamaktadırlar.
Her yıl katlanarak büyüyen dış ticaret hacmimizin ve özellikle 
rekorlar kıran ihracatımızın bütününün altında Gümrük 
Muayene Memurlarının sabahlara kadar süren yoğun ve 
özverili mesaileri vardır. Muayene Memurlarına gerekli 
değerin verilmesi, gümrük işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı 
gerçekleşmesine, yasal ticarette ise güvenli ve mücadeleci, aynı 
zamanda hesap verilebilir, güçlü ve yenilenmiş bir gümrük 
teşkilatının oluşmasına canı gönülden destekledik bundan 
sonra da desteklemeye devam edeceğiz.
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“1) Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş 
ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi 
Bakanlıkları birleşti. Bu birleşme neticesinde iki 
Bakanlığın uyum süreci tamamlandı mı, her ikisinde 
de görev yapan bir kişi olarak sizce bu konuda daha 
alınacak mesafe var mı?”

Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
parlamenter sistemde yaşanabilecek potansiyel 
riskleri bertaraf etmek amacıyla 2017 Nisan 
referandumuyla kabul edildi. Bu doğrultuda 2018 
yılında gerçekleştirilen Genel Seçimlerle birlikte 
birçok bakanlığın organizasyonunda yeniden 
yapılanmaya da gidilerek 2 yıllık uygulama süresi 
geride kaldı.

Söylemek gerekir ki, ticaret faaliyetlerinin bir bütün 
olarak ve tek elden yönetilebilmesi ve daha bütüncül 
politikaların daha hızlı belirlenerek kamusal 
yararın artırılması hedefiyle Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının birleştirilmesi 
son derece önemli bir adımdır. Geride bıraktığımız 
süre zarfında dış ticaret ve gümrükler bağlamında 
atılan adımlar genel olarak incelendiğinde, dünya 
trendinin çok yakından takip edilerek gerek ithalat 
ve ihracat gerekse gümrüklerimiz nezdinde ihtiyaç 
duyulan değişikliklerin hızla uygulamaya geçirildiği, 
mevcut koşulların iyileştirilmesi adına daha fazla 
inisiyatif kullanan, yasal ticaretin olabildiğince 
hızlandırılırken her türlü illegal girişimin 
önlenmesine yönelik birçok yeniliğe imza atmış 
bulunuyoruz.

Biz mezkûr teşkilat yapılarının ve sorumluluk 
alanlarının birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu 
biliyoruz. Dolayısıyla en başarılı yeniden yapılanma 
süreçlerinden birini gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. 
Bu noktada en önemli gördüğümüz husus taşra 
teşkilat yapısının yeniden ele alınması olmuştur. 
Taşra teşkilatında yer alan birimlerin Bakanlık 
merkez teşkilatı ile kurumsal bağlılıkları ve idari 
bütünlüklerini yeniden düzenleyerek kurumsal 

altyapımızın güçlendirilmesini hedefledik. Bu 
kapsamda çalışma arkadaşlarımızın görev ve 
sorumluluklarının belirlenmesinden onların hak 
ve menfaatlerinin korunmasına kadar titiz bir 
çalışma yürütüldüğünü vurgulamak istiyorum. 
Geçici görevlendirme politikasından ek ödeme 
uygulamalarına kadar birçok alanda bu özveri var. 
Kuşkusuz elimizdeki imkânlar nispetinde çözümler 
üretmeye çalışıyoruz ancak her türlü geri beslemeye 
de açık olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Amacımız bakanlığımızı her gün daha da 
ileriye taşımak, Sayın Bakanımızın önderliğinde bu 
amaç doğrultusunda tüm hızıyla çalışmaya devam 
edeceğiz.

2) 2019 yılında Ticaret Bakanlığında ticaret 
erbabına ya da firmalara, gümrük işlemlerinde hangi 
basitleştirmeler ve kolaylıklar sağlandı, dış ticaret 
işlemlerinde hangi dijital gümrük uygulamaları 
yürürlüğe konuldu, 2020 yılında Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü kapsamında getirdiğiniz yenilikler 
nelerdir?

Ticaret Bakanlığı olarak yasal ticaretin mümkün 
olduğu ölçüde kolay, hızlı ve öngörülebilir 
olmasını önemsiyoruz. Bu noktada geçtiğimiz aylar 
içerisinde birçok adım attık. Tek Pencere Sistemi 
(TPS) ve Liman Tek Pencere Sistemi, Varış Öncesi 
Gümrükleme, Konteyner ve Liman Takip Sistemi 

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Sn. Rıza Tuna Turagay ile Röportaj

RÖPORTAJ
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veya SHIP projesi gümrüklerde gerçekleştirdiğimiz 
dijitalleşmenin önemli ayaklarını içeren büyük 
kolaylaştırmalar içeren uygulamalardan yalnızca 
birkaçı. Bunlardan bazılarına hızlıca değinmek 
gerekirse; TPS’ye halihazırda 20 kurum tarafından 
düzenlenen 150’den fazla belge alındı, bunun artarak 
süreceğini biliyoruz. Yine, ihracatta kullanılan 
menşe ispat ve dolaşım belgelerinin elektronik 
ortamda düzenlenebilmesi ve TIR Sistemi’ne kabul 
işlemlerinin de elektronik olarak yürütülmesinin 
beyan sahipleri açısından son derece önemli 
olduğunu vurgulamamız gerek.

Varış Öncesi Gümrükleme Uygulaması, denizyolu 
konteyner taşımacılığı ile ülkemize gelen ve yerli 
üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın 
gümrük işlemlerinin Türkiye’ye gelişinden 
önce başlanabilmesine imkan tanımakta. Bu 
yenilikler bize gümrük süreçlerinin hızlandırılması 
yanında ihracatçılarımızın hammadde ve ara 
malı tedarikindeki zaman kayıplarını minimuma 
indirerek tahmil, ardiye, terminal, demuraj gibi ilave 
maliyetleri de azaltmakta. Şu anda bunu havayolu 
taşımacılığına da yaygınlaştırmanın çalışmalarını 
yürütüyoruz.

Bunun yanında devrim olarak niteleyebileceğimiz bir 
başka uygulama ‘Kâğıtsız Gümrük Projesi’. İhracat 
işlemlerinde gümrük beyannamesi ve eklerinin 
tamamıyla elektronik ortama aldık. Böylece ihracat 
işlemlerinde evrak toplama ve dolaştırmaya son 
vererek kâğıdı ortadan kaldırdık.
Yine teminat mektuplarının kabulünden iade 
süreçlerine kadar tüm süreçlerin elektronik 
ortama alınması projesinin önemli bir ayağı olarak 
E-Teminat Mektubu uygulaması, BİLGE Sisteminde 
devreye alındı. Bunun yanında serbest bölgelere 
eşya ve araç giriş-çıkışlarına ilişkin işlemlerin 
elektronik ortama alınması, Özel Fatura işlemlerinin 
elektronik ortama taşınması önemli sonuçları olan 
diğer kolaylaştırmalar.

Burada, ‘TARA’ uygulamasına özellikle değinmek 
istiyorum. Bakanlığımız internet sitesi üzerinde 
‘Gümrük Tarife Arama Programı (TARA)’ isimli bir 
arama motoru oluşturduk. Söz konusu program ile 
yükümlülerin eşyanın tarife pozisyonunun tespiti ve 

bu pozisyona göre uygulanacak dış ticaret önlemleri 
hakkında sağlıklı ve güncel veriye ulaşmasını 
hedefledik.

Şüphesiz gümrüklerde vizyonumuzu ortaya 
koyan temel projelerden birisi de Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsü sisteminin geliştirilmesidir. 
Bildiğiniz gibi bu statüyü kazanmaya hak kazanmak 
için gerekli yeterlilikleri sağlayan firmalarımıza 
daha hızlı ve güvenli gümrük işlemleri vesilesiyle 
rekabetçilik avantajı sunduk. Şu anda sayıları 
480’i bulan bu firmalarımız, toplam ihracatımızın 
%34’ünü toplam ithalatımızın ise %42’sini 
gerçekleştirmekteler.  Bu firmalar yeşil hat, ihracatta 
yerinde gümrükleme, izinli gönderici, taşıt-üstü 
gümrükleme, götürü teminat kullanabilme gibi 
izin ve yetkilere sahip iken şimdi bunlara bir yeni 
avantajı daha eklemek adına YYS sahibi firmalara, 
ihracatta yerinde gümrükleme veya izinli gönderici 
kapsamında yapacakları taşımalarda Kapıkule 
Gümrük Müdürlüğü’nden çıkışlarda öncelikli sınır 
geçişi hakkı tanıdık. Bu yıl içerisinde Gümrük 
İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nde 
değişikliğe giderek, üretim ve ihracatın daha 
ön plana çıkarıldığı bir yapıyı kurmak istedik. 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünde YYS-I ve YYS-
II olmak üzere ikili bir ayrıma gitmiş bulunuyoruz. 
İthalatta ve İhracatta Yerinde Gümrükleme, İzinli 
Alıcı ve İzinli Gönderici kolaylaştırmalarını da daha 
işlevsel, ihracatı özendirici bir form kazanması için 
yeniden ele aldık ve bu düzenlemede yer verdik. 
Tüm bu çalışmalarımızın özü, tedarik zincirini 
daha da güçlendirerek özellikle güçlü olduğumuz 
sektörlerdeki rekabet avantajımızı artırmaktır.

RÖPORTAJ
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3) Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN, Gümrük Birliği 
Anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini birçok 
platformda dile getirdi. Bu hususta 2020 yılında 
bazı gelişmeler bekleyebilir miyiz? Bununla birlikte 
Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere) arasında Brexit 
sonrası nasıl bir yol haritası gündemimizde olacak, 
aramızda bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalanacak 
mı?

Gümrük Birliği (GB), tesis edildiği günden bugüne 
kadar, şüphe yok ki gerek Türkiye gerekse Avrupa 
Birliği (AB) ekonomilerine önemli kazanımlar 
sağladı. Ancak Türkiye’nin AB’ye tam üyelik 
perspektifinin hala netleşmemiş olması nedeniyle 
karşılaştığımız birçok sorun olduğu da bir 
gerçektir. Bugün, GB ile ilgili alanlarda AB’nin 
karar alma süreçlerinde Türkiye’nin yer almaması, 
ülkemiz bakımından AB’nin akdettiği serbest 
ticaret anlaşmalarının (STA) üstlenilmesinde 
yaşanan güçlükler ve GB’den tam anlamıyla 
yararlanmamıza mani olan karayolu kotaları bu 
sorunların başında geliyor.

Bu kapsamda, bir yandan Türkiye ve AB tarafından 
GB’den elde edilen kazanımların en üst düzeye 
çıkarılması, diğer taraftan sistemik hale gelen 
sorunlara çözüm bulunması ve günün koşullarına 
uyarlanması amacıyla GB’nin güncellemesine 
büyük önem atfediyoruz. Bu doğrultuda, GB’nin 
işleyişinin iyileştirilmesi; tarım tavizlerinin 
karşılıklı olarak geliştirilmesi; tercihli ticari ve 
ekonomik ilişkilerin kamu alımları, e-ticaret 
ve hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmesi 
amacıyla GB’nin güncellenmesine yönelik 
girişimleri 2014 yılı ilk çeyreğinde başlattık.
Mevcut durumda, Avrupa Komisyonu’nun üye 
ülkeler adına müzakereleri yürütmek üzere, 
Konsey’den yetki alması bekleniyor. Avrupa 
Komisyonu yetkilileri tarafından GB’nin 
güncellenmesi müzakerelerine başlamak için 
esasen Konsey’in kararının belirleyici olduğu, 
ancak mevcut aşamada konunun, gerek Konsey’de 
gerek Parlamento’da beklemeye alındığı ifade 
ediliyor. 

Ancak biz defaaten ve her platformda 
muhataplarımız nezdinde bu konunun önemini 
ve aciliyetini vurgulama konusunda irade 

ortaya koyuyoruz. En son Sayın Bakanımızın, 
AB Büyükelçileri ve AB Delegasyon Başkanı 
ile 14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiği 
videokonferans toplantısında da pandemi 
sonrasındaki ekonomik toparlanma döneminde 
bölgesel işbirliklerinin ve Avrupa tedarik 
zincirlerinin yeniden konumlandırılmasının ön 
plana çıktığı; bunun Türkiye-AB ticari ve ekonomik 
ilişkilerinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi ve bu 
kapsamda Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin 
önemini pekiştirdiği konusunda mutabık kalındı.
Malumunuz, Birleşik Krallık (BK)’ta 23 Haziran 
2016 tarihinde yapılan referandum sonrasında, 
İngiltere AB’den ayrılma isteğini 29 Mart 2017 
tarihinde kesinleştirdi ve bu çerçevede Brexit 
süreci başladı. Brexit, 31 Ocak 2020’de gerçekleşti 
ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi öngörülen 
‘Geçiş Dönemi’ başladı.  Bu süre içinde BK 
ile ülkemiz arasında GB kuralları geçerliliğini 
korumaya devam edecek.

İngiltere’deki referandumun ardından 2016 yılı 
Eylül ayında gerçekleştirilen üst düzey temaslarda; 
Brexit sonrası Türkiye ile STA yapılması için bir 
Ticaret Çalışma Grubu (TÇG) oluşturulmasına 
karar verildi ve iki taraf arasında yapılacak bir 
STA’nın tarım ve sanayi ürünlerinin yanı sıra 
hizmetler, yatırımlar ve kamu alımlarını da 
kapsaması gerektiği dile getirildi.

Nitekim Brexit’in gerçekleşmesi sonrasında yapılan 
27 Şubat 2020 tarihli ilk TÇG’de, ‘Geçiş Dönemi’ 
boyunca AB ve İngiltere arasında gerçekleştirilecek 
görüşmelere paralel olarak, ülkemiz ile BK 
arasındaki gelecek dönem ticari ilişkilerine 
şekil verecek ve GB sürecinde var olan pazara 
giriş avantajlarını 2020 yılı sonrasına taşıyacak 
bir ticaret anlaşması müzakeresi yürütülmesi 
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üzerinde mutabık kalındı. Zaten İngiliz tarafının da 
ülkemiz ile kısa sürede bir STA imzalanmasından yana 
olduğunu farklı platformlardaki görüşmelerimizde 
gözlemliyoruz. 
 
4) Dünyada gittikçe artan korumacılık ve ticaret 
savaşlarının Türkiye ekonomisine olası etkileri ne 
yönde olabilir ve bu etkilere karşı hazırlıklı mıyız?
Bugün yaşanan ticari gerilimlerin önemli 
nedenlerinden biri, özellikle 2000’li yıllardan 
itibaren, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisi 
ve ticaretindeki paylarındaki artıştır. Gelişmekte olan 
ülkelerin toplam gelirden ve ticaretten aldıkları payın 
yükselmesiyle birlikte ülkelerin daha güçlü imalat ve 
tasarım merkezi haline gelme yönündeki çabaları ile 
rekabetin daha da arttığını görüyoruz.

Bu artış, Avrupa Birliği ekonomileri başta olmak üzere 
gelişmiş ekonomilerin 2008 küresel finans krizinden 
ciddi şekilde etkilenmesi ile daha da belirginleşmiş 
durumda. Yaşanan krizlerden etkilenen birçok ülke 
öncelikli olarak ticarette korumacılığa başvurarak, 
krizlerin sosyal etkilerini kısa vadede bertaraf etme 
gayreti içine girmiştir. Bu gayretler; bizleri ABD ve 
Çin arasında başlayan ve Güney Kore, Japonya, AB 
gibi ülke ve bölgelere de istemli veya istemsiz şekilde 
sıçrayan ticaret savaşlarına veya ticaret gerginliklerine 
taşımış durumdadır.

Son olarak, ülkemiz ile birlikte neredeyse bütün 
dünyayı etkileyen, ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz 
sonuçlara yol açan Covid-19 salgını, küresel ticaretteki 
sorunları yeni bir safhaya taşıdı. Salgından etkilenen 
ülkelerde, temasın azaltılmasına yönelik alınan 
tedbirler nedeniyle; üretim faaliyetleri neredeyse 
durma noktasına gelirken, tüketim mecralarında 
kısıtlamalara gidilirken, ülkelerarası geçişlerde yolcu 
ve ticari araç trafiğine sınırlamalar getirildi. 

Bunun yanında, salgın sürecinde talep daralması 
sebebiyle ihracatçı ülkelerde oluşan stok fazlasının 
düşük fiyatlarla ticaret konu edilmesi; özellikle 
ithalatçı ülkeler tarafından, yerli sanayilerin 
korunması amacıyla daha fazla ticaret önlemine 
başvurulmasını zorunlu kıldı. Gerek dünya genelinde 
oluşan talep daralması gerekse ticareti kısıtlayıcı 
tedbirler nedeniyle salgının dünya ticaretinde 
1930’lardaki ekonomik buhrana benzer bir küçülmeye 
sebep olacağını belirten Dünya Ticaret Örgütü, mal 

ticaretinde; iyimser senaryoda %12,9; kötümser 
senaryoda ise %31,9 oranında bir daralmaya işaret 
etmekte.

Ticaret savaşları ve pandemi sebebiyle zirveye ulaşan 
belirsizlik ortamı, küresel düzeyde yatırımlarda düşüşe 
yol açmakta ve bekleyen yatırımların ertelenmesine 
neden olmakta. Üretim, ticaret ve yatırımın olmadığı 
noktada ise işsizlik sorunu baş göstermekte. Bu durum 
ise hane halkı gelirinde düşüşe neden olarak uzun 
vadede tüm ülkelerde büyümeyi baskılamakta ve  bu 
çerçevede özellikle ihracata dayalı büyüme stratejisini 
başarı sayan ülkeler için azalan dış talep nedeniyle 
olumsuz bir durum ortaya çıkma ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir. 

İçinde bulunduğumuz süreçte, ticaret savaşları ve 
Covid-19 salgını sebebiyle, küresel düzeyde büyüme, 
ihracat, yatırım gibi makroekonomik göstergelerde 
olumsuz bir gidişata şahit olmaktayız. Bu süreçte bizler 
de dünya ticaretinde ortaya çıkan yeni gelişmeleri 
yakından takip etmekte ve olası olumsuz etkilerine 
karşı yerli sanayimizi korumak amacıyla tedbirlerimizi 
hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Bu itibarla, 
önümüzdeki dönemde, Yeni Ekonomi Programı ve 
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında politika ve 
tedbirlerin hızlı bir şekilde uygulamaya konulmasıyla 
birlikte; ertelenmiş tüketim ve yatırımların yeniden 
devreye girmesi, finansal koşullardaki iyileşmenin 
sürmesi, enflasyondaki kazanımların devamı ile 
tüketici ve yatırımcı güvenindeki iyileşmenin 
büyümede ve ihracatımızda güçlü bir toparlanmaya 
imkân tanıyacağına inanıyoruz. Nitekim, Mayıs 
ayından itibaren makroekonomik göstergelerde hızlı 
bir iyileşmeye şahit olmaktayız. 
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Ayrıca, pandemi sürecinde küresel tedarik 
zincirlerinde arz ve talep yönünde oluşan belirsizlik 
ortamının firmaların tedarik ağlarında yeni bir 
yapılanmayı gerekli kılacağı gerçeğinden hareketle, 
ülkemizin gerek lojistik ve teknolojik altyapı imkânları 
gerekse dinamik ekonomisi ile bu süreçte daha fazla 
doğrudan yatırım çekilmesi açısından önemli bir 
avantaja sahip olduğuna inanıyor ve bu kapsamda 
ülkemizin taşıdığı büyük potansiyeli hayata geçirmek 
için çalışmalarımızı ara vermeden yoğun bir şekilde 
sürdürüyoruz.

5) Gümrük Hizmetlerinin yürütülmesinde 
Bakanlığımız birçok Modernizasyon ve otomasyon 
projesine, son derece yenilikçi uygulamalara 
başarıyla imza atıp uygulamasına rağmen, fiilen 
bu uygulamaları ve cari işlemleri yürüten Muayene 
Memurluğu mesleğinin isminin ve özlük haklarının 
belki de yüzyıldır hiçbir şekilde değiştirilmemesi, 
(Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık döneminde 
bizzat kendisi ve tüm bakanlarımızın imzaladığı 
fakat son anda yine kariyer meslek olma sürecinden 
çıkartıldığı da göz önüne alındığında) çağdaş ve 
modern bir gümrük idaresinde olması gereken şekilde 
uzmanlaşmaya gidilmemesi, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminde ki yenilikçi anlayışla sizce bir 
çelişki oluşturuyor mu? Bu yenilikçi anlayışa rağmen 
idari örgütlenme, görev tanımları, görevde yükselme 
gibi konularda Bakanlığımız bürokratik kadrolarında 
reformcu bir yaklaşımın var olduğunu söyleyebilir 
misiniz? 

Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye’nin “ticaretin en kolay 
ve en güvenli yapıldığı ülke” olması için çalışıyoruz. 
Çağın gereklerine uygun yaklaşımları, gelişmeleri 
ve teknolojileri iş süreçlerine entegre ederek, 
ticaret erbabı ve vatandaşlarımıza memnuniyet 
odaklı hizmet sunma amacını güttüğümüz aşikar. 

Burada gümrük personelinin özverisini özellikle 
değinmek istiyorum. Bakınız gümrüklerde herhangi 
bir nedenle yaşanabilecek küçük bir aksama ya da 
bekleme çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Maalesef 
gümrüklerimizin öneminin en çok anlaşıldığı anlar 
da böyle zamanlar oluyor. Dolayısıyla memurlarımıza 
gösterdikleri fedakarlıklardan ve üstün çalışma 
azminden ötürü teşekkür etmek istiyorum.

Diğer yandan gümrük hizmetlerinin aksamadan 
yürütülmesi amacıyla otomasyona dayalı birçok 
yeni uygulamayı da hayata geçirdiğimizi zaten ifade 
ettim. Risk analizine ve otomasyona dayalı projelerle 
yasal ticaretin önünü açarken, yasadışı işlemlerin de 
karşısında duruyoruz. Bu projeleri hayata geçiren 
ve uygulayan personelimizle ilgili olarak da gerek 
mevzuat gerekse otomasyon süreçleri ile ilgili olarak, 
görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütecek bilgi 
ve donanıma erişmelerini sağlamak üzere sürekli 
eğitim programlarını gerçekleştirmekteyiz. İdari 
örgütlenme, görev tanımları ve görevde yükselme 
gibi konularda da oldukça reformcu olduğumuzu 
söyleyebilirim. Keza bu manada, tüm gümrük ve 
ticaret hizmetlerine ilişkin olarak iş süreç analizleri 
yapılarak, görev ve ünvanlara göre, görev, yetki 
ve sorumlulukların da belirtildiği ‘Taşra Teşkilatı 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergeyi’ Şubat 
ayında yayımladık. Bu Yönerge ile her bir birimin 
yetkinliğine göre yetki ve sorumluluklar belirlenerek, 
oluşabilecek görev ve yetki karmaşasının da önüne 
geçmeyi hedefledik. Benzer şekilde ‘Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ de tüm 
çalışmalar tamamlanarak Haziran Ayı içerisinde 
yayımlandı. Şu anda da ‘Yer Değiştirme Yönetmeliği’ 
çalışmaları devam etmekte olup, en kısa süre 
içerisinde tamamlanacağını ifade edebilirim.

6) Genellikle Merkez kadrolarından taşradaki 

kadrolara idareci görevlendirmesi yapılmakta ancak 

taşradan merkezdeki idari kadrolara görevlendirilme 

yapılmamaktadır. Merkez ve taşra arasındaki iletişim 

kopukluğunu giderebilecek bu tür görevlendirmelerin 

yani taşradan da Merkez idari kadrolara 

görevlendirilme yapılması şeklindeki uygulamanın 

iletişim kopukluğunu giderip gideremeyeceğini ve 

faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

Bu şekilde bir sınıflandırma yapılmasını doğru 
bulmadığımı ifade etmem gerek. Yaptığımız 
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tüm görevlendirmelerde liyakat esaslı atamalar 
gerçekleştirmeye azami gayret ediyoruz. Bunun en 
somut örneği Bölge Müdürü kadrolarında yer alan 
arkadaşlarımızdır. Buradan memur arkadaşlarımıza 
bir tavsiyede bulunmak istiyorum: Kendilerine 
yatırım yapsınlar. Bakınız belki devamlı söyleniyor 
ama yapay zeka, otonom robotlar, blokzincir, 
nesnelerin interneti ve büyük veri gibi kavramlar 
hayatımıza hızla girmeye başladı. Pandemi süreciyle 
uzaktan çalışma imkanları normalleşmenin de bir 
parçası haline geldi. Yakın gelecekte ortaya çıkması 
muhtemel yıkıcı teknolojilere ayak uydurabilmemiz 
gerek. Bunu başarabildiğimiz ölçüde gelişmemize 
katkı sağlamış olacağız. Bize bu yolda destek 
olabilecek her çalışanımıza da kapımız sonuna kadar 
açık, bunun bilinmesini isterim.

7) Kariyer meslek için kanun değişikliği gerekmekte 

olup yıllardır beklemekteyiz. Fakat taşrada yaşanan 

yetki karmaşasının ortadan kalkması ve yapılan 

işlemlerde birlikteliğin sağlanması amacıyla Muayene 

Memurluğu çalışma yönetmeliği eğer bu yapılamıyor 

ise ilk etapta muayene kurullarının çalışmasını 

düzenleyen bir iç genelge çıkartılamaz mı? 

Muayene memuru arkadaşlarımızın bu yöndeki 
taleplerinin farkındayız ancak kanun değişiklikleri 
gerektiren çalışmaların ciddi şekilde altyapılarının 
oluşturmaları gerekiyor. Çalışma şekline ilişkin 
olarak, daha önce ifade ettiğim gibi ‘Taşra Çalışma 
Yönergesini’ Şubat ayında yayımlamış bulunuyoruz. 

Görev ve unvanlara göre görev, yetki ve sorumluluklar 
burada ele alınarak bu yönde oluşabilecek görev ve 
yetki karmaşasının önüne geçilmesini amaçladık. 
Bu dinamik bir süreç. Taşra teşkilatımızın daha 
da güçlendirilmesi (özlük hakları olarak) başta 
Sayın Bakanımız olmak üzere hepimizin hedefi, 
çalışmalarımız sürmekte. Bu sürece katkı sağlayacak 
geri bildirimlere açık olduğumuzu bir kez daha 
vurgulamak istiyorum.

8) Eğitim ve staj toplam yaklaşık bir yıl süren bir 

eğitimin ardından adaylık süresinde geçen yıllar 

içinde uygulamada ancak yetkinleşebilen, eşyanın 

tarife tatbikatını yaparak vergilerini tahakkuk 

ettirmek gibi ağır sorumluluk gerektiren bir görevi 

icra eden Muayene Memurluğuna hiçbir eğitime 

tabi tutmaksızın sözleşmeli personel görevlendirmek 

gerçekçi ve sağlıklı mıdır? 

Şimdi burada konuyu doğru bir bağlamda ele almak 
gerekiyor. Muayene memurluğunun bir uzmanlık 
gerektirdiği ve hassasiyet içerdiği su götürmez 
bir gerçek. Fakat taşra teşkilatının dinamik yapısı 
nedeniyle ortaya çıkan acil personel ihtiyacının 
mevcut kadrolu personel ile karşılanamadığı 
durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu kapsamda şu anda 
32 sözleşmeli muayene memuru görev yapmakta ve 
toplam içerisindeki payları %1,5 nispetinde, yüksek 
değil. Arkadaşlarımızın, sizlerin de desteği ile, saha 
tecrübelerinin artırılmasının çok önemli olduğunu 
düşünüyorum.
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Öncelikle yoğun gündeminizde bizlere vakit ayırdı-
ğınız ve muayene memuru unvanına vermiş olduğu-
nuz öneme binaen bu röportajı gerçekleştirme fırsa-
tını bizlere verdiğiniz için derneğimiz adına teşekkür 
ediyoruz.

1) Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
Yıldönümü olan 2023 yılı ve 2023 vizyonu 
çerçevesinde dış ticaretimizin omurgasını 
oluşturan Ticaret Bakanlığının personel un-
vanları içerisinde gerek aldığı görev gerekse 
yüklendiği sorumluluk açısından çok önemli 
bir yeri olan muayene memurlarını nasıl bir 
perspektifte görüyorsunuz?

Cevap: 2023 vizyonu ile ihracatta ileri ve yük-
sek teknoloji ağırlıklı ürünlerin payını artırmak 
amaçlanmakla birlikte ülkemizin ihracat hacminin 
küresel alanda belli bir noktaya ulaşabilmesi he-
deflenmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek 
adına Bakanlığın tüm iş paydaşlarına olduğu gibi 
personelimize de önemli görevler düşmektedir. Bu 
bakımdan muayene memurlarının, Bakanlığımız iş 
ve işlemlerinde dijitalleşmeye yönelik çalışmalara 
adaptasyonu ve mevzuat değişikliklerine hızlı bir 

şekilde uyum sağlaması beklenmektedir. Muayene 
memurluğu; yüklenilen sorumluluk ve tevdi edilen 
görevler bakımından, önemi yadsınamayan bir un-
van olma özelliğini yıllardır korumaktadır ve gelecek 
yıllarda da korumaya devam edecektir. Bilindiği üze-
re, günümüz teknolojileri sayesinde birçok meslek 
her alanda hızla gerçekleşen dijitalleşme ile önemini 
yitirme noktasına gelmekte, insan gücüne olan ihti-
yaç zamanla azalmaktadır. Bu bakımdan değerlendi-
rildiğinde, Bakanlığımız bünyesinde birçok işlemde 
e-uygulamaya geçilmiş olsa da bizzat gümrük mua-
yene memuru eliyle yürütülen işlemler ve üstlenilen 
sorumluluklar dikkate alındığında; ilerleyen yıllarda 
da bu unvanın önemini yitirmeyeceği açıktır.

2) Malumunuz olduğu üzere muayene me-
murlarının KPSS puan sıralaması ve müla-
kat ile mesleğe kabulü; adaylık, eğitim, staj 
ve yeterlilik sınavı ile de mesleki yetkinliği 
sağlanmaktadır. Bir hayli emek ve uzun bir 
silsile-i meratib gerektiren, mevzuat teoriği 
ve pratiği ile de kurum için kritik öneme haiz 
muayene memurlarının görevde yükselme 
yönetmeliğinde de yapılan son düzenleme-
lerle özellikle müdür yardımcılığına ve mer-

Ticaret Bakanlığı 
Personel Genel Müdürü Yahya Baba 
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kez şube müdürlüğü kadrolarına geçiş süre-
leri, özlük hakkı olarak daha ileri bir boyuta 
geçmesi beklenirken aksi durumun söz ko-
nusu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: Öncelikle belirtmek isterim ki, muayene 
memurlarının daha üst bir göreve getirilmesine 
imkân tanıyan mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliğinde yer alan süreler, Bakanlığımız Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ay-
nen korunmuş bu açıdan bir değişikliğe gidilmemiş, 
sorunuzda da değindiğiniz gibi aksi bir durum söz 
konusu olmamıştır. Diğer taraftan, “müdür ve mü-
dür yardımcılığı” kadroları görev yapılan alanda bir 
bilgi birikimi ve yeterlilik gerektirdiğinden, sürelere 
ilişkin olarak bir sistematik oluşturularak Bakanlığı-
mızda göreve yeni başlayan bir memurun belirtilen 
unvanlara yükselebilmesi için 8 yıllık asgari bir süre 
öngörülmüştür. Bu sürenin, 25 yıl veya daha fazla 
memuriyet hayatı geçirecek bir personel için kariyer 
anlamında optimal olduğu kanaatindeyim. Öte yan-
dan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci
maddesi Devlet Memurlarının üst dereceli kadrola-
ra atanabilmeleri için belirli sürelerin geçirilmesini 
zorunlu tutmakta olup, söz konusu Kanunun Yö-
netmeliğimizin dayanağı olduğu unutulmamalıdır. 
Diğer bir ifadeyle Kanunla belirlenmiş sürelerin, 
Yönetmelik ile yok sayılması hukuken mümkün bu-
lunmamaktadır.

3) Bakanlığımız personelinin büyük bir me-
rakla beklediği yer değiştirme yönetmeliği şu 
an hangi aşamadadır?

Cevap: Bakanlığımız Yer Değiştirme Yönetmeliği 
taslağına ilişkin çalışmalarımız “her ne kadar pande-
mi süreci nedeniyle biraz gecikmiş olsa da” Cumhur-
başkanlığı ve ilgili Bakanlık koordinesi ile yürütül-
meye devam etmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız 
personeline yönelik olarak yine Bakanlığımız porta-
lından 2 ayrı anket yapılmış olup, personelimizin 
beklentileri ile teşkilatımızın ihtiyaçlarının kesiştiği 
ortak noktalar doğrultusunda hazırlanan Yönetme-
liğimizin 2021 Atama ve Yer Değiştirme Dönemine 
hazır olacak şekilde çıkarılması için tüm gayretimiz 
ile çalışılmaktadır.

4) Muayene memurluğunun niteliği itibariy-
le teknik bir konu olduğu, iyi derecede mev-
zuat bilgisi, yüksek vazife bilinci gerektirdi-
ği; bu bilgi ve bilinç içerisinde almış olduğu 
yetkinin görev sorumluluğunu da beraberin-
de getirdiği malumunuzdur. Böylesi geniş 
bir sorumluluğu göğüslemesine koşut olarak 
yüklenmiş olduğu sorumluluklarıyla orantılı 
özlük haklarında iyileşme; unvan olarak da 
denetmenlik gibi A grubu kadro olmayı talep 
etmektedir. Bu konuda görüşleriniz neler-
dir?

Cevap: Muayene memurluğu Bakanlığımız taşra 
teşkilatında görev yapmayı gerektiren, ülkemizdeki 
tarihi kökenleri yaklaşık olarak 18. yüzyıllara kadar 
uzanan ve dünyada ülkelerarası ticaretin yapılmaya 
başlandığı ilk dönemden beri icra edilen bir meslek-
tir. Muayene memurluğu; öğrenmek, araştırmak, 
bilgilenmek, dış ticareti kısmen kontrol etmek, ulus-
lararası meseleleri daha iyi anlamak, ülkedeki iç di-
namikleri yerinde çözmek gibi deneyimler kazandı-
ran dinamik bir meslektir. Muayene memurluğunun 
yoğun mesleki bilgi gerektirdiği, çeşitli risklerle kar-
şı karşıya kalma ihtimalinin bulunduğu, tevdi edilen 
sorumluluk ve yerine getirilmesi beklenen görevler 
bakımdan değerlendirildiğinde nitelikli bir vazifenin 
icra edildiği aşikârdır. Muayene memuru dâhil bü-
tün personelimizin çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi adına çalışmalarımız devam etmektedir.

5) Sınır kapılarında uygulanmaya başlanan 
ek göstergelerden ne gibi dönüşler aldınız? 
Bununla birlikte yoğun gümrüklerde uygu-
lanan ek 5000 uygulamasının kaldırılması-
nın personel açısından bir motivasyon kaybı 
oluşturduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap: Personel politikalarımızı belirlerken ağaca 
bakarken ormanı gözden kaçırmamak adına olayla-
rı parçalayarak değil de bir bütün olarak ele alarak 
toplam faydayı maksimize edecek kararları almaya 
çalışmaktayız. Bu anlamda; Bakanlığımız taşra teş-
kilatında kara sınır kapıları iş yoğunluğu, coğrafi 
ve sosyal imkânlar gibi kriterler bağlamında en zor 
görev yerleridir. Bu sebeple, bu idarelerde ek-3500 
ila 9500 katsayısı arasında değişen oranlarda fazla 
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mesai ücreti ödenmesinin personelimizin hem moti-
vasyonunu hem de aidiyet duygusunu artırdığı anaa-
tindeyim.

6) Daha eskilerden uygulaması bulunan, tatbik 
edilen cezalardan ikramiye alma şeklindeki 
uygulamanın personeli moral ve motivasyon 
açısından daha çok motive edeceği göz önün-
de bulundurulduğunda, personelin moral ve 
motivasyonunu güçlendirecek bu veya buna 
benzer bir çalışma gündeminizde var mı?

Cevap: Zannederim ki 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
234 maddesi uyarınca tahsil edilen para cezalarından 
ödenen ikramiyeleri soruyorsunuz. Bu konudaki hük-
mün, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa paralel olarak 
5911 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile Gümrük Kanunundan çıkarıldığı için 
eskiye dönüş anlamına gelen bir düzenleme yapılıp ya-
pılamayacağı Personel Genel Müdürlüğümüzden ziyade 
Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Risk Yönetimi, Tasfiye 
ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünü ilgilendiren alan-
lar olduğu için ben yorum yapamayacağım. Öte yandan, 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili yö-
netmelik uyarınca uyuşturucu, tütün, alkol ve her türlü 
ticari eşya kaçakçılığının tespiti ile yakalanmasında gö-
rev alan ve ihbarda bulunan kişilere ikramiye ödemesi 
yapılabilmektedir. Yapılan kaçakçılık ihbarı sonrasında 
veya Bakanlığımız personeli tarafından yapılan istihba-
rat çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen operasyonlar 
sonucunda kaçak eşya yakalanmasına müteakip, ihbar 
bildiriminde bulunan kişiler ile operasyona destek ve-
ren ve fiilen katılan personele ikramiye ödenmektedir. 
İkramiye ödenmesine ilişkin hususlar, 5607 sayılı Ka-
çakçılıkla Mücadele Kanunu ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiştir.

7) Uzmanlaşma yönünden, birçok bakanlığın 
uyguladığı özellikle de Hazine ve Maliye Ba-
kanlığında 20 bine yakın personelin kurum 
içi uzmanlığa geçtiği de göz önüne alındığında 
Ticaret Bakanlığı personeline yönelik sınavlar 
vesilesiyle uzman alımı konusunda ne düşü-
nüyorsunuz?
Cevap: Malumunuz olduğu üzere, her Bakanlığın 
ihtiyaçları, hizmet gerekleri ve iç işleyişi farklılık arz 

etmektedir. Bakanlığımızın mevcut kadro imkânları 
dâhilinde hâlihazırda böyle bir uygulaması bulunma-
maktadır.

8) Taşra teşkilatında şu an ne gibi problemler 
görüyorsunuz? Biz muayene memurlarından 
bu problemlerin çözümüne yönelik nasıl bir 
beklentiniz mevcut?

Cevap: Taşra teşkilatında sorun olarak gördüğümüz 
konularla ilgili yaklaşımımız şikâyet etmekten ziyade 
sorunları çözmeye yönelik adımlar atmak şeklindedir. 
Bu bağlamda yer değiştirmeye tabi personelimizle il-
gili mevcut mazeret hallerinin suistimal edilmesi neti-
cesinde bu mazeret hallerini kullanmayan personelin 
mağdur olduğu ve kurum içinde adalet ve hakkaniyet 
algısının zayıfladığı, öte yandan mevcut yer değiştir-
me sisteminin yapısı nedeniyle personelin çok hızlı bir 
döngüyle yer değiştirdiği ve çoğunlukla tercihi dışında 
bir bölgede çalışmak zorunda kaldığı, bu durumların 
da verimliliği ciddi bir biçimde azalttığı gözlemlen-
miştir. Bu sorunların önüne geçebilmek ve daha den-
geli, sürdürülebilir ve verimli bir yer değiştirme siste-
minin kurgulanabilmesi adına; “Ticaret Bakanlığı Yer 
Değiştirme Yönetmeliği” çalışmalarına başlanılarak 
kısa sürede önemli mesafeler katedilmiş olup, en kısa
sürede tamamlanması öngörülmektedir. Muayene 
memurları da dâhil olmak üzere tüm personelimizden 
beklentimiz, aynı felsefe çerçevesinde sorunlara yöne-
lik şikâyet etmekten ziyade çözüm üretmeye odaklan-
malarıdır.

Personel Genel Müdürlüğü olarak, her bir personeli-
mizin bize gerek amirleri vasıtasıyla aktardıkları ge-
rekse de birebir görüşmelerimizde ilettikleri sorunla-
rı ve bunlara ilişkin çözüm önerileri, personelimizin 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi, nitelik ve perfor-
manslarının artırılmasına yönelik kısa ve uzun vadeli 
çalışmalarımızda mutlaka dikkate alınmaktadır. Ma-
lumunuz olduğu üzere Ticaret Bakanlığı olarak “tica-
retin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke” olması için 
çalışıyoruz. Bu bağlamda, dış ticaret işlemleri hızlı ve 
aynı zamanda güvenli bir biçimde otomasyona dayalı 
tek pencere sistemi üzerinden yürütülmekle birlikte, 
bu otomasyon çerçevesinde yapılan işlemler ve sunu-
lan hizmetler elbette personelimiz eliyle yapılmakta-
dır. Sürekli olarak artan dış ticaret hacmine karşın 
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personel sayımızın aynı oranda artmadığı da dikkate 
alındığında, alışıldık yöntemlerle kontrol, denetim 
ve muayenelerinin yapılamayacağı açıktır. Bu nok-
tada personelimizin teknolojik imkanları ziyadesiyle
kullanabilen yeniliklere açık, inisiyatif alabilen ve çö-
züm odaklı olmalarını bekliyorum.

9) Mülga Ekonomi Bakanlığı ile yine mülga 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birleşiminin 
personel üzerinde olumlu olumsuz etkileri 
oldu mu? Personeller arasında standardize 
edilmiş bir özlük hakları çalışması gündemi-
nizde var mı?

Cevap: Takdir edersiniz ki genel olarak kurum bir-
leşmelerinde bir takım zorluklarla karşı karşıya ka-
lınması kaçınılmazdır. Mülga Ekonomi Bakanlığı ile 
mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hizmet verdik-
leri alan ve üstlendikleri misyon bakımından birbi-
rinden farklı olmakla birlikte görev alanı itibarıyla 
ortak noktaları da bulunan iki kurumdu. Mülga Eko-
nomi Bakanlığı personeli merkez ve yurt dışı teşkilatı 
personel istihdamı yoğunlukta olan bir yapıya sahip 
iken mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli 
merkez ve özellikle taşra teşkilatı ağırlıklı personel 
yoğunluğuna sahip bir yapı arz etmekteydi. Bakan-
lıkların birleşmesi ile başlangıçta bir takım zorluk-

larla karşılaşılsa da zaman içerisinde personelimizin 
yeni duruma adapte olabildiği gözlemlenmektedir. 
Bakanlığımız personeline ilişkin hâlihazırda yapmış
olduğumuz ve yapacağımız düzenlemelerle adaptas-
yon sürecinin tamamlanacağını düşünüyorum.

10) Yakın zamanda bakanlığımızda uygula-
maya geçen ve silah taşımayan personeli de 
kapsayan tek tip üniforma sistemi hakkında 
düşünceleriniz nedir? Başka kurumlarda ör-
neği bulunmayan, silah taşımayan memurla-
rın da üniforma giydiği bu uygulamadan me-
murlardan nasıl dönüşler aldınız?

Cevap: Bilindiği üzere Gümrük personeli için tek 
tip kıyafet uygulaması 2012 yılından bu yana devam 
etmektedir. Birçok dünya ülkesinde de gümrük per-
soneli için tek tip kıyafet uygulaması bulunmaktadır. 
Gümrük personelinin önemli kısmının gümrüklü sa-
halarda görevini ifa etmesi ve zaman zaman yapılan 
fiziki kontroller gibi etmenler nedeniyle seçilen yeni 
tek tip kıyafetlerin rahat olması düşünülmüş, seçim 
yapılırken bazı ülkelerin gümrük personeli için uygu-
ladığı üniforma modelleri incelenmiş, yapılan değer-
lendirmeler neticesinde Bakanlığımız personelinin 
de anket yoluyla fikirlerine başvurulmuştur.
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ÖZET: 
Lojistik, ürün, servis ve insan 
gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan 
yerde ve istenen zamanda temin 
edilmesi için bir araç olarak ta-
nımlanabilir. Lojistik yönetimi-
nin ana fonksiyonları, satın alma, 
taşıma, depolama ve bu aktivite-
lerin organize edilmesi ile plan-
lanmasıdır.1

Lojistiğin önemli alanlarından 
biri olan depoculuğun, gümrük 
diliyle antrepoculuğun ithalat 
ve ihracat işlemleri içerisindeki 
yeri ve önemi yadsınamaz. Bu 
çalışmamızda, ithalat ve ihracat 
işlemleri açısından depoculu-
ğu, yani gümrük antrepolarını 
ve antrepo rejimini kısaca ta-
nımlayarak, buralarda depola-
nan eşyanın gümrük idaresinin 
izni olmadan çıkarılmasının ve/
veya değiştirilmesinin, kaçakçılık 
mevzuatı açısından durumu de-
ğerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antrepo, 
Antrepo Rejimi, Şartlı Muafiyet, 
Gümrük Vergileri, Teminat, Ka-
çakçılık.

GİRİŞ
Antrepo, gümrük idaresince veri-
len izinle açılıp işletilebilen, itha-
lat vergilerine ve ticaret politikası 
önlemlerine tabi tutulmamış ve 
serbest dolaşıma girmemiş eşya 
ile gümrük antreposuna alınması 
halinde ihracata ilişkin önlemler-
den yararlanabilecek serbest do-
laşımda bulunan eşyanın güm-
rük gözetimi altında konulduğu 
ve muhafaza edildiği açık ya da 
kapalı alanlar olarak tanımlan-
maktadır.2  Daha sade bir tanım-
la gümrük antreposu, gümrük 
gözetimi altında bulunan eşya-

nın konulması amacıyla kurulan 
ve burada muhafaza edilen ithal 
eşyası için gümrük vergilerinin 
ödenmediği yerlerdir.

Antrepo rejimi ise ekonomik etki-
li gümrük rejimlerinden en yay-
gın ve etkili olanı olup; serbest 
dolaşıma girmemiş eşya ile ant-
repoya alınması halinde ihracata 
ilişkin önlemlerden yararlanabi-
lecek serbest dolaşımda bulunan 
ihraç eşyasının gümrük idaresi-
nin gözetimi altında antrepoda 
süresiz muhafazasına imkân ta-
nıyan bir gümrük rejimi türüdür. 
Rejimin özü eşyanın kullanılma-
ması, sadece depolanmasıdır. 
Bu rejim sayesinde, uluslararası 
piyasalardan uygun koşullarda 
satın alınan eşya gümrük vergi-

ANTREPODAN EŞYA ÇIKARILMASI VE/VEYA 

DEĞİŞTİRİLMESİ FİİLLERİNİN KAÇAKÇILIK 

MEVZUATI YÖNÜNDEN DURUMU

Kadir SARIKAYA
Daire Başkanı

(E. Ticaret Başmüfettişi)

MAKALE

1Martha C. Cooper, Lisa M. Ellram, Characteristics of Supply Chain Management and the Implications for Purchasing and Logistics 
Strategy, The International Journal of Logistics Management, 1993, s. 13

2YAĞAN Haldun, “Gümrük ve Dış Ticaret Sözlüğü”, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dayanışma Derneği İktisadi İşletmesi Yayın No:1, 
Ankara, 2013, s.10.
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leri ödenmeden ve süresiz olarak gümrük gözetimi 
altında depolanabilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda 
serbest dolaşıma sokulabilmektedir.

Türkiye gümrük bölgesine getirilerek ithal edilmek 
istenilen eşyalarla ilgili olarak firmaların önünde 
temel olarak iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan 
birincisi eşyanın gümrük vergilerini ödemek sure-
tiyle ithal etmek yani serbest dolaşıma giriş rejimini 
kullanmak, diğeri ise gümrük vergilerini ödemeksi-
zin, eşyayla ilgili nihai rejim/tasarruf kararı verilene 
kadar eşyanın gümrük idaresinin denetimi altında 
bulunan antrepolarda tutmak yani antrepo rejimi-
ni kullanmaktır. Antrepo rejimine tabi tutulan eşya 
bilahare ihtiyaç duyulduğunda tek bir seferde veya 
peyderpey serbest dolaşıma sokulabilmekte ya da 
ithalinden vazgeçilerek yurt dışına geri gönderile-
bilmektedir. Eşyanın antrepo rejimi kapsamında 
antrepoya konulabilmesi için yükümlüsünce 7100 
rejim kodlu antrepo beyannamesinin açılması ve 
idare tarafından da bu beyannamenin onaylanması 
gerekmektedir. Eşya antrepoya usulünce konulduk-
tan sonra artık gümrük idaresinin gözetimi ve dene-
timi altında bulunmaktadır. Peki, antrepo rejimine 
tabi tutulan bu eşya, gümrük idaresinin izni olmadan 
kısmen veya tamamen çıkarılır veya değiştirilirse 
karşılığında uygulanacak yaptırım ne olacaktır. İşte 
çalışmamızda bu soru yanıtlanmaya çalışılacaktır.

1. Antrepo Rejiminin Niteliği
Gümrük Kanunu’nun Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri 
ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri başlıklı 79-
83’üncü maddelerinde, şartlı muafiyet düzenlemele-
ri ile ekonomik etkili gümrük rejimleri tanımlanarak, 
uygulanması gereken ortak hükümler belirtilmekte-
dir. Buna göre, serbest dolaşımda olmayan eşyaya 
şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme 
rejimi de dahil olmak üzere transit, antrepo, gümrük 
kontrolü altında işleme, geçici ithalat rejimlerinin 
uygulanması birer şartlı muafiyet düzenlemesi an-
lamına gelmektedir. Yine ortak hükümler arasında, 
eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tu-
tulmasının, ön koşulu olarak, söz konusu eşya için 
tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine 
karşılık teminat verilmesi öngörülmektedir.

Gümrük Kanunu sistematiğinde, Şartlı Muafiyet Dü-
zenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 
ile ilgili bu ortak hükümler düzenlendikten sonra, 
her bir rejim ve/veya şartlı muafiyet düzenlemeleri 
ile ilgili diğer hükümlerin ayrıca düzenlendiği gö-
rülmektedir. Sırasıyla, transit rejimi, antrepo reji-
mi, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında 
işleme rejimi, geçici ithalat rejimi ve hariçte işleme 
rejimine ilişkin uygulanması gereken hükümlere yer 
verildiği görülmektedir.

MAKALE
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Antrepo rejimine ilişkin hükümlerin yer aldığı 93’ncü 
maddesinde; 

“1. Gümrük antrepo rejimi;
a) İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine 
tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşya-
nın, 

b) Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata 
ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dola-
şımda bulunan eşyanın,
 
Bir gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hü-
kümleri belirler.”  Denilmektedir. 

Görüleceği üzere, antrepo rejimimin de içinde bu-
lunduğu, şartlı muafiyet düzenlemesine ilişkin ortak 
hükümlerde, bir şartlı muafiyet düzenlemesine konu 
eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük ver-
gilerine karşılık teminat verilmesi istenilmektedir. 
Şartlı muafiyet düzenlemelerinden antrepo ve tran-
sit rejiminde, alınacak olan teminat, tahakkuk etmiş 
vergilere karşılık olarak değil de gelecekte doğması 
muhtemel her türlü gümrük vergilerine karşılık alın-
maktadır. Bu sebepten dolayı antrepo rejimi ya da 
transit rejimi konusu eşyaya ilişkin; yapılan beyan ile 
muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 
sonucunda tespit edilecek kıymet, miktar ya da GTİP 
farklılıklarına (eşyanın beyan edilenden belirgin bir 
şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik incele-
me ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâli hariç 
olmak üzere) Gümrük Kanununun cezalara ilişkin 
234-238. Madde hükümlerinde yer verilmemiş, sa-
dece 241. Maddesinde belirtilen usulsüzlük cezaları 
arasında yer verilmiştir. Örneğin, antrepo beyan-
namesi konusu bir eşyanın kıymetinin eksik beyan 
edildiğinin tespiti halinde, ilgili antrepo beyanname-
sinde düzeltme yapılarak, teminat yeni kıymet üze-
rinden hesaplanan vergilere göre uyarlanmakta ve 
ayrıca usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Oysa aynı 
kıymet eksikliği serbest dolaşıma giriş beyanname-
sinde ya da dahilde işleme rejimi kapsamında açılan 
bir beyannamede yapılmış olsaydı, anılan rejimlere 
konu beyannamelerde ithal edilen eşyaya ait vergiler 
eşyaların girişi sırasında tahakkuk ettirildiğinden, 
bir eksik tahakkuk söz konusu olacak ve bu sebeple 
Gümrük Kanununun 234’ncü maddesinde belirtilen 
para cezaları uygulanacaktır. 

Antrepo rejimine konu olan bir eşya süresiz antre-
poda tutulabilir, kısmen veya tamamen ithal edile-

bilir ya da kısmen veya tamamen tekrar yurt dışına 
gönderilebilir. Eşyaların antrepo rejimi altında iken 
gümrük idaresinin gözetimi altında antrepoda bu-
lunmaları ve bu süre zarfında da kullanılmamaları 
(elleçleme vb. özel durumlar dışında) gerekmektedir. 
Antrepodaki eşyaların; kati olarak ithal edilebilmesi 
için sonrasında serbest dolaşıma giriş rejiminin, yurt 
dışına geri gönderilebilmesi için de transit rejiminin 
kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle antrepo re-
jimi geçici mahiyeti olan bir ara rejim statüsündedir. 
Antrepo beyannamesinin tescili sırasında yapılan ta-

hakkuk işlemi de akaryakıt türevleri ürünlerin itha-
latında gümrük idarelerince alınan ÖTV teminatın-
da olduğu gibi gelecekte doğması muhtemel vergileri 
güvence altına almak için yapılmakta olup, antrepo 
beyannamesinde hesaplanan vergiler alınması gere-
ken teminatı tutarını belirlemeye yöneliktir.

2. Antrepo veya Geçici Depolama Yerlerin-
deki Eşyayı Gümrük İdaresinin İzni Olma-
dan Kısmen veya Tamamen Çıkarmak veya 
Değiştirmek Fiilinin Kaçakçılık Mevzuatı 
Kapsamındaki Kronolojisi

19.07.2003 tarihli, 25173 sayılı R.G.de yayımlanan 
(Mülga) 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu-
nun; 

“MADDE 3.- Aşağıda yazılı fiilleri işlemek kaçakçılıktır: 
h) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı 
gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tama-
men çıkarmak veya değiştirmek.” 
Şeklinde olduğu, 
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Söz konusu Kanunu yürürlükten kaldıran 31.03.2007 
tarihli, 26479 sayılı R.G.’de yayımlanan 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun; Kaçakçılık suç-
ları başlıklı (Mülga) 3’ncü maddesinin 
8’nci fıkrasında;

“(8) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki ser-
best dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idare-
sinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran 
veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değe-
rinin iki katı idarî para cezası verilir.” 

Denilmek suretiyle, mülga 4926 sayılı Kanunda yer 
alan kaçakçılık fiilinin kaçakçılık kabahati şeklinde 
yeniden tadat edildiği görülmektedir. 

Bilahare 11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G.’de 
yayımlanan 6455 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile 5607 sayılı Kaçak-
çılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yer alan kaba-
hat fiilleri 4458 sayılı Kanun kapsamına alınmıştır. 

Ekonomik suça ekonomik ceza prensibiyle hazırla-
nan 4926 sayılı Kanun, 19.07.2003 tarihli Kaçakçı-

lıkla Mücadele Kanunu, 1918 sayılı Kanunu yürür-
lükten kaldırdı. 4926 sayılı Kanun daha çok yeni bir 
kanun konumda iken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunda yapılan değişiklik sonucu getirilen “bu Kanu-
nun genel hükümlerinin özel ceza kanunları ve ceza 
içeren kanunlardaki suçlar hakkında uygulanacağı” 
hükmü ile yine 5326 sayılı Kabahatler Kanununda 
da, aynı şekilde “bu Kanunun genel hükümlerinin 
diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygu-
lanacağı” hükümleri gereğince, 4926 sayılı Kaçakçı-
lıkla Mücadele Kanunundaki suç ve kabahate ilişkin 
düzenlemelerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 
5326 sayılı Kabahatler Kanununa uyumlu hale geti-
rilmesini teminen, 4926 sayılı Kanunu yürürlükten 
kaldırılarak, anılan Kanunlara uyumlu olarak ha-
zırlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
31.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda (6455 
sayılı Kanun ile değişiklikten önceki hali) hem ka-
çakçılık suçları hem de kaçakçılık kabahatleri olarak 
ikili bir ayrıma gidilmekle birlikte, bu durumda da 
aynı fiilin hem Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
hem de Gümrük Kanununda yer alması ve farklı 
müeyyidelere konu olması nedeniyle uygulamada 
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ortaya çıkan sorunlar neticesinde 11.04.2013 tari-
hinde yayımlanan 6455 sayılı Kanun ile 5607 sayılı 
Kanunda yer verilen kabahat fiilleri tümüyle Güm-
rük Kanununa aktarılarak, 5607 sayılı Kanundan çı-
karılmıştır.

6455 sayılı Kanunun genel gerekçesinde de; “5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla 5607 
sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlüğe ko-
nulmuştur. 

Ancak, 5607 sayılı Kanunda yer alan kabahat fiille-
rinin birçoğu ya da bu kabahat fiillerinin benzerleri 
aynı zamanda 4458 sayılı Gümrük Kanununda ka-
bahat olarak düzenlenmiş ve ayrı cezalar öngörül-
müştür. 5607 sayılı Kanunda yer alan kabahatlerin 
ancak kasten işlenebileceği hükme bağlanmışken, 
4458 sayılı Kanunda idari para cezası verilebilmesi 
için söz konusu fiillerin taksirle işlenmesi yeterli gö-
rülmüştür. 

Gümrük idareleri, fiilin 4458 sayılı Kanunda da yer 
alması halinde, hem 4458 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca idari para cezası düzenlenmekte, hem de 
fiilin kasıtla işlenip işlenmediği hususunu mahke-
melerin takdirinde görmeleri nedeniyle, fiilde kasıt 
unsuru bulunup bulunmadığı yönünden araştırma 
yapmaksızın 5237 sayılı Kanun ve 5607 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca konu Cumhuriyet Başsavcılıkla-
rına intikal ettirilmektedir. 

Aynı fiil için birden fazla kanunda hüküm bulunma-
sı, aynı fiil için iki ayrı ceza uygulanmasına ve iki ayrı 
dava açılmasına ve gümrük idarelerinin yanı sıra 
yargının yükünün de artmasına neden olmaktadır. 

Tasarı ile 5607 sayılı Kanunda yer alan “kabahat” fi-
illeri 4458 sayılı Kanuna aktarılarak mükerrerliğin 
giderilmesi ve mevzuatın sadeleştirilmesi amaçlan-
maktadır.” Denilmektedir.
Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı 
gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tama-
men çıkarmak veya değiştirmek fiilinin kaçakçılık 
ve gümrük mevzuatı kapsamındaki düzenlemeleri 
kronolojik olarak aşağıda tablo halinde gösterilmek-
tedir.
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3. Konuya İlişkin Yüksek Yargı Kararları
Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 2013/10545 E., 
2014/7036 K Numaralı kararının özetle;

“.....Sanık ... tarafından Hollanda da bulunan FA-
YATEX BEAUVIE N.V. adlı firmadan 04.05.2009 
tarih 2009-17 sayılı fatura ile satın alınan ve cinsi 
“Respartu Rags” olarak belirtilen “kalan parti ku-
maşın” gemi ile İzmir limanına getirildiği, gümrük 
müşaviri sanık ...’nın ithal edilmek istenen kuma-
şın özelliğini tespit edebilmek için 23.06.2009 ta-
rihinde ön inceleme dilekçesi verdiği, aynı gün ön 
inceleme yapıldığında faturada belirtilenden farklı 
mal olduğunun görüldüğü, bununla birlikte ...’nın 
25.06.2009 tarihinde 04.05.2009 tarihli fatura 
esas alınarak antrepo giriş beyannamesi verdiği, 
eşyanın farklı yoğunlukta olup olmadığının tespiti 
için 30.06.2009/7891 nolu tarama formu ile X-Ray 
kontrolü yapıldığı ve herhangi bir olumsuzluk tes-
pit edilemediği, daha sonra konteynerin sundur-
ma altına alınarak eşyanın tamamı boşaltıldığında 
kullanılmış giyim eşyası, farklı cins ve ebatlarda ve 
miktarda rulolar halinde kumaş olduğunun görül-
düğü, eşyanın gümrüğün gözetimindeki antrepoya 

konulduğu ve tam tespitinin yapılarak 08.07.2009 
tarihinde numune alınarak gümrük laboratuvarı-
na sevk edildiği, yapılan tahlil sonucunda eşyanın 
25.06.2009 tarihli antrepo giriş beyannamesinde 
belirtilen eşyanın bir kısmından farklı olduğu tes-
bit edilmişse de, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 
93 vd. Maddelerinde düzenlenen antrepo rejiminin 
mahiyeti itibariyle geçici nitelik taşıdığı, sanık tara-
fından suça konu eşya ile ilgili herhangi bir rejim 
beyanında bulunulmadığı, bu nedenle eylemin suç 
ya da kabahat oluşturmayacağı gözetilmeden yerin-
de olmayan gerekçelerle yazılı şekilde hüküm tesisi, 
Yasaya aykırı, katılan vekili ile sanık ... müdafiinin 
temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğün-
den hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 
8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sa-
yılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMA-
SINA, 19.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar veril-
di.” Şeklinde olduğu,

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 2015/3534 E., 
2015/15774 K. Numaralı kararının özetle;

“......11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmî 

Tarih Geçerli Kanun 
Madde 

Numarası 
Madde Metni 

19.07.2003-
30.03.2007 

4926 sayılı 
Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanunu 

3/h 
“Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük ida-
resinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya de-
ğiştirmek” fiili kaçakçılık olarak tanımlanmıştır.

31.03.2007-
10.04.2013 

5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanunu 

3/8 

“Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda 
bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen 
veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrük-
lenmiş değerinin iki katı idarî para cezası verilir” denilerek, bu 
fiili kaçakçılık kabahati olarak tanımlanmıştır. 

11.04.2013-Halen 
5607 sayılı 

Kaçakçılıkla Mü-
cadele Kanunu

YOK -

5607 sayılı Yasa’nın 3/8.maddesinde düzenlenen; “Antrepo veya 
geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan 
eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen 
çıkaran veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değeri-
nin iki katı idarî para cezası verilir” şeklinde eyleme 5607 sayılı 
Yasa’nın 11.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6455 sayılı Yasa 
ile değişik 3. maddesinde yer verilmemiştir.

11.04.2013-Halen 
4458 sayılı 

Gümrük Kanunu
236/1

“Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemlerine başlanmadan 
veya bu işlemler bitirilip gümrük idaresinin izni alınmadan güm-
rük antrepoları veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin 
verilen yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması veya 
buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapılan sayımlarda ka-
yıtlara göre eşyanın bir kısmının noksan olduğunun anlaşılması 
hallerinde, bu eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklen-
miş değerinin iki katı idari para cezası verilir.” Denilerek, daha 
öncesinde de Gümrük Kanununda yer alan bu fiilin yaptırımı 
güncellenerek gümrük kabahati olarak tanımlanmıştır.
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Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayı-
lı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hük-
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 54. maddesi ile 5607 sayılı Kanun’un 3. 
maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek 5607 sayı-
lı Kanun’un 3/8. maddesinde düzenlenen eylemin 
6455 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile değişik 4458 
sayılı Gümrük Kanunu’nun 236. maddesinde yeni-
den düzenlendiği, 6455 sayılı Kanun’un 13. maddesi 
ile değişik 4458 sayılı Kanun’un 236/1 maddesinde 
yer alan “Teminat alınmış olsa bile, gümrük işlemle-
rine başlanmadan veya bu işlemler bitirilip gümrük 
idaresinin izni alınmadan gümrük antrepoları veya 
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen 
yerlerden kısmen veya tamamen eşya çıkarılması 
veya buralardaki eşyanın değiştirilmesi ya da yapı-
lan sayımlarda kayıtlara göre eşyanın bir kısmının 
noksan olduğunun anlaşılması hallerinde, bu eşya-
nın gümrük vergilerinin yanı sıra gümrüklenmiş de-
ğerinin iki katı idari para cezası verilir.” şeklindeki 
yeni düzenleme karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 7/2, 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Ted-
birlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 98 ve 5326 sa-
yılı Kabahatler Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince 
kabahatlilerin hukukî durumunun yeniden değer-
lendirilmesi gerektiği, bu hususun takdir ve tatbiki 
görevinin Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığında ol-
duğu, ... Sulh Ceza Mahkemesince görevsizlik kararı 
verilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden 
kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilme-
sinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan 
kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya 
atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına 
gereği görüşülüp düşünüldü; 

Kabahat nedeniyle verilen idari para cezasına daya-
nak 5607 sayılı Yasa’nın 3/8.maddesinde düzenle-
nen eyleme 5607 sayılı Yasa’nın 11.04.2013 tarihinde 
yürürlüğe giren 6455 sayılı Yasa ile değişik 3. madde-
sinde yer verilmemiş, 4458 sayılı Yasa’nın yine 6455 
sayılı Yasa ile değişik 236/1. Maddesinde benzer bir 
hüküm yeniden düzenlenmiş ve 4458 sayılı Yasa’nın 
232/3. maddesine göre anılan yasa uyarınca idari 
yaptırım kararlarını vermeye gümrük idarelerinin 
amirleri veya yardımcıları yetkili ise de kabahat ve 
idari para cezasının kesinleşme tarihleri itibariyle 
yetkili ve görevli mahkeme tarafından uyarlama yar-

gılamasının yapılmasında bir isabetsizlik bulunma-
dığı, idari para cezasının kesinleşmesi aşamasından 
sonra, kabahat teşkil eden eylemin başka bir yasa-
da yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle yaptırım 
uygulama görevinin idareye devredilmiş olmasının 
bu durumu değiştirmeyeceği gözetilerek, itirazın 
reddine ilişkin Sulh Ceza Hakimliğinin 15/09/2014 
gün ve 2014/2657 D. İş sayılı kararı usul ve yasa-
ya uygun bulunduğundan, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın yerinde görülmeyen kanun yararına 
bozma isteminin REDDİNE, 06.05.2015 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde olduğu,

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 2016/15278 E. ,16/11431 
K. Numaralı kararının aynen; 

“İçtihat Metni” 
MAHKEMESİ : Asliye Ceza Mahkemesi 
SUÇ: Antrepo veya Geçici Depodaki Eşyayı İzinsiz 
Çıkarmak 

HÜKÜM: Beraat 
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; 
başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine 
göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına ge-
reği görüşülüp düşünüldü; Yapılan duruşmaya, top-
lanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen 
gerekçeye ve takdire göre katılan vekilinin yerinde 
görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün 
ONANMASINA, 28.12.2016 günü oybirliğiyle karar 
verildi.” Şeklinde olduğu görülmektedir.

SONUÇ
Kaçakçılık konusunun son dönemlerde gümrüklerde 
en fazla ihtilaf yaşanan konuların başında olması ve 
mevzuatın doğru bir biçimde tatbik edilmemesi du-
rumunda gerek yükümlüler açısından ciddi ve ağır 
sonuçlar doğurması gerekse de yargı mercilerinin 
gereksiz yere meşgul edilecek olması hususları dik-
kate alındığında, bu konuda karar uygulayıcıların 
çok daha dikkatli ve titiz olması gerektiği düşünül-
mektedir.

Bu bağlamda konu değerlendirildiğinde, 11.04.2013 
tarihli 6455 sayılı Yasa ile birlikte “antrepo veya ge-
çici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin 
izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya 
değiştirmek” fiilinin kaçakçılık suçu veya kaçakçılık 
kabahati olmaktan çıkarılarak, karşılığından yaptı-
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rım olarak Gümrük Kanununun 236’ncı maddesinde 
yer verilen idari para cezasının uygulanmasının ön-
görülüyor olması, öte yandan Gümrük Kanununun 
93 vd. maddelerinde düzenlenen antrepo rejiminin 
mahiyeti itibariyle geçici nitelik taşıması, antrepo be-
yannamesi üzerinden hesaplanan teminatın gelecek-
te doğması muhtemel vergiler karşılığında alınıyor 
olması, eşyalara ilişkin ithalat vergilerinin kati bir 
şekilde tahakkukunun yapılmamış olması, eşyaların 
nihai olarak Türkiye’de bırakılma iradelerinin ancak 
serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ortaya koyu-
lacak olması karşısında, antrepo beyannamesi tescil 
ettirilmek suretiyle antrepoya alınan eşyalara ilişkin 
eksiklik, fazlalık ve farklılık durumlarının 5607 sayılı 
Kaçakçılık Kanununa temas eden bir yönünün olma-
dığı sonucuna varılmaktadır.
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ÖZET
2005/9986 sayılı Kararla 
17.02.2006 tarihli 26083 sayı-
lı Resmî Gazetede yayımlanan 
Mevzuat Hazırlama Usul ve Esas-
ları Hakkında Yönetmelik amacı 
doğrultusunda; … Bakanlıklar, 
bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve ku-
ruluşlar ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından hazırlana-
cak kanun, kanun hükmünde ka-
rarname, cumhurbaşkanı kararı, 
tüzük, yönetmelik, eki kararlar 
ve diğer düzenleyici işlemlerin 
taslak metinlerinin hazırlanma-
sına ilişkin usul ve esaslar düzen-
lemiştir. Bu makalede, gümrük 
mevzuatını anlama ve yorum-
lama noktasında, anayasa, yasa 
ve yönetmeliklerin gerek yazım 
esasları gerekse hukukun ilke, 
amaç ve yorumlama teknikleri ile 
bir metot çerçevesinde nasıl anla-
mamız gerektiğine açıklık getiril-
meye çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Hukukun 
temel ilkeleri, amaç ve yorum 
esasları, aldatıcı işlem ve davra-

nış, elverişli hareket, iğfal ve icra 
kabiliyeti

GİRİŞ
İlkini daha önce başka bir dergiye 
yazdığımız makalenin örneklerin 
anlaşılması bakımından giriş kıs-
mını sabit tutarak farklı örnekle-
re yer verdiğimiz makalenin ikin-
ci kısmına devam ediyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sa’sının 38. maddesinde,  kim-
senin, işlendiği zaman yürür-
lükte bulunan kanunun suç 
saymadığı bir fiilden dolayı ce-
zalandırılamayacağı, kimseye 
suçu işlediği zaman, kanunda o 
suç için konulmuş olan cezadan 
daha ağır bir ceza verilemeye-
ceği, suç ve ceza zamanaşımı ile 

ceza mahkûmiyetinin sonuçları 
konusunda da aynı hükümlerin 
geçerli olacağı, ceza ve ceza ye-
rine geçen güvenlik tedbirlerinin 
ancak kanunla konulabileceği, 
suçluluğu hükmen sabit oluncaya 
kadar kimsenin suçlu sayılama-
yacağı, hiç kimsenin kendisini ve 
kanunda gösterilen yakınlarını 
suçlayan bir beyanda bulunmaya 
veya bu yolda delil göstermeye 
zorlanamayacağı, hüküm altına 
alınmış olup bu kapsamda, Suç 
ve Kabahat hükümlerine ilişkin 
3 ortak unsurdan bahsetmemiz 
mümkün bulunmaktadır. 1 
Suç veya Kabahat, 
-Kanunla ihdas edilmiş olmalıdır.
-Açık, kesin ve belirli olmalıdır.
-Geriye yürütülmemelidir.

HUKUKUN TEMEL İLKELERİ 

ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK MEVZUATINI 

HANGİ KURALLAR VE ESASLAR 

ÇERÇEVESİNDE NASIL OKUMALIYIZ 

ve YORUMLAMALIYIZ?

Hüseyin YAVUZ
Daire Başkanı

MAKALE

1 Gümrük Mevzuatına Aykırı Bir Fiilin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Teşebbüs 
Olabilmesi İçin Hangi Şartların Oluşması Gerekir, YAVUZ H, Gümrük ve Ticaret Uzman Görüş, sayı 50-51-52, 2019
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1. HUKUK İLKELERİ
Aşağıda kısaca tanımlanan hukukun bazı evrensel 
ilke ve esasları dikkate alındığında, bu esasların de-
mokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez değer-
lerinden olduğu görülecektir. Ülke olarak, hukuk 
kurallarını ve yorumlarını bu ilke ve esaslar doğrul-
tusunda düzenleyip uygulamak zorunda olduğumuzu 
bilmek mecburiyetindeyiz. Aksi halde gerek adaletin 
tesisi gerekse uygulamada yeknesaklığın sağlanması 
noktasında karmaşa hep var olacaktır. 

Bu kapsamda hukukun ilkelerini aşağıdaki şekilde 
sıralayabiliriz:

1.1. Hukuk Devleti İlkesi:
Hukuk kuralları çerçevesinde, keyfi yetki kullanı-
mına izin vermeyen, işlem ve eylemlerin hukukilik 
denetimine tabi tutulmasının zeminini hazırlayan 
organ devlettir. Anayasa’nın 2. maddesinde2 belirti-
len hukuk devleti, eylem/söylem ve işlemleri huku-
ka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgür-
lükleri koruyan ve kollayan, her alanda adaletli bir 
hukuk düzeni kurup bunu güncelleyen, Anayasa’yı 
ilke edinen, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla 
kendini bağlı ve sorumlu sayıp ve yargı denetimi ile 
otokontrolünü sağlamalıdır. Kanun koyucu, düzen-
lemeler yaparken hukuk devleti ilkesinin bir gereği 
olan ölçülülük ilkesiyle kendini bağlamıştır. Bu ilke 
ise, “elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” olmak 
üzere üç alt ilkeden meydana gelmektedir. 

“Elverişlilik”, başvurulan önlemin ulaşılmak istenen 
amaç için elverişli olmasını, “gereklilik”, başvurulan 
önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli 
olmasını, “orantılılık” ise, başvurulan önlem ve ula-
şılmak istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü 
ifade etmektedir. Bir kurala, düzenlemeye uyulma-
ması nedeniyle, kanun koyucu tarafından öngörülen 
yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında da “öl-
çülülük ilkesi” gereğince makul bir dengenin/muva-
zenenin kurulması zorunludur. 

Bu manada bakıldığında ceza, toplumda korunması 
zorunlu hukuki değerlerin ihlali durumunda devle-
tin gösterdiği tepki/refleks olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Dolayısıyla, cezalandırıcı hukuk ve kanunla-
rın amacı, toplumsal yaşam bakımından önem arz 
eden hukuksal değerleri/değer yargılarını adalet ve 
bir düzen kurma adına korumaktır. Fakat devlet, 
bu hukuksal değerleri korumak üzere sahip olduğu 
cezalandırma yetkisini istediği biçim ve kapsamda 
kullanamadığı gibi, bu yetkisini kullanırken suç ve 
ceza arasındaki adil dengenin korunmasını da dikka-
te almak zorundadır. Dolayısıyla faile, işlediği suçun 
ağırlığı ile orantılı ceza ve güvenlik tedbiri uygulan-
ması, orantılılık ilkesi çerçevesinde zorunlu olup, ce-
zaya ve güvenlik tedbirine hükmedilmesinde önemli 
bir sınırlayıcı unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu noktada orantılılık ilkesi hem kanun koyucuyu 
hem de uygulamanın içindeki tüm otoriteleri bağla-
yıcı niteliktedir. 

Ceza sorumluluğunun bireyselliği ilkesi ise, kişinin 
kusurunun gerektirdiğinden daha ağır bir ceza ile ce-
zalandırılmasına engeldir. Böylece, suç ile ceza ara-
sında orantı bulunması iki yönden ele alınmalıdır. İlk 
olarak, kanunda unsurları belirtilmiş suç ile bunun 
karşılığı olan ceza orantılı olmak zorundadır. İkinci 
olarak, benzer hukuki değerleri koruyan suçlar için 
belirlenen cezalar arasında bir orantı bulunmalıdır. 
Cezanın önleme amacına ulaşılabilmesinde orantılı-
lık önemli bir unsur olup, önlemenin amacına ulaşa-
bilmesi için cezalandırmanın yeterli olması ve suç-
luyu suçu işlemekten vazgeçirmesi gerekir. Böylece, 
cezanın, beklenen sonucu doğurması için, yol açtığı 
zararın, suçlunun suçtan elde edeceği yararı aşması 
yeterlidir. Bunun sonucu olarak da kanun koyucu, 
“nitelikli haller” aracılığıyla, aynı hukuki değeri ih-
lale yönelmiş olan fakat gerçekleştiği yer ve zaman, 

MAKALE

2 Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçili-
ğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. 
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kişi veya yöntem itibariyle haksızlık içeriği farklılık 
arz eden eylemlere değişen veya artırıcı oranlarda 
ceza verilmesi usulünü benimsemiştir. 

1.2. Sözleşme Özgürlüğü ve Güvenliği İlkesi: 
Herkes, özgür iradesi ile dilediği sözleşmeyi imzala-
yıp, bu sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesini 
bekleme hakkına sahiptir. 

1.3. Hak Arama Hürriyeti İlkesi:
Herkes, meşru yollardan bağımsız ve tarafsız yargı 
önünde iddia ve savunma ile dürüst yargılanma hak-
kına sahiptir. Hak arama hürriyeti kısıtlanamaz. 

1.4. Dürüst Davranma ve İyiniyet İlkesi:
Hak sahibinin haklarını kullanırken ve yükümlülük-
lerini yerine getirirken iyi, doğru ve dürüst hareket 
etmesi gerekir. Bir hakkın kötüye kullanılmasını 
kanun himaye etmemektedir (TMK 2/2). Hakların 
kazanılmasında ve hukuki bir sonucun gerçekleş-
mesinde iyiniyet esas alınmıştır. Dürüst davranma 
ve iyi niyet kriterine göre kişi, kendisinden beklenen 
dikkat ve özeni gösterdiği halde, hakkın kazanılması-
nı veya hukuki sonucun gerçekleşmesini engelleyen 
durumu bilmemeli ve hakkın dürüstlük ve iyi niyet 
kurallarına aykırı bir şekilde kullanılarak, menfaat 
sağlamamalı veya gerçeği perdelememeli ve hakkın 
kötüye kullanılmasına yol açmamalıdır.

1.5. Müktesep (Kazanılmış) Hak İlkesi:
Bireyin hukuka uygun şekilde kazandığı hakkı elin-
den alınamaz. Bir hakkın kullanılması için gerekli 
olan şartlar kaybedilmedikçe, hak sahibinin bu hakkı 
kullanımı engellenemez. 

1.6. Bir Suçtan İki Yargılama Yapılmaz/Ceza 
Verilemez İlkesi: Herkes, bir suçtan, ancak bir 
defa yargılanabilir ve bir defa cezalandırılabilir. Bi-
rey, yargılandığı suçtan keyfi olarak tekrar yargılanıp 
cezalandırılamaz. 

1.7. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi:
Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye 
ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Suç 
ve ceza ancak kanunla koyulur. Kanunlar, prensip 
olarak ileri doğru uygulanır. Ceza kanunları, ancak 
lehe olduğunda geçmişe etkili uygulanır. Suçta ve 
cezada kanunilik ilkesi, bir taraftan devletin ceza 
hukukunu kullanarak bireye müdahale etmesinin sı-
nırlarını çizerken, diğer taraftan bireyin hangi davra-
nışları sergilediğinde hukuk dışına çıkacağını açıkça 
belirler. 

1.8. Sorumluluğun Şahsiliği İlkesi: 
Herkes kendi işlem ve eyleminden sorumludur. Baş-
kalarının işlem ve eyleminden sorumluluğu mümkün 
kılacak kolektif ceza sorumluluğu kabul edilemez. 

MAKALE
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1.9.Kusur Sorumluluğu İlkesi: 
Kusursuz suç ve ceza olmaz. Fiilde kabahat hariç ku-
surun yokluğu, suç ve cezayı kaldırır. 

1.10.Dürüst (Adil) Yargılanma ve Savunma 
Hakkı İlkesi: 
Herkes, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 6. 
maddesinde3  öngörülen hakları çerçevesinde adil 
yargılanma hakkına sahiptir. Kişi, iddiaları bilip an-
ladığı dilde öğrenme, bağımsız ve tarafsız yargılanma 
hakkına sahip olduğu mahkeme huzuruna çıkarak 
savunma yapıp, makul sürede yargılanma hakkına 
sahiptir. 

1.11.Masumiyet (Suçsuzluk) Karinesi İlkesi: 
Hiç kimse, suçluluğu mahkemenin kesinleşmiş hük-
mü ile sabit oluncaya kadar suçlu ilan edilemez ve 
mahkûm edilemez. 

1.12. Yargı Bağımsızlığı İlkesi: 
Hiçbir organ, makam, mercii veya kişi, yargı yetki-
sinin kullanılmasında hâkimlere veya mahkemelere 
emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsi-
ye ve telkinde bulunamaz, bu tür bir yetkinin kulla-
nılmasına izin veren yasal düzenleme de yapılamaz.

1.13. Hukuk Güvenliği Hakkı İlkesi: 
Herkesin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı vardır. 
Hiç kimse, demokratik hukuk devletinde, korku ve 
endişe ile yaşamaya mahkûm edilip, yargı makamla-
rına başvurmanın sonuçsuz kalacağı algısına maruz 
bırakılamayacağı gibi, keyfi şekilde yakalanamaz, 
gözaltına alınamaz, tutulamaz, tutuklanamaz, hürri-
yetinden mahrum bırakılamaz ve cezalandırılamaz. 

Anayasanın 13. maddesi4  kapsamında temel hak ve 
hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Ana-
yasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. 

1.14. İddia Edenin İspat Külfeti İlkesi: 
Herkes, iddiasını hukuka uygun yol ve yöntemlerle 
elde edilen deliller ile kanıtlamak zorundadır. İddia 
peşinen doğru kabul edilip, aksinin ispatı aleyhinde 
iddia olunan tarafa yüklenemez.

1.15. Yargı Kararlarının Gerekçeli Olması İl-
kesi: 
Tüm yargı kararları somut gerekçelere dayalı olarak 
yazılmalıdır. Somut olayın özelliklerinden uzak, ka-
nun hükmünün soyut tekrarı ile basmakalıp sözler-
den oluşan kararların gerekçeli olduğu söylenemez.

1.16. Ceza Kanununu Bilmemek Mazeret 
Sayılmaz İlkesi:
Herkesin, usule uygun olarak yürürlüğe giren ceza 
kanunlarını bildiği kabul edilir. Hiç kimse, Cum-
hurbaşkanı tarafından imzalanıp, Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ceza kanunlarını bil-
mediğini cezadan kurtulmak için mazeret olarak ileri 
süremez.

2. HUKUKUN AMAÇLARI
Şimdi bu ilke ve kuralları hukukun amaçları ve huku-
kun kurallarının yorum metodu/esası ile destekleye-
rek, gümrük mevzuatı çerçevesinde bir kanun metni 
ya da genel idari bir düzenlemeyi okurken nelere dik-
kat etmemiz gerektiği noktasında yorum kabiliyeti-
mizi nasıl geliştiririz ona bakalım.

MAKALE

3Madde 6- Adil yargılanma hakkı 
1. Medeni hak ve yükümlülüklerinin ya da kendisine isnat edilen herhangi bir suçun belirlenmesinde, herkes, yasayla kurul-
muş bağımsız ve tarafsız bir yargı yeri tarafından, makul süre içerisinde, adil yargılanma ve aleni duruşma hakkına sahiptir. 
Hüküm aleni olarak açıklanır; ancak basın ve kamu duruşmanın tamamından ya da bir kısmından, bir demokratik toplumda, 
ahlak, kamu düzeni yahut milli güvenlik yararına, gençlerin çıkarlarının ya da tarafların özel yaşamının korunmasının bunu 
gerektirmesi hallerinde, ya da aleniyetin, adaletin gereklerine zarar verebileceği özel koşullar bulunması halinde, mahkeme-
nin görüşüne göre kesin biçimde gerekli olduğu ölçüde, çıkartılabilir.
2. Bir suç isnat edilen herkes, hukuka uygun olarak suçluluğu kanıtlanana dek masum sayılacaktır.
3.Bir suç isnat edilen herkes, en azından aşağıdaki haklara sahiptir:
(a) kendisine yöneltilen suçlamanın mahiyeti ve nedeni hakkında, derhal, anlayabileceği dilde ve ayrıntılı olarak bilgilendi-
rilmiş olmak;
(b) savunmasını hazırlamak için yeterli zamana ve olanaklara sahip olmak;
(c) bizzat ya da kendi seçtiği bir yasal yardımcı/(savunmanı) yoluyla savunmasını yapmak ya da, yasal yardım almak için ye-
terli ödeme gücüne sahip değil ise, bu yardımın, adaletin yararının gerektirmesi halinde, kendisine ücretsiz olarak sağlanması;
(d) aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek ya da çektirmek ve kendi lehine olan tanıkların, aleyhine olan tanıklarla aynı ko-
şullar çerçevesinde, hazır bulunmalarını ve sorgulanmalarını sağlamak;
(e) mahkemede kullanılan dili anlamıyor ya da konuşamıyor ise, bir çevirmenin yardımından ücretsiz olarak yararlanmak.

4Madde 13. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik 
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
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Hukukun amaçlarını beş başlık altında özetleyebiliriz.

2.1. Toplumsal Düzenlemeyi Sağlamak
Hukuk toplumsal düzenlemeyi sağlamaya çalışır. 
Diğer toplumsal düzen kuralları gibi, toplum yaşa-
mında asgarî bir huzur ve barış ortamının teminini, 
hukuk kurallarının işlevleri olarak değerlendirilmek-
tedir. Hukukun amacının da yasalarla sahip olunan 
hakların herkes tarafından kullanılmasının temini, 
hak ve hukuka uygun şekilde hakkı gözetme olarak 
tanımlanan adaletin sağlanması olduğu söylenebilir. 
Sosyal yaşamda bireyler yaşamlarını sağlıklı sürdü-
rebilmeleri için sosyal statülerini daha iyi şartlarla 
sürdürmek isterler. Bu da beraberinde toplum içe-
risinde sürekli bir çatışma ortamını var etmektedir. 
Kişisel menfaatlerin çatışmasında hukukun temel 
görevi, kişilerin ve toplulukların güçlerini sınırla-
mak ve aralarındaki dengeyi sağlayarak birbirlerini 
yok etmelerini önlemektir. Böylece, hukuk kuralları 
sayesinde toplumda hak ve adalete dayalı bir düzen 
sağlanmış olur.

2.2. Toplumun Varlığını Korumak
Hukuk toplumun varlığını korumaya çalışır. Hukuk 
varlığını sürdürebilmek için toplumu oluşturan kişi-
lerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve değişen 
şartlara uymak zorundadır. Bu ihtiyaçlar çok çeşitli 
olduğu gibi hem de sınırsızdır. Hukuk bir taraftan bu 
ihtiyaçların kişi ve toplum için asgari düzeyini belir-
lerken, diğer yandan da bu asgari ihtiyaçları karşı-
lar. İhtiyaçlar ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel 
olabileceği gibi doğum, ölüm, beslenme gibi tüm bir 
hayatı da içerisine alabilmektedir.

2.3. Toplumda Eşitliği Sağlamak
Hukuk toplumda eşitliği sağlamaya çalışır. Hukuk 
kurallılarının en önemli özelliklerinden biri de top-
lumdaki herkese eşit olarak uygulanmasıdır. Bu ba-
kımdan herkes yasa önünde eşittir kuralı, yazılı bi-
çimde yer almasa da genel bir ilke olarak geçerliliğini 
korumaktadır. Bireyler arasındaki barışın sağlanma-
sında en etkin husus, toplumdaki herkesin uyacağı 
kuralları önceden bilmesidir. Böylece kişiler, tüm 
davranışlarını ona göre ayarlamak suretiyle ortaya 
çıkacak muhtemel çatışma ve ihtilaflardan kaçınmış 
olurlar.

2.4. Toplumda Güveni Sağlamak
Hukuk toplumda güveni sağlamaya çalışır. Hukuk 
düzeninin varlığı toplumsal güvenin de kaynağı-
nı oluşturur. Toplumu oluşturan kişiler, toplumsal 
hayatı düzenleyen ve uyulması zorunlu kuralların 
bilinen belirli ve sürekli kurallar olması nedeniyle 
bir güven ortamının varlığını kabul ederler. Örneğin 
bankadan teminat mektubu alan kişi bilir ki, temi-
nat mektubunu gümrük idaresine ibraz ettiğinde bu 
mektup para yerine teminat olarak kullanılabilir. 
Hukuk kurallarının bir amacı da toplumda güven 
ortamının temin edilmesidir. Kişilerin hak ve yetki-
leri önceden belirlendiğinden ve belirlenen hak ve 
yetkiler önceden bilindiğinden kişiler tüm ilişkilerini 
buna göre tanzim ederler ve bir güven ortamı içeri-
sinde hayatlarını sürdürürler. Eğer güvenliği oluştu-
rabilecek tüm kurallar mevcut olmakla birlikte top-
lumca benimsenmemiş ve uygulanamıyorsa, hukuka 
güven ortadan kalkmış demektir.

2.5. Toplumda Adaleti Tesis Etmek
Hukuk adaleti tesis etmeye çalışır. Adalet kavramı 
eşitlik ve rasyonellikle doğrudan ilişkili olup, toplum-
da mutlak bir eşitliğin varlığından bahsetmek müm-
kün bulunmamaktadır. Örneğin memur ile vatandaş, 
gümrük müşaviri ile müşavir yardımcısı, farklı hu-
kuki statüde bulunan bireylerdir. Bu durumda hak, 
yetki ve yükümlülüklerin farklılığı adaletin gereği 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradaki rasyonellik 
kavramı da kişiye yapılacak uygulamanın kurallarla 
önceden belirlenmesi ve kişinin keyfi bir muameleye 
maruz kalmamasını ifade etmektedir. Toplumsal ha-
yatta adalet fikri sayesinde kendini haklı gören kişi, 
hakkını elde etmek için mücadele verdiği halde so-
nuç alamıyorsa, hukukun zedelenmesi yanında kaos 
ortamının zemini hazırlanmış demektir.

3. HUKUKUN YORUMLAMA KURALLARI
Hukukta üç çeşit mantık (yorumlama) kuralı vardır.

3.1.Kıyas
Kıyas: Bir kanun hükmünün amacının belirlenme-
sinde kanunda benzer olayları düzenleyen başka bir 
hükümden örnekleme yoluyla faydalanılabilir. Güm-
rük Kanunun da bir hüküm yoksa Kabahatler Kanu-
nunda yer alan bir hükümle ile kıyas yapılarak bu 
hükümsüzlük doldurulabilir. Örneğin, kısmi muafi-
yetten yararlanamayan bir eşyanın tam muafiyetten 
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de yararlanması mümkün bulunmamaktadır. Yani, 
sigara içilmez hükmünden kıyasla puro ve piponun 
da içilmeyeceği anlamı çıkarılabilir.

3.2. Mef’umu Muhalifinden Çözme
Mef’umu Muhalifinden Çözme: … Kavramın zıddın-
dan çıkarım yapmak demektir. Evlenmek kişiyi reşit 
kılar hükmü, bunun dışındakilerin reşit kılmayacağı 
anlamına gelir, (nişanlanmak reşit kılmaz).
Örneğin: A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edi-
len Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan 
“Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden 
ilave gümrük vergisi alınır, ifadesinden, A.TR Dola-
şım Belgesi eşliğinde AB ve Türk menşeli eşyaların 
ithalinde, menşe belgesi ibrazı halinde, ilave gümrük 
vergisi alınmaz hükmü çıkarılabilir. 5

3.3. Evleviyet
Çoğun içinde az da vardır. Öldürmek hakkın varsa, 
yaralamak hakkın da var demektir. Örneğin: Uyuş-
turucu kaçakçılığının azı yasaktır, dolayısıyla çoğu 
da yasaktır. Kısmi muafiyetten yararlanamayan eşya 
tam muafiyetten de yararlanamaz. Yine, 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, Güm-
rük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan 
başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak 
veya geçmek isteyen kişiye “dur” uyarısında bulu-
nulmasına rağmen bu uyarıya uymaması halinde, 
havaya ateş edilmek suretiyle uyarı yinelenir. Ancak 
silâhla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru 
müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili me-
murlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda doğrudan 
hedefe ateş edebilir (Öldürme veya yaralama). Saldı-
rıyı defetmek için orantılı karşı güç kullanan kimse, 
meşru müdafaa6  hükümleri gereği cezalandırılmak-
tan kurtulur. Maruz kaldığı haksız saldırının etkisi 
altında, “heyecan, korku ve paniğe” kapılarak meşru 
müdafaa sınırlarının aşılması halinde dahi faile ceza 
verilmez (TCK Mad. 27).

Gümrük Yönetmeliğinin 121. maddesinin birinci fık-
rasında geçen, “ Kanunun 63 üncü maddesinin birin-

ci fıkrasında geçen ‘başka bir eşya’ ifadesinden, tarife 
alt pozisyonu değişen , ...  eşya anlaşılır” ifadesinden, 
faslı ve tarife pozisyonu değişen eşyanın da başka bir 
eşya olarak nitelendirilmesi gerekir.

4. HUKUK KURALLARININ 
YORUM TÜRLERİ
Bir kanun hükmü yorumlanırken hukukun kuralla-
rının yorum türlerini de altı başlık altında toplaya-
biliriz.

4.1. Lafzi (Sözel) Yorum Metodu:
Kanun metninde geçen sözcükler, deyimler ve cüm-
lelerin sözlük anlamları dil bilgisi ve mantık kuralları 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu yorum meto-
dunda yorum yapılırken, kanun metni ile sınırlı kalı-
narak yorum yapılır ve bunun dışına çıkılmamaya ve 
kanun metninin özüyle ve ruhuyla ters düşülmemeye 
gayret edilir.

Örneğin: Geçici ithalat rejimi kapsamında Türki-
ye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın (GK/3-23 
“Eşya” deyimi her türlü madde, ürün ve değeri ifade 
eder.) verilen sürenin bitimini taki¬ben iki ayı aşma-
yan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması 
durumunda usulsüzlük cezası 241/1 inci fıkrada be-
lirtilen miktarın dört katı (GK 241/4-g) olarak, 

Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
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5 İlave Gümrük Vergisine (İGV) Serbest Bölgeler ve Menşe Kümülasyonu Penceresinden Bir Bakış, YAVUZ Hüseyin, Gümrük ve 
Ticaret Dergisi sayı 100, 2019, https://www.gtm.org.tr/yayinlar/dergilerimiz/sayi-100-10 (Erişim Tarihi:14.08.2020)
6 Meşru müdafaa, diğer bir deyişle meşru savunma, kendisine veya başkasına yönelmiş haksız bir saldırıya karşı o anki durum 
ve imkânlarla saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engellemek için işlenen fiildir. Ceza hukukunda meşru savunma, bir hukuka 
uygunluk nedeni olarak kabul edilmektedir (TCK Mad. 25). 
7 YAVUZ Hüseyin: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Analiz Yayınları, Ankara 2019, s.362
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Bölgesine getirilen taşıtlara (GY/376/1-g Taşıt: Kara, 
demiryolu, hava, deniz ve suyolları taşıtını ifade 
eder.) verilen sürenin bitimini takiben üç ayı aşma-
yan sürede yeniden ihraç edilmesi veya gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması 
durumunda usulsüzlük cezası 241/1 inci fıkrada be-
lirtilen miktarın altı katı (GK 241/5-b) olarak,7  Uy-
gulanır, hükmündeki, taşıt ve eşya ayrımına uygula-
nan hükümler, kanun metninde geçen taşıt ve eşya 
sözcüklerinin lafziliği ile bağlıdır.

4.2. Amaçsal (Gai) Yorum Metodu:
Bazen kanun metni içindeki cümlenin kuruluş tarzı 
ve sözel yorum yöntemi kanun metninin doğru yo-
rumlanması noktasında uygun sonuç vermeyebil-
mektedir. Bu sebeple, amaca göre yorum (amaçsal 
tevil) yapılması zorunlu olabilmektedir. Yani sözel 
yorumla birlikte tarafların çıkar dengesi gözetilerek 
yorumlanmalı, kanun metninin hangi amaçla ge-
tirildiği araştırılmalı, yasama organının, bir yasayı 
koyarken güttüğü amaç ortaya çıkarılmalıdır (ratio 
legis prensibi). Bu yapılırken de toplumun değer yar-
gıları, güncel ihtiyaçları, ekonomik kabulleri, toplum 
gerçekleri somut olayların özellikleri dikkate alına-
rak bir sonuca varılmalıdır. Örneğin, sokağa çıkma 
yasağı her ne kadar lafzi olarak sokak kelimesini 
içerse de buradan caddeye, parka, sokağa veya ka-
musal alanların tamamına çıkılmayacağı hükmünün 
çıkarılması doğaldır.

4.3. Tarihsel Yorum Metodu:
Kanun metninin uygulama içinde kazandığı anlam 
veya uygulama ve çıkarıldığı dönem gerekçesinin 
geçerliliği bakımından dikkate alınarak, içinde bulu-
nulduğu döneme göre bir yorum ortaya koyulmasını 
içermektedir. Örneğin, Şapka Giyilmesi Hakkında 
Kanuna muhalefetten günümüzde ceza verilmemek-
tedir.

4.4. Sistematik/Mantıksal Yorum Metodu:
Lafzi yorum metodunda, merkeze kanunun sözü, 
kavramı konmakla birlikte, mantıksal metotta, ka-
nunun sözünden çok metnin ruhuna ve amacına 
ağırlık verilerek, kanunun diğer hükümleri ile ilişkisi 
de dikkate alınmaktadır. Örneğin, kanaatimiz odur 
ki, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. 
maddesinin 2. fıkrasında geçen, “Eşyayı, aldatıcı iş-
lem ve davranışlarla …” ifadesinin, kanun metninin 

değişmeden önceki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 
204. maddesinde “resmi belgede sahtecilik” başlığı 
altında düzenlenen “sahte belge kullanmak suretiy-
le” ibaresi ile birlikte değerlendirilmesi gerekir.

4.5. Kavramsal Yorum Metodu:
Ülke bireylerinin hukuka olan güveninin sarsılma-
ması adına, kanunun ülkenin her yerinde aynı şekil-
de anlaşılıp uygulanmasına, birlik, uyum ve kesinlik 
kazanmasını sağlamak için normun üstünlüğü ön 
plana çıkarılmaktadır.

4.6. Menfaatler Birliği Metodu:
Kanundaki boşlukların doldurulması, kanunun sosyal 
gelişmeye uygun olarak yorumlanması, taraflar arasın-
daki maddi ve manevi menfaatlerin taraflara zarar ver-
meyecek şekilde dengelenmesi ve çıkarların karşılıklı 
korunması esasına dayanmaktadır. Örneğin, şartlar 
ve mevzuat hükümleri yeterince değerlendirilmeden 
kamu yarına vergisi yüksek olan tarifenin vergisi düşük 
olan tarifeye tercih edilmesi, menfaatler birliği yorum 
metodu ile uyuşmamaktadır. 

5. GÜMRÜK MEVZUATINDAN 
ÖRNEKLER
Şimdi yukarıda saydığımız ilke, metot ve yorum ku-
ralları çerçevesinde gümrük mevzuatına ilişkin aşa-
ğıdaki senaryolaştırılmış örnekleri birlikte yorumla-
yalım.

Örnek 1: İthali ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi 
bir eşyanın ihtisas gümrüğü olmayan bir gümrük ida-
resinden serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil 
edilerek ithal edilmek istenmesi veya edilmesi veya 
ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi olmayan bir ta-
rifeden beyan edilmesine karşın muayene veya tahlil 
sonucunda eşyanın ihtisas gümrüğü uygulamasına 
tabi bir tarifeden çıkması durumunda, Gümrük Ka-
nunun 235. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında, “Eşyanın ithali, belli kuruluşların vere-
ceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu 
olan lisans, İZİN, uygunluk belgesi veya bu belgeler 
yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya 
belge veya BİLGİYE tabi değilmiş ya da belge veya 
bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit 
edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergile-
rinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin 
iki katı idari para cezası verilir,” (vurgular tarafıma 

MAKALE



TE
M

M
UZ

  | 
AR

AL
IK

 • 
20

20

31

ait) hükmü gereğince işlem yapılması hukuka uygun 
mudur?

İhtisas gümrüğü uygulaması, belirli eşyaların güm-
rük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerin-
den yapılması esasına dayalı bir gümrük politika-
sıdır. İhtisas gümrük uygulaması¬na tabi olacak 
eşyanın belirlenmesinde; eşyanın niteliği, menşei, 
çıkış ülkesi, yurt içi üretim hacmi, üretimin coğrafi 
dağılımı, ulusal ticari politikalar ve uluslararası yü-
kümlülükler etkili olmaktadır. Böylelikle, gümrük iş-
lemlerinin daha kısa sürede tamamlanması, gümrük 
kont-rollerinde etkinliğin artırılması, ithal eşyasında 
aranan zorunlu standartların korunması, tü-keticiyi 
ve halk sağlığının korunması ve düşük kıymet beyan-
larının önlenmesi amaçlanmıştır. 8

Bakanlığımızca yürütülen ihtisas gümrüğü uygula-
maları, Tekstil İhtisas, Otomotiv İhtisas, Ham Pet-
rol ve Akaryakıt İhtisas, LPG İhtisas, Solvent ve Bazı 
Petrol Ürünleri (Petrokimya) İhtisas, Boru Hatları 
veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya İhtisas, Oyun 
Aletleri ve Makineleri İhtisas, Gübre İhtisas, Atıklar 
ve Metal Hurdalar İhtisas, Telsiz ve Telekomünikas-
yon Terminal Ekipmanları İhtisas, Pil ve Akümüla-
törler İhtisas, Halı ihtisas, Ozon Tabakasını İncelten 
Maddeler (OTİM) İhtisas, Deri ve Deriden Mamul 
Eşya ile Ayakkabı İhtisas, Mobilya İhtisas, Çakmak 
İhtisas, Düz Cam İhtisas şeklinde sıralanmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yürütülen ihtisas 
gümrüğü uygulamaları ise, Çay İhtisas, Bitki ve Bit-
kisel Ürünler İhtisas, Canlı Hayvanlar ve Hayvansal 
Ürünler İhtisas, Alkollü İçkiler İhtisas, Üretim ve Ço-
ğaltım Materyali İhtisas (Tohum, Fide, Fidan, Çelik, 
Soğan, Aşı Gözü, Spor, Doku Kültürü Amacıyla Kul-
lanılan Bitki Kısımları vb.), Orman Ürünleri İhtisas 
(Ahşap Ambalaj Materyali Hariç), Porselen ve Sera-
mikten Sofra ve Mutfak Eşyası İhtisas, Gıda Madde-
leri İhtisas şeklinde sıralanmaktadır.

Bu manada bakıldığında, ihtisas gümrüğü uygula-
ması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca 
belirli gümrük idarelerinden yapılması olarak ta-
nımlanan bir gümrük politikasının uygulamadaki 
adıdır. İhtisas gümrüğü uygulamasının amaçlarına 

baktığımızda ise gümrük işlemlerini daha kısa süre-
de tamamlamak, gümrük kontrollerinde etkinliği ar-
tırmak, ithal eşyasında aranan zorunlu standartları 
korumak, tüketiciyi ve halk sağlığını korumak, düşük 
kıymet beyanlarını önlemenin yanında, tarife dışı 
önlemlerin uygulamaya konulmasında da bir araç 
olarak görebiliriz. Her ne kadar eşyanın ithal gümrük 
idaresi ihtisas uygulaması ile genel düzenleyici idari 
bir işlemle kısıtlanmış olsa da, kanun metninin ruhu, 
amacı ve metinde sıralanan ifadelerin devamı olarak 
ihtisas gümrüğü uygulamasında bir izin belgesinden 
bahsedilemeyeceği gibi, metnin devamında geçen, 
eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya 
bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit 
edilmesi hâlinde, ifadeleri birlikte değerlendirilerek 
fiilin iğfal kabiliyetinin olup olmadığı sorgulanmalı-
dır. Dolasıyla, gümrüğe beyan edilen bir eşyanın ihti-
sas kapsamında olup olmayacağı her ne kadar genel 
tebliğ ile belirlenmiş olsa da eşyanın ülkeye girişi, it-
halat sürecinde gümrük idaresinin gözetimi ve dene-
timinde verilebilecek bir karara bağlıdır. Bu itibarla, 
herhangi bir vergi kaybına ve bir izin belgesine tabi 
olmayan bu işlem için, hukukun temel ilkeleri olan 
kanunilik, ölçülülük (kabahat ceza dengesi) ilkeleri 
ve lafzilik, kavramsallık ve menfaatler birliği yorum 
ve metotları çerçevesinde konunun, Gümrük Kanu-
nunun 235. madde gerekçesi de dikkate alınarak bu 
madde kapsamında değil, 241. maddesi kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Öte yandan, Gümrük Kanunu’nun 239. maddesi, … 
ihracat vergilerinden muaf eşyayı … belirlenen güm-
rük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak … 
ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı 
gümrük işlemlerini yaptırmaksızın … çıkaranlar ile 
buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın … 
FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınır. 
hükmüde konunun diğer bir boyutu olarak dikkate 
alınmalıdır.

Örnek 2: 1000 rejim kodu ile tescil edilen teslim 
şekli EXW olan bir ihracat beyannamesi kapsamında 
ki eşyanın Birleşmiş Milletler tavsiye kararı çerçe-
vesinde veya kararın uygulandığı ülkeden farklı bir 
ülkeye ihraç edilmesine rağmen kısıtlı ülkeye gittiği 
ve ihracat izni alınmadığı, buna rağmen fiili ihraca-
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tın gerçekleştirildiği gerekçesi ile Gümrük Kanunun 
235. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsa-
mında,  eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği 
ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan 
lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yeri-
ne geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge 
veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alın-
mış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi 
hâlinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar 
idari para cezası verilir, hükmü gereğince işlem ya-
pılması, hukuka uygun mudur?

Gümrük Kanunu’nun,
Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına 
Ayrılması başlıklı 15. maddesi,

1.Gümrük vergileri, gümrük yükümlülüğünün başla-
dığı tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre 
hesaplanır.

2. Eşya ticaretine ilişkin özel hükümlerle belirlenmiş 
diğer önlemler, gerektiği takdirde, söz konusu eşya-
nın tarife pozisyonuna göre uygulanır.

3. Gümrük Tarifesi:
a) Cumhurbaşkanınca kabul edilen Türk Gümrük 
Tarife Cetvelini,
b) Tamamen veya kısmen Türk Gümrük Tarife Cet-
veline dayanan veya bu cetvele alt açılımlar ekleyen 
ve eşya ticaretine ilişkin tarife önlemlerinin uygulan-
ması için tespit edilen diğer cetvelleri,
c) Türk Gümrük Tarifesinin kapsadığı eşyaya uygu-
lanacak;
-   Gümrük vergi oranlarını,
- Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi 
sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel dü-
zenlemeler çerçevesinde alınan ithalat vergilerini, 
d) Türkiye’nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yap-
tığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşma-
larda yer alan tercihli tarife uygulamalarını,
e) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, 
ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan ter-
cihli tarife uygulamalarını,
f) İthalat vergilerinde, bazı eşyaya şartlı olarak uygu-
lanacak muafiyet veya indirim uygulamalarını,
g) Yukarıdakilerin dışında kalan diğer tarife uygula-
malarını, kapsamaktadır.

7. Gümrük Tarife Cetveli, izahnamesi ve eşya fihristi, 
Bakanlıkça hazırlanır ve Resmi Gazetede yayımlanır. 
Bu şekilde yayımlanan metinler idari ve kazai uygu-
lamalarda esas tutulur. 
10/A maddesi,
1. Gümrük idareleri, mevzuatın belirlediği şartlar 
çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesi ile diğer ül-
keler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, 
aktarma ve nihai kullanımını ve serbest dolaşımda 
bulunmayan eşyanın durumunu düzenleyen gümrük 
mevzuatı ve diğer mevzuatın doğru uygulanmasını 
sağlamak için gerekli görülen gümrük kontrollerini 
yerine getirir.

2. Ani ve rastgele yapılanlar dışındaki gümrük kont-
rolleri; risklerin tespiti ve risk derecesinin ölçülmesi 
ile ulusal ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası 
düzeyde riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri 
oluşturmak amacıyla bilgisayarlı veri işleme teknik-
lerini kullanan risk analizi esas alınarak yapılır.

59. maddesi,
l. Gümrük beyanı;
a) Yazılı olarak,
b) Bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla,
c) Sözlü olarak,
d) Eşya sahibinin bu eşyayı bir gümrük rejimine tabi 
tutma isteğini ifade ettiği herhangi bir tasarruf yo-
luyla,
Yapılabilir.

60. maddesi,
2/b. Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği 
yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye 
eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte 
ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu bel-
geler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere 
beyan sahibince muhafaza edilir.

61. maddesi,
1. 60 ıncı maddede belirtilen şartlara uygun beyan-
nameler, ait oldukları eşyanın gümrüğe sunulmuş ol-
ması halinde tescil edilir. Tescil işlemi, beyana ilişkin 
bilgilerin yerel alan ağı veya geniş alan ağı üzerinden 
gümrük bilgisayar sistemine girilerek sistem tarafın-
dan tescil tarihi ve sayısı verilmesini ya da beyanna-
me veya beyanname hükmündeki belgenin üzerine 
mühür vurularak, sıra numarası ile tarih konulması 
ve bu beyannameye ait bilgilerin tescil defterine ya-
zılmasını ifade eder. 
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150. maddesi,
2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, 
ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili güm-
rük idaresine beyan edilir.

151. maddesi,
İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin 
tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini güm-
rük kontrolünden çıktığı sırada da aynen muhafaza 
etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk 
etmesi koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır. Bu du-
rumda, ihraç eşyası üzerindeki gümrük kontrolü 
sona erer.

235. maddesi,
2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, 
yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kont-
rol sonucunda;

b) Eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve güm-
rük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, 
izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen 
bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bil-
giye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi 
beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, 
gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para 
cezası verilir. hükmünü amirdir.

Dolayısıyla, 29.12.2018 tarih ve 30640 Mükerrer 
saylı Resmî gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı 
Kararının Tarifenin Yorum İle İlgili Genel Kuralların 
1 no.lu kural çerçevesinde, yasal amaçlar için eşyanın 
tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, 
ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna göre yapı-
lacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, BM Anlaşması’nın VII. Bölümünde, Gü-
venlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliğin 
tehlikeye düşmesi durumunda alacağı önlemler dü-
zenlenmiştir. Anlaşma’nın 39. maddesinde, Konse-
yin barışın bozulduğunu tespit etme yetkisinin oldu-
ğu, 41 ve 42. maddelerde ise, bu durumda Birleşmiş 
Milletlerin uygulayacağı yaptırımlar düzenlenmiştir. 
Konsey, üye devletler adına ama onlardan bağımsız 
olarak yaptırım kararları alabilir. Güvenlik konseyi 
dışındaki organlarca alınan Birleşmiş Milletler Kara-
rınca, ekonomik yaptırımlar bir mal ya da ürünün ih-
racatının veya ithalatının yasaklanması durumunda 
bu yasaklama,  genel idari düzenleyici bir işlemle iç 
hukuka aktarılmadığı (Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge gibi) sürece 
tavsiye niteliğindeki kısıtlamalar olarak değerlendi-

rilmesi gerektiği düşünülerek,  bu kısıtlamaya uyul-
maması halinde fiilin cezai yaptırımına ilişkin güm-
rük mevzuatında bir düzenleme bulunmamaktadır. 
Kaldı ki gerek Körfez ülkelerinde gerekse Balkan ve 
Afrika ülkelerinde geçmişte yaşanan ve halende bazı 
bölgelerde devam eden katliamlar yapılırken BM’nin 
güvenlik konseyini harekete geçirmeyerek seyirci 
kalması, mevcut güç dengeleri çerçevesinde siyasi ve 
ekonomik savaş enstrümanı gibi kararlar alınması 
konunun başka bir boyutunu oluşturmaktadır.

Konun bir diğer boyutu ise, Türkiye’ye tavizli güm-
rük uygulayan ülkelere yapılacak ihracattır. Tavizler-
den yararlanılabilmesi için ihracatın ilgili ülkelerden 
birine yapılması ve ürünün o ülkenin taviz tanıdığı 
GPS listesinde yer alması gerekmektedir. Genel-
leştirilmiş Preferanslar Sisteminin sağladığı tavizli 
gümrük oranlarından yararlanılması için preferans 
tanıyan ülkelere yapılacak ihracatta “Özel Menşe Şa-
hadetnamesi” (Form A) düzenlenmesi gerekmekte-
dir. Ülkemiz bu sistem çerçevesinde Amerika Birle-
şik Devletleri, Rusya Federasyonu, Japonya, Kanada, 
Avusturalya, Yeni Zelanda, Beyaz Rusya, Ukrayna, 
Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye ülkeler (Azer-
baycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekis-
tan, Tacikistan, Türkmenistan, Moldova), preferans-
larından yararlanmaktadır.

Bu bağlamda, ambargo uygulanan ülkelere ihracat, 
BM Kararları Uyarınca, İran (bankacılık işlemleri, 
silah), Somali (silah ambargosu, mali tedbirler), Li-
berya (silah ambargosu, mali tedbirler), Kongo De-
mokratik Cum. (silah, mali), Sierra Leone (silah, 
mali), Tek Taraflı Olarak, Ermenistan ve Güney Kıb-
rıs Rum Kesimi’ne uygulanmaktadır.
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Bu kapsamda, yorum kuralları çerçevesinde aşağıda-
ki tespitleri sıralayabiliriz.
-Doğru tarife ve belgeler ile beyan edilen bir çıkış 
eşyasına, Gümrük Kanunun 235. maddesinin ikinci 
fıkrasının (b) bendinde geçen lisans, izin, uygunluk 
belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı ol-
masına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş 
ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunul-
duğu, fiilinden bahsetmek, hukukun temel ilkeleri 
olan kanunilik, ölçülülük (kabahat ceza dengesi), 
açıklık ilkeleri ve lafzilik, kavramsallık ve menfaatler 
birliği yorum ve metotları çerçevesinde mümkün ol-
madığı mütalaa edilmektedir. 

-İhracatın arttırılması ve ülkemizin reel sektör poli-
tikasının desteklenmesi doğrultusunda hazırlanmış 
bulunan İhracat Stratejik Planı çerçevesinde ihracat 
artışının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması 
amacıyla bürokratik engellerin kaldırılarak işlem-
lerin hızlandırılması ve rekabetçi bir yapının oluş-
turulması için 2007/10 sayılı Başbakanlık (Mülga) 
Genelgesi çerçevesinde, ihraç eşyası için beyanın 
yapıldığı bilgisayar sistemi BİLGE’ye kayıtlı olanlar 

dışında başka bir belgenin aranmayacağı talimata 
bağlandığından, bilgisayar sistemi BİLGE’de onaylı 
ihracat amaçlı açılan Gümrük Çıkış Beyannamesinin 
44 nolu hanesinde izin alınmasına ilişkin Gümrük 
İdaresince herhangi bir izin belgesi talebinin bulun-
maması da açıklık ilkesi gereği ihracatçının lehine 
bir durum arz etmektedir.

-Ekonomik ve siyasi üstünlük sağlama adına, ülke-
ler arası ticari/ekonomik savaşların yaşandığı gü-
nümüzde, Ülkemizin kalkınmasında en önemli ens-
trümanlardan olan ihracata ihtiyaç duyulduğu bu 
hassas dönemde, tavsiye niteliğinde olan ve genel 
düzenleyici bir idari işlemle duyurulmayan Birleşmiş 
Milletler Kararından sorumlu tutularak gerek maddi 
gerekse manevi unsuru ile örtüşmeyen fiilin Gümrük 
Kanununun 235/2 (b) maddesi ile cezalandırılması 
İhracat Stratejik Planı ile uyuşmadığı gibi, söz konu-
su cezai işlem uygulaması hukukun belirlilik kuralı-
na uygun düşmeyeceği değerlendirilmektedir.
-Uluslararası ticarette eşyaların taşınması, yine 
uluslararası sözleşme ve anlaşmalar doğrultusun-
da Milletlerarası Ticaret Odasının (ICC) belirledi-
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ği dış ticarette alıcı ve satıcıların eşyanın teslimine 
ilişkin sorumlulukların nerede başlayıp nerede bit-
tiğini gösteren kurallar bütünü olarak belirlenmiş 
INCOTERMS-2020 (International Commercial 
Terms-2020) kuralları çerçevesinde bir esasa bağ-
lanmıştır. EXW teslim şekli, satıcının (ihracatçının) 
alıcıya eşyaları işletmesinde ya da deposunda teslim 
etmesi gerektiğini gösteren, bundan sonraki eşya-
ların araçlara yüklenmesi, taşınması ve gümrükten 
çıkarıldıktan sonra ilgili ülkeye ulaştırılması nokta-
sında nakliye ve sigorta giderleri dahil tüm sorumlu-
luğun alıcıya ait olduğunu gösteren bir teslim şekli-
dir. Hal böyle iken, gideceği ülkeye göre EXW teslim 
şeklinde satıcının (ihracatçının) sorumlu tutulması 
ve buna ilişkin cezai işlem uygulanması hukukun bi-
reysellik ilkesine aykırı niteliktedir.

Yukarıda yapılan tüm değerlendirilmeler ışığında, iç 
hukuka genel idari bir düzenlemeyle aktarılmayan, 
teslim şekli EXW olan Gümrük Çıkış Beyannamesinin 
44 nolu hanesinde izin alınmasına ilişkin Gümrük İda-
resince herhangi bir izin belgesi talebinde bulunulma-
yan bir kısıtlamadan dolayı gerek lafzi gerekse maddi 
ve manevi unsuru mezkûr madde ile uyuşmayan fiilin 
Gümrük Kanununun 235/2 (b) maddesine tesadüf et-
meyeceği mütalaa edilmektedir.

SONUÇ 
Tüm bu değerlendirmeler ışığında, bir kamu çalışanı 

olarak kanunu yorumlarken hukukun temel ilkele-
rine, amaçlarına ve yorum esaslarına sadık kalma 
kaygısı içinde olunmasının elzem olduğu görülmek-
tedir. Bir yandan top yekûn tüm kaynaklarımızla dış 
ticaretimizi en kolay, en hızlı, en güvenilir, en dürüst 
olarak yapıldığı ülkeler seviyesine yükseltmek ama-
cıyla ticaretin kolaylaştırılması mevzuatı ile üretici/
ihracatçının önünü açmaya çalışırken, diğer yandan 
ihracat konteynerlerini havalandıran kuşların ka-
natlarının yanlış yorumlanan kanun maddeleri ile 
kırılmaması gerektiği düşüncesindeyim. 

Bu kapsamda bakıldığında, kilogram başına 1,33 
dolar olan ihracat birim fiyatlarını ve 11. Kalkınma 
Planına (2019-2023) uygun 2023 yılı revize 227 mil-
yar/$ ihracat hedefimizi daha yukarılara taşımamız, 
sektörlere göre farklılık arz etse de, gerek OECD ül-
keleri ortalamasını yakalamamız gerekse de, dünya 
pazar payımızı korumak için, üretici ve ihracatçılar 
lehine hukukun temel ilkeleri çerçevesinde tüm ku-
rum ve kuruluşlarında aynı ilkede buluştuğu yeni bir 
anlayışı hâkim kılmamız kaçınılmaz gözükmektedir.

*Bu makalede yer alan açıklama ve görüşler, ta-
mamıyla yazarına ait olup, hiçbir şekilde çalıştığı 
Kurumu bağlamaz. Kurumun görüşü olarak değer-
lendirilemez ve buna istinaden hak iddiasında bulu-
nulamaz.
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ÖZET
Bu çalışmada bilinen gerçeklere 
göre 2019 Aralık ayında Çin’in 
Wuhan kentinde ortaya çıkan CO-
VİD-19 salgınının dünya ekono-
misi ve Türkiye ekonomisine etki-
leri irdelenmektedir. Başlangıçta 
salgının lokal düzeyde kalabile-
ceğine dair iyimser beklentiler ve 
tahminler gün geçtikçe salgının 
ilerlemesinden ötürü yerini kötü 
senaryolara bırakmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, 
Ekonomi, Salgın, Pandemi

GİRİŞ
Günümüzde lojistik sektörü, bi-
lişim ve biyoteknolojiyle birlikte 
geleceğin en öne çıkan üç sek-
törü arasında gösterilmektedir. 
Üreticiden son tüketiciye kadar 
uzanan tüm iş süreçlerinin enteg-
rasyonu anlamına gelen tedarik 
zinciri yönetimi ve bu sürecin en 
önemli unsurlarından birisi olan 
lojistik, 2020 yılında tüm dünyayı 
derinden sarsan Covid-19 salgını 
sonrasında önemini bir kez daha 
ortaya koymuştur. 

Pandemi sürecinde dünyada bir-
çok iş alanında daralma ve kriz 
görülürken, lojistik sektörü bu 
süreçten görece daha az etkilen-
miş ve hatta bu krizi iyi yöne-
tebilen ülkeler ve firmalar için 
fırsatlar da sunmuş ve halen de 
sunmaktadır. 

Kanımızca Covid-19 salgınıyla 
birlikte yaşanan gelişmeler, üre-
tim ve tüketim alışkanlıklarını da 
kökten değiştirebilecek potansi-
yeldedir. Bu cihetle, gelişmelerin 
dünya ekonomisini ve tedarik 
zincirini nasıl etkileyeceği de iyi 
analiz edilmelidir.
  
I. Covid-19 Salgınının 
Dünya Ekonomisine Etkileri: 
Bilinen gerçeklere göre, ilk kez 
2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde ortaya çıkan ve oradan 
tüm dünyaya yayılan Covid-19 
salgını, gelinen noktada dünyada 
ekonomisini derinden sarsmaya 
devam etmektedir.

Salgının lokal kalabileceği beklen-
tileriyle başlangıçta yapılan iyim-
ser tahminler, hastalığın hızlı bir 
şekilde tüm dünyaya yayılmasıyla 
birlikte yerini daha kötü senaryola-
ra bıraktı. IMF’nin haziran ayında 
yayımladığı rapora göre, Covid-19 
salgını nedeniyle dünya ekono-
misinin (GDP) 2020 yılında %4,9 
küçüleceği, gelişmiş ekonomilerde 
ise bu oranın %8 olarak gerçekle-
şeceği öngörülmektedir.1 OECD, iki 
farklı senaryo üzerinde durmakta 
ve ikinci dalga olmaması halinde 
dünya GDP’sinin %6 küçüleceğini, 
ikinci dalga olması halinde ise  % 
7,6 küçüleceğini tahmin etmek-
tedir.2 Dünya Ticaret Örgütü’nün 
(DTÖ) kötü senaryoya göre GDP 
öngörüsü ise, bu küçülmenin % 8,8 
olacağı yönündedir.3  En son 2009 
yılındaki global krizde dünya eko-
nomisindeki küçülmenin %1 olarak 
gerçekleştiği düşünüldüğünde, işin 
boyutu daha net ortaya çıkmakta-
dır. 

COVİD-19 SALGINININ DÜNYA 
VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE 

ETKİLERİ

Rıza Mehmet KORKMAZ
ÜNSPED Genel Müdürü 

Tasfiye Hizmetleri E. Genel Müdürü

MAKALE
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3  https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr858_e.htm (Erişim Tarihi:14.08.2020)
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Covid-19 salgının dünya ticaret hacmine olumsuz 
etkisi, ne yazık ki daha da vahim boyuttadır. Dün-
ya Ticaret Örgütü (DTÖ) salgının etkisiyle 2020 yılı 
dünya ticaret hacminin %12,9 ila %31,9 arasında da-
ralacağını öngörmektedir. 2009 krizinde bu daral-
manın %19 olduğu hatırlanmalıdır.

Bilindiği üzere; Trump’un Başkan olması sonrasında, 
ABD ile Çin arasındaki ticarette yüksek ilave gümrük 
vergileri konulmasıyla sonuçlanan ticaret savaşla-
rının fitili ateşlenmişti. 2030 yılında dünyanın en 
büyük ekonomisi olması beklenen Çin’in yükselişini 
baskılamak için, ABD 2018 yılı ikili ticaretinde yak-
laşık 440 milyar dolar açık verdiği Çin’e karşı yüksek 
gümrük duvarlarıyla tedbir alma yoluna gitmişti. Bu 
çerçevede, öncelikle 50 milyar dolarlık ithalat yap-
tığı toplam 1,097 ürüne %25 oranında ve bilahare 
de 200 milyar dolar ithalat yaptığı 5810 ürüne önce 
%10 sonra %25 ilave gümrük vergisi (İGV) getirmiş-
ti. Çin’in de misilleme yaparak ABD’den ithal ettiği 
ürünlere aynı oranlarda İGV uygulaması sonucunda 
ticaret savaşları iyice kızışmıştı. ABD’nin Çin’den 
yaptığı 300 milyar dolarlık ithalatı için Aralık 2019 
tarihi itibarıyla uygulamayı planladığı % 15 İGV ise, 
tarafların anlaşması üzerine askıya alınmıştı.  Ancak 
Covid-19 salgını sonrasında ABD yönetiminin Çin’i 
suçlayan açıklamaları, iki ülke arasındaki ticaret 
savaşlarının yeniden başlaması ve Çin ürünlerinin 
ABD pazarlarına girişinde tarife dışı engellerle de 
karşılaşma riskini artırmıştır. Bunun dünya ticareti-
ni daraltacağı ve 2021 yılında beklenen % 9,5 iyileş-
menin istenen seviyede gerçekleşemeyebileceği göz 
ardı edilmemelidir.

Dolayısıyla Covid-19 salgınının, en azından ABD’nde 
Çin ürünleri için ticaretin kısıtlanmasına yönelik 
tedbirlerin artırılmasına yol açabileceğini öngörmek 
mümkündür. Sadece hazır giyimde dahi Çin’in 170 
milyar dolar ihracatı olduğunu düşündüğümüzde, 
bu noktada Çin’in ABD ve Avrupa Birliğindeki olası 
pazar kaybından Türkiye’nin alacağı pay, ihracatımız 
için ciddi fırsatlar sunmaktadır. Ancak AB ile Viet-
nam arasında imzalanarak Haziran ayında Vietnam 
Meclisinde onaylanan Serbest Ticaret Anlaşmasının,  
bu alandaki rakibimiz olan Vietnam için de iyi bir 
avantaj sağlayacağı ve rekabet gücümüzü azaltacağı 
da açıktır.

Diğer yandan; Covid-19 salgınında evine kapanan 
dünya, ister istemez dijital dünyayla daha yoğun bir 
etkileşime girmiştir. Covid-19 salgının da zorlamasıy-
la artık e-ticaret, hemen herkesin hayatına girmiştir. 
Daha önce hiç dijital alışveriş yapmamış tüketiciler, 
bu salgın nedeniyle elektronik ticaretle tanışmıştır. 
2020 yılında dünya nüfusunun % 55’inin şehirlerde 
yaşadığı, % 67’sinin mobil telefon sahibi, % 59’unun 
internet kullanıcısı, % 49’unun sosyal medya hesabı 
sahibi olduğu göz ününde bulundurulduğunda; bu 
alışkanlıkların önümüzdeki dönemde daha da gelişe-
ceğini ve bu durumun da e-ticareti daha da geliştire-
ceğini söylemek kehanet olmayacaktır. 

Covid sonrası yeni dönem; artık inovasyon, teknolo-
jik gelişme,  dijitalleşme ve e-ticaret çağıdır. Dünya-
da 2019 yılında sadece tekstil ürünlerinde 620 mil-
yar dolar, elektronik ürünlerde 456,9 milyar dolar, 
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mobilya ve ev gereçlerinde 316,7 milyar dolar, gıda 
ve kişisel bakım ürünlerinde 168,8 milyar dolar 
e-ticaret yoluyla harcanmıştır4. Bu rakamların her 
yıl daha da büyüyeceği aşikardır. Ülkemiz de özellik-
le ihracata dönük doğru hedeflemeler, marka çalış-
maları ve KOBİ’leri ihracatçı yapacak modellemeler 
ve teşvikler, lojistik merkezler kurulmasına dönük 
doğru planlamalarla bu dönemde parlayan bir yıldız 
olabilecek potansiyele sahiptir.

II. Covid-19 Salgının Ülkemiz Ekonomisin-
deki Yansımaları :
Öte yandan Covid-19 salgını, etkisini ülkemiz dış ti-
caretinde de göstermiş; Ocak-Temmuz dönemindeki 
ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 13,68 
azalmış, ithalatımız ise % 3,90 oranında gerilemiş-
tir. İhracatın ithalatı karşılama oranları geçen yıl 
aynı dönemde % 85,9 iken, bu yıl % 77,2 olmuştur. 
Haziran ayından itibaren olumlu bir seyir söz konu-
su olsa da ihracatta hala 2019 yılının aylık rakamla-
rına henüz ulaşılamamıştır.

İhracattaki azalışa karşılık, ithalatta aynı oranda aza-
lış olmaması ve böylece dış ticaret açığının büyümesi 
karşısında Ticaret Bakanlığı bir dizi tedbir almıştır. 
Bu tedbirleri; ithalat rejim kararlarıyla oranları yük-
seltilen İGV’ler, sıkılaştırılan gözetim uygulamaları, 
ürün güvenliği denetimlerinde son dönemde yoğun-
laşan fiziki kontroller, kambiyo işlemlerinde binde 
2’den yüzde 1’e çıkartılan BSMV, yeniden düzenle-
nen döviz kullanım oranları, antrepolarda artırılan 
teminat oranları, gümrüklerde yoğunlaştırılan kır-
mızı hat kontrolleri olarak özetlemek mümkündür.
Bu bağlamda Nisan-Ağustos döneminde çıkartılan 
ek ithalat rejim kararlarıyla kimi ürünlerde var olan 
ilave gümrük vergileri (İGV) yükseltilirken, kimi 
ürünlere de ilk kez İGV getirilmiştir. 

Kol saatleri, düğmeler, plastikten levhalar, statik 
konvektörler, kozmetik ürünler, kırtasiye malzeme-
leri, çantalar, demir veya çelikten inşaat malzeme-
leri, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı 
demir-çelik ürünleri, kontak lens, mermer, granit, 
televizyon alıcı cihazları, baskı ve yazı kağıtları, yarı 
mamul deri ürünler, bazı otomobil yedek parçaları, 
altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdola-
bı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çama-
şır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme 

cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor 
parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma ma-
kineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, 
alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencere-
ler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, 
kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve ha-
latlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, 
kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik 
aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, 
kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, 
çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar, sitrik asit, 
kullanılmış giyim eşyası, peruklar, cam plakalar, 
bebek emzikleri, kord bezi, inciler, kuyumcu ve mü-
cevherci eşyası, Demir veya alaşımsız çelikten pro-
filler, teller, boru bağlantı parçaları ,demir çelikten 
eviyeler ve lavabolar küvetler, pompalar, split klima-
lar, tartı alet ve cihazları, vinçler, tekstil makineleri, 
takım tezgahları, akü aksamları, emniyet kemerleri, 
bobin telleri, kateterler, kanüller, protez dişler, ter-
mostatlar, şeker ve şeker mamulleri, kakao ve kakao 
müstahzarları, hububat, unlu mamuller, pastacılık 
ürünleri, çiklet, çikolata, badem ezmesi, boğaz pas-
tilleri, lokum, helva, makarna, paraguay çayı, maya, 
malt birası, kabartma tozu, bisküvi, gofret, vaffle, 
bulgur vb. gıda ürünleri  gibi geniş bir yelpazedeki 
bir çok ürüne (187 ürüne % 5,8 ila %50 arasında, 859 
ürüne %2 ila %30 arasında, 414 ürüne %1,9 ila %30 
arasında, 445 kalem ürüne %2 ila %20 arasında ve 
son olarak 115 ürüne  %4,3 ila %20 arasında olmak 
üzere) yeni ilave gümrük vergileri (İGV) konulmuştur. 

Yine bu dönemdeki ithalat rejim kararlarıyla, daha 
önce alınan 27 adet İlave Gümrük Vergisi Kararında 
yer alan 3173 ürün için var olan İGV oranları %5, 10, 
15, 20 gibi oranlarda artırılmıştır. Böylece ilk defa İGV 
konulanlar ve İGV oranları artırılanlarla birlikte, Türk 
Gümrük Tarife Cetvelindeki (TGTC) toplam 5.193 
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ürüne ilave gümrük vergisi uygulanır olmuştur. Türk 
Gümrük Tarife Cetvelinde halen yaklaşık 16.340 ürün 
olduğu düşünüldüğünde, ithal edilen her üç üründen 
birinde halen İGV olduğunu görmekteyiz.

Yine Ticaret Bakanlığı’nın 37 adet Gözetim Tebliğin-
de 07.06.2020 tarihinde yapılan değişikliklerle; gö-
zetim kıymetleri artırılarak, daha önce gözetim bel-
gesi aranılmayan kıymetler için de gözetim belgesi 
aranılır hale getirilmiştir. Yani ithalatçı, daha önce 
eşyasının kıymetini gözetim kıymetinin üzerinde be-
yan ederek gözetim belgesi almak zorunluluğundan 
kurtulurken; yükseltilen yeni gözetim kıymeti de-
ğerleriyle birlikte, yüksek kıymet beyan edip eşyası-
nı ithal etmek ya da gözetim belgesi almak zorunda 
kalacaktır. Sonuçta; plastikten sofra-mutfak eşyası, 
demir çelik emniyet somunları, aydınlatma cihazları, 
projektörler, telefon aksam parçaları, paslanmaz çe-
likten sofra-mutfak eşyası, hoparlörler, mobilyalar, 
transformatör, voltmetreler, ampermetreler, PVC 
plaka-folyo-filmler, demir çelikten borular, gözlük 
çerçeveleri, güneş gözlükleri, devre kesici otomatlar, 
jantlar, kaynak makinaları, bombeli emniyet camla-
rı, kasnaklar, menteşeler, elektrik süpürgeleri, elekt-
rikli buharlı ütüler, kahve makinaları, pazar araba-
ları, çelik kuşaklı radyal dış lastikler, aküler, valfler, 
sesli işaret cihazları, alarmlar, debriyajlar, transmis-
yon kolanları, cam hamuru, diğer el aletleri, propilen 
mesnetli  yapışkan plastikler, oyuncak bebekler ve 
plastik yapı oyuncakları, asansör ve yürüyen mer-
diven aksamları, forkliftler, float cam ve çerçevesiz 
camlar gibi bir çok eşya bu düzenlemeden etkilen-
miştir. Bu tür eşya ithalatında gözetim belgesi alma-
nın güçlüğü düşünüldüğünde, ithalata ciddi bir fren 
konulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Antrepolara konulan eşyalar,  ekonomik etkili güm-
rük rejimlerinden olan antrepo rejimi çerçevesinde 
vergileri teminata bağlanarak ve antrepo beyanna-
mesi verilerek, prensip olarak zaman sınırlaması ol-
maksızın kalmak üzere, gümrük denetimi altında bu 
depolara konulmaktadır. Geçici depolama yerlerinde 
ise eşya, herhangi bir gümrük işlem veya kullanımı-
na tabi tutulana kadar, özet beyan verilerek, geçici 
süreyle (deniz yoluyla gelen eşyada 45 gün, diğer yol-
la gelen eşyada 20 gün) bu yerlere konulmakta ve bu 
arada vergilerin teminata bağlanması da söz konusu 
olmamaktadır. 2010 yılından bu yana İstanbul’daki 
antrepoların, iki iş günü süreyle geçici depolama yeri 
statüsünde kullanılması uygulaması, günün ihtiyaç-

ları doğrultusunda geçici depolama yerlerinin yeter-
siz ya da ardiye ücretleri nedeniyle pahalı olmasın-
dan ötürü, antrepoların da devreye alınması suretiyle 
bekleme maliyetlerini azaltmak, işlemleri hızlandır-
mak, ticareti kolaylaştırmak üzere düşünülmüştü. 
Gelinen noktada ise, ithalatı kısmaya yönelik son bir 
tedbir de, ithal eşyada parsiyel yüklerin antrepolarda 
48 saat süreyle geçici depolama yeri statüsünde bu-
lundurulmasının 1 Eylül 2020 tarihinde kaldırılacağı 
kararıdır. İlave gümrük vergisine tabi kimi eşya için, 
bu tür eşya antrepolara konulduğunda teminat ora-
nının %25 olarak (daha önce %10 idi) uygulanacağı-
na dair 27.04.2020 tarihli düzenleme de birlikte de-
ğerlendirildiğinde, antrepolardaki işlem maliyetlerin 
artırıldığını söylemek de yanlış olmayacaktır.

Yine ürün güvenliği denetimlerinde pandeminin kıs-
men kontrol altına alınmasıyla birlikte artan fiili kont-
roller, gümrüklerdeki eşyaların kırmızı hat tabir edilen 
fiziki muayene ve kontrollerinin arttırılması da ithalatı 
önündeki tarife dışı engeller olarak göze çarpmaktadır.
Kanımızca, dünya ticaretindeki daralma ülkemizi de 
olumsuz yönde etkilerken sadece vergi önlemleri al-
mak ya da tarife dışı engellerle ithalatı zorlaştırmak 
tek başına çare olmayacaktır. Bu tür çözümler kısa 
vadede dış ticaret açığı için bir çözüm gibi görünse 
de orta ve uzun vadede menşe ve gümrük tarifesi 
sapmaları ile, bu ürünlerin ülkeye girişini de engel-
leyemeyecektir. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 
gümrük idaresi 2019 yılında toplam 154,9 milyar TL 
vergi tahsil etmiş olup, bunun yaklaşık 5,7 milyar 
TL’sı yani %3,6’sı ilave gümrük vergilerinden oluş-
muştur. 2018 yılında bu oran % 3,5, 2017 yılında % 
3,4, 2016 yılında %2,8, 2015 yılında ise %2,7 olarak 
gerçekleşmiştir. Son beş yılda İGV gelirleri, vergi 
oranlarındaki artışlara rağmen sadece %1 artmıştır. 
Fakat ithalattaki düşüşte getirilen vergilerin etkisi 
olduğunu söylemek mümkündür. Zira 2013 yılında 
251,6 milyar dolar olarak gerçekleşen ithalat geçen 
yıl 202,7 milyar dolar olmuştur.

III. Lojistikte Son Dönem Gelişmeler: 
Lojistik yönetiminin son dönemde öneminin daha da 
artmasına yol açan belli başlı gelişmeler, şu şekilde 
özetlenebilir:
• Üretim ve tedarik süreçlerinin, pazarların küresel-
leşmesi ile birlikte artan mal hareketleri ve depolama 
gereksinimi,
• Zorlaşan rekabet koşulları,
• Verimliliğin artan önemi,
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• Dış kaynak kullanımının artması,
• Tedarik zincirindeki bileşenlerin farklı coğrafi böl-
gelerde olabilmesi,
• Ürünlerin çevrim sürelerinin azalması; daha hızlı 
malzeme, hizmet ve bilgi akışı gerekliliği,
• Sürekli ve sürdürülebilir müşteri memnuniyetini sağ-
lamak için yeni nesil hizmetlere (hızlı kargo, sipariş 
takibi, memnun olunmayan iade ürünü adresten iade 
alma gibi) ihtiyaç duyulması,
• Ürünlerin müşterilerden tekrar işletmeye doğru 
ters bir biçimde hareket etmesiyle doğan tersine lo-
jistikteki artış,
• Yeşil Lojistik konsepti,  
• CargoCaps gibi projelerle, yeraltında her bir kabın 
2 euro/palet gibi maliyetlerle 24 saat kesintisiz taşı-
macılık yapabileceği hızlı ve ucuz yeni taşıma yön-
temleri,
• Yapay zeka, blokchain, robotlar, 3D yazıcılar, dro-
nelar, sürücüsüz araçlar, nesnelerin interneti gibi 
kavramlarla teknolojide yaşanan gelişmeler, 
• Limanlar ile lojistik merkezler arasında kurulacak 
konteyner konveyör sistemleri, şeffaf & katlanabilen 
konteynerler, karbondioksit emen maddeler, kendi-
ni yenileyen bio beton, yolları onaran/yenileyen bak-
terileri içerir asfalt malzemeleri, yol ve yol koşullla-
rına göre kendini yenileyen yeni nesil uçak/gemi ve 
kara taşıtları,

Önümüzdeki on yılda karşımıza daha yoğun biçimde 
çıkacak birçok yenilikten bazıları olacaktır. Yakın ge-
lecekte tedarik zincirinde insan faktörünün minimu-
ma indiği, robotlar ve sensörler alemi ile, kendini be-
yan eden eşyalar ve akıllı konteynerlerle tanışacağız. 

Sonuç olarak gelecekte lojistik, daha bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınacak ve üreticiden tüketiciye ka-
dar olan tüm süreç dijital ortamda takip edilecek ve 
işlemler dijitalleşecektir. Böylece maliyetler düşecek, 
şeffaf ve daha hesap verebilir ve güvenli, kayıt dışılığı 
önleyen bir modellemeye geçilebilecektir.

IV. Sonuç
Ülkemizin gündemini birkaç yıldır meşgul eden ko-
nulardan birisi de orta gelir tuzağıdır. Bugün dünya-
nın en büyük ihracatçılarına baktığımızda, Almanya 
ve Çin’i görmekteyiz. Yapısal dönüşümler yapmadan 
kısa vadede ne Almanya’nın yüksek teknolojisi ile ne 
de Çin’in ucuz iş gücü ile rekabet edemeyiz. Ancak 
lojistik potansiyelimizle dünyada rekabet edemeye-

ceğimiz ülkenin bulunmadığını düşünüyoruz. Türki-
ye, işlemleri ve süreçleri hızlandırarak, dijitalleşmeyi 
devreye sokarak, bürokrasiyi azaltarak lojistik per-
formans endeksinde de daha üst sıralara yükselmeli 
ve rekabet gücünü artırmalıdır.

Bu bağlamda ülkemiz, küresel düzeyde hizmet verebi-
lecek lojistik merkezler için büyük avantajlara sahiptir. 
Türkiye’nin batısında dünya ticaretinin %40’ının ya-
pıldığı ve dünya nüfusunun %11’inin yaşadığı Avrupa; 
doğusunda ise, dünya ticaretinin %25’inin yapıldığı ve 
dünya nüfusunun %61’nin yaşadığı Asya yer almakta-
dır. Türkiye 4 saatlik uçuşla Avrupa, Avrasya, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’daki 1,6 milyar potansiyel müşteriye ve 
28 trilyon dolarlık bir pazara kolayca erişim imkanına 
sahiptir. Coğrafi konumu, ana ulaşım koridorları üze-
rinde bulunmasıyla ülkemiz, adeta doğal bir aktarma 
merkezi konumundadır.

Diğer yandan; Çin Halk Cumhuriyeti’nin başlattığı 
ve tarihi İpekyolu’nu canlandırmayı amaçlayan, 65 
ülkeyi kapsayan ve 1 trilyon dolarlık yatırım öngörü-
len “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi” de, Orta Koridor’da 
yer alan Türkiye için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Firmalarımızın rekabet gücünü olumsuz etkileyen, 
maliyetleri artıran, haksız kazançları körükleyen 
uygulamalardan kaçınılmalıdır. İhracat ve ithalat 
operasyonlarında eşyanın çıkış noktasından, diğer 
ülkedeki teslim noktasına varışına değin yaşanan 
lojistik süreçlerinde karşılaşılan gereksiz masraflar, 
sözleşmelere ve yasal tarifelere dayanmayan ilave 
ve haksız ödemeler/ücretlendirmeler, bürokrasiden 
kaynaklanan gecikmeler kamu ve özel sektörün iş-
birliği ile kaldırılmalı, hiç olmazsa en alt seviyelere 
düşürülmelidir. 

Küresel düzeyde hizmet verecek lojistik merkezler 
kurmak ve buralarda faaliyet gösterecek küresel lo-
jistik ve e-ticaret şirketleri çıkarmak, rekabet gücü-
müzü artıracak şekilde teknolojik gelişmelere uyum 
sağlamak ve hatta o teknolojiyi üretmek, önümüzde-
ki 10 yılın hedefi olmalıdır.
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Dergimizin önceki sayısında 
akaryakıt ürünlerinin deniz yo-
luyla taşınması aşamalarını, 
mahreç akaryakıt terminali veya 
rafineriden başlayıp tahliye edi-
len terminale kadar geçen nak-
liye sürecini aşamalarıyla ince-
lemiş ve süreci takip etmemizi 
kolaylaştıran eşyanın miktarını 
belirtir belgelerin neler olduğu-
nu görmüştük. Bu yazımızda da 
terminale kadar olan boru hatları 
denetimiyle birlikte, tank içinde 
bulunan eşya miktarının ölçümü 
konusunu ele alacağız.
Akaryakıtların Türk Gümrük Ta-
rife Cetvelinde sınıflandırıldığı 

27.10 tarife pozisyonu:

27.10 Petrol yağları ve bi-
tümenli minerallerden elde 
edilen yağlar (hamyağlar 
hariç) ; esas unsur olarak, 
ağırlık itibariyle % 70 veya 
daha fazla petrol yağları 
veya bitümenli mineral-
lerden elde edilen yağları 
içeren ve tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan müstahzarlar, 
atık yağlar:

Başlığı altında,

Hafif yağlar [Yakıt nafta 
(0,740), Benzin (0,755) White 
sprit (0,780)]

Orta yağlar, [Kerosen, Gazyağı 
(0,800), Jet A-1 (0,800)]

Ağır yağlar, [Motorin (0,830), 
Fuel Oil (0,970)]

Olarak akaryakıt olarak kullanı-
lan ürünleri 3 ana başlık altında 
toplamıştır. Parantez içindeki ra-
kamlar eşyanın kesafetini (dan-
site, yoğunluk) göstermektedir. 
Petrol ürünleri söz konusu oldu-
ğunda rafineriye giren ham pet-
rolün işlenmesi sonucu elde edi-
len ürünlerin kesafetleri eşyanın; 

Hafif yağ mı? 
Orta yağ mı? 
Ağır yağ mı?

Olduğu konusunda kabaca bir 
fikir vermektedir.  Akaryakıtla-
rın miktar ölçümlerini belirle-
yen en önemli verilerin başında 
ürün sıcaklığı ile birlikte kesafeti 
gelmektedir. Büyük tankerlerle 
taşınan ve büyük tanklarda depo-
lanan akaryakıt miktarının belir-
lenmesi hacimden yola çıkılarak 
ağırlığının saptanması şeklinde 
mümkündür. 

Gümrük İdarelerinin akaryakıt 
miktar tespiti ölçümlerine aktif 
olarak katılması ve yaptığı kont-
rollerin niteliği, denetimi altında 
bulunan akaryakıt antrepoların-
daki hakimiyeti ile doğru orantı-
lıdır.

Akaryakıt antrepolarındaki tank 
ölçüm sistemlerine ait elektro-
nik ölçüm cihazlarına dışarıdan 
veri girişi yapılabilmesi ve ciha-
zın kalibrasyonunun yapıldığı 
bölümlerinin dışarıdan müdaha-
leye elverişli kısımlarının bulun-
ması, bu cihazlara kontrol paneli 
yoluyla müdahale edilebilmesi, 
bazı tank ölçüm cihazlarının tank 
üzerindeki beyin kısmının özel-
likle bu kısımda bulunan özel bir 
soket ve özel bir bilgisayar ara-
cılığıyla bağlanılarak veri girişi 
yapılabilmesi, tanklar üzerindeki 
cihazın ölçtüğü seviye ve sıcaklık 
değerlerinin cihazdan kablolar-
la iletildiği internet yayını yapan 
ana bilgisayarda yüklü paket 
programdaki menülerin sıcaklık 
ve yükseklik    değerlerinin ma-
nuel olarak girilmeye ve değiş-
tirmeye müsait olması ihtimal 
dâhilindedir ve bu saptamalar 
Bakanlığımız Merkez birimlerin-
ce daha evvel yazıya dökülmüş-
tür. Akaryakıt antrepolarının 
açılışı ve işletilmesi esnasında 
tanklara ilişkin Türk Akreditas-
yon Kurumundan (TÜRKAK) 
veya Türk Akreditasyon Kurumu 
ile karşılıklı tanıma anlaşması 
bulunan akreditasyon kurumla-
rından akredite edilen şirketler 
veya uluslar arası gözetim şirketi 
statüsü verilen gözetim şirketleri 
tarafından hazırlanmış kalibras-
yon cetvelleri aranmakla birlikte 
akredite edilmiş şirketlerce kalib-
rasyon cetvelinin üçüncü şahısla-
ra veya şirketlere yaptırılabildiği, 
bu nedenlerden dolayı kalibras-

AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK 

İDARELERİNCE ETKİN DENETİM 

SAĞLANMASI-II

Orhan EVİNTAN
Gümrük Müdür 

Yardımcısı
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yon cetvellerinin hesaplanma şeklinden kaynakla-
nan eksiklikler olabileceği ihtimalini de göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir. Bilgisi, gözetimi ve de-
netimi dışında akaryakıt tanklarında bulunan eşya 
miktarı ile oynanarak suiistimallere yol açılabileceği 
ihtimali Gümrük İdaresinin denetim ve hakimiyeti-
nin ne denli önemli olduğunun göstergesidir. 

Bu denetimler çerçevesinde antrepo boru hatlarının 
denizdeki başlangıcı olan boru hatlarının ucuna bağlı 
olan şamandıralar dönem dönem kontrol edilmeli ve 
fotoğrafları çekilmelidir. Yine boru hattının karaya 
çıktığı noktadan başlanarak antrepoya kadar devam 
ettiği noktalarla birlikte boru hatları antrepo sınır-
ları içerisinde de takip edilerek bağlantıları ve tank 
bağlantıları kontrol edilmelidir. Antrepo tanklarının 
haricindeki bağlantılar var ise bunların körlenmiş 
ya da mühürlenmiş olması gerekeceğinden kontrol 
edilmeli mühürsüz olanlar mühürlenmeli ve genel 
olarak tesisin asetat krokisi üzerine mühür numa-
raları yazılmak suretiyle mühürlerin hangi noktaya 
takıldığı işaretlenmelidir. Bütün bu işlemlerin aşa-
maları fotoğraflanmalıdır. Terminal yetkililerinden 
yer üstünde ve yer altında kullanılmayan boru hatla-
rı olup olmadığının beyan edilmesi istenmelidir.

Öncelikle Antrepodaki tankların kalibrasyon cet-
velleri antrepo işleticisi kuruluştan istenilmeli ve 
antreponun Gümrükteki dosyası denetim esnasın-
da yanında bulundurularak dosyadaki kalibrasyon 
cetvelleri firmanın elindeki kalibrasyon cetvelleriyle 

karşılaştırılmalı ve birebir aynı olduğu teyit edilme-
lidir. Terminalin tank ölçümü bilgisayar programına 
işlenmiş tank kalibrasyon değerlerinin kağıt ortam-
daki kalibrasyon değerleri ile uyuşup uyuşmadığı 
sondaj usulü karşılaştırılmalı ve birebir aynı olduğu 
teyit edilmelidir.

Tankta eşya bulunması halinde yükseklik ve sıcaklık 
değerleri;
- Tank üzerindeki elektronik göstergeden,  
-Terminal merkezindeki bilgisayar programındaki 
göstergeden,
-Antrepo memurunun internetten gireceği Tank ta-
kip programı üzerinden karşılaştırılmalı ve aynı ol-
dukları teyit edilmelidir.

Tanklardaki elektronik ölçüm cihazlarının markaları 
tespit edilmeli,  Kablo bağlantılarının olup olmadığı  
ve dışarıdan veri girişine müsait olup olmadığı kont-
rol edilip mühürlenme imkanı varsa mühür altına 
alınmalıdır.

Ayrıca tanktaki son hareket sonrası alınan son ölçüm 
raporu kağıt ortamında istenerek mevcut gösterge-
lerle karşılaştırılmalıdır. (Sıcaklık değişmiş olabile-
ceğinden yükseklik de buna bağlı olarak değişebilir 
ancak bu değişimler çok cüzi değişimlerdir. Nihai 
hesaplama sonucunda eşyanın miktarının değişme-
diği görülecektir.)

Zaman zaman yapılan denetimlerde tankların da öl-
çülmesi gerekir. Tankın içindeki eşyanın yüksekliği-
ni ölçmek için ucuna şakül takılı çelik şerit metrenin 
eşyanın önceden bilinen teorik yükseklik seviyesine 
yakın kısmına yakıt ile temas ettiğinde renk değiş-
tiren yakıt seviye tespit macunu sürülür. Tankın en 
üstünde genellikle ölçü alma deliğinin içinde şerit 
metre ile alınacak ölçünün başlangıç yerini gösteren 
bir sabit nokta veya çıkıntıya referans noktası denir. 
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Tankın en dibinde, izdüşüm olarak ölçü alma deliği-
nin  alt hizasında tank cidarına kaynaklı iç ölçü ve su 
seviyesi belirlemelerinde kullanılan tam düz bir metal 
plaka ise ölçüm amaçlı tank dip seviyesini gösterir ve 
referans pleyti (plate) olarak adlandırılır. Şerit metre 
tankın dip noktası olan referans pleytine değdiği anda 
yukarı çekilerek renkli macunun renginin değiştiği 
noktanın değeri alınmak suretiyle eşyanın seviyesi mi-
limetre cinsinden tespit edilir. Böylelikle tank içindeki 
yakıtın yüzey seviyesinden tankın dibindeki referans 
pleytine kadar olan ve iç ölçü olarak tabir edilen ürün 
derinliği ölçülmüş olur. Tank dibindeki su miktarının 
tespiti için su ile temas ettiğinde renk değiştiren su 
macunu kullanılmalıdır. 

Aynı şekilde tank içine sarkıtılan termometre bir müd-
det bekletilerek içindeki eşyanın sıcaklığı ölçülür. Ma-
nuel olarak yapılan bu ölçüm değerleri tank üzerinde 
yer alan elektronik ölçüm cihazı ve bilahare terminal 
merkezindeki bilgisayar programında yer alan değer-
lerle karşılaştırılarak aynı olduğu teyit edilmelidir. 
Uluslararası gözetim şirketince eşyanın antrepoya 
ilk alınması sırasında yapılan ölçümde esas alınan ve 
yurtdışı kalite sertifikasında da yer alan eşyanın ke-
safeti (dansite) önceden bilindiğinden (Örn:0,8284) 
bu değerin yanı sıra ölçülen sıcaklık değeri (Örn:22,5 

C), ASTM tablo 54B hacim düzeltme faktörü (Volume 
Correction Factors) çizelge kitabında yerlerine konu-
larak 1’in altında ancak 1’e çok yakın (Örn: 0,9935) bir 
katsayı elde edilecektir. 

Hacim düzeltme faktörü olarak bulunan bu katsayıyla 
birlikte tank yüksekliği ölçümü sırasında elde edilen 
değer antrepo tankının Gümrük İdaresi dosyasında 
yer alan kalibrasyon cetvelinde mt, cm. ve mm. olarak 
yerlerine konulduğunda eşyanın G.O.V. (Gross Obser-
ved Volume) hacmi elde edilir. Bulunan bu hacim de-
ğeri de yukarda bulunan hacim düzeltme katsayısıyla 
çarpılarak eşyanın indirgenmiş hacim G.S.V.(Gross 
Standart Volume) değeri elde edilir. 

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğuyla birlikte ülke-
mizde de esas alınan ağırlık,  Air Mt. Ton cinsinden ol-
duğu için sabit bir değer olan onbinde onbirin (0,0011) 
eşyanın kesafetinden çıkarılması sonucu elde edilen 
değer  (Örn: 0,8284 – 0,0011= 0,8273) indirgenmiş 
hacim değeriyle (G.S.V.) çarpılmak suretiyle MtTonA-
ir cinsinden eşyanın ağırlığı tespit edilir. Elde edilen 
ağırlık değerinin antrepo bilgisayar programında anlık 
olarak sürekli gösterilen ağırlık değeriyle uyumlu ol-
duğu teyit edilmelidir. 

MAKALE



TE
M

M
UZ

  | 
AR

AL
IK

 • 
20

20

45

MAKALE

                         
Cap�tal Gümrük Müşav�rl�ğ� Ltd.Şt�   

M�syonumuz ; 

İlkeler�m�z doğrultusunda hareket ederek 
�ş ortaklarımıza b�rl�kte hızlı ve kend�nden em�n 
olarak sonuçlara ulaşmak. 
V�zyonumuz; 

Bizim işimiz sizin kazancınız 
 

ANKARA MERKEZ OFİS İLETİŞİM BİLGİLERİ                                     
İvedik Organize San Böl. 1323 Cadde 1495 Sokak No:17                    

Arıkanlar Plaza Kat 1 No:32 Yenimahalle /ANKARA    

Tel      : 0 312 395 25 01 

Faks   : 0 312 395 25 21 

İSTANBUL OFİS;                         
Mareşal Fevzi Çakmak Mah Gediz Sokak No:11 

Cevher İşhanı Kat:7 No:76 Bahçelievler / İSTANBUL  

www.capitalgumruk.com 

Kep Hesap Adresi:capitalgumruk@hs01.kep.tr 



TE
M

M
UZ

  | 
AR

AL
IK

 • 
20

20

46

GİRİŞ
Karbon lifi ve karbon elyafı kul-
lanılarak imal edilen komposit 
malzemeler yüksek teknoloji 
ürünü olarak uzun süredir haya-
tımızda yer almaktadır. Karbon 
lifi ve karbon elyafından mamul 
komposit malzeme ikamesi olan 
ahşap, metal ve plastiklerden 
üstün özellikleri nedeniyle her 
gecen gün farklı eşyaların üreti-
minde kullanılmaktadır, maka-
lenin amacı günlük yaşamımızda 
sürekli karşılaştığımız ama hak-
kında pek fazla bilgiye sahip ol-
madığımız karbon lifi ve karbon 
lifinin gümrük mevzuatında yeri 
hakkında bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Karbon 
lifleri, Karbon elyafı, 

KARBON LİFİ VE ÜRETİMİ 
METOTLARI
Karbon kelimesinin kökü latin-
ce “Carbo” kelimesinden gelir ve 
periyodik tablonun 6 numaralı 
elementi olarak “C” kısaltması 
ile gösterilir. Karbon dünyada en 
fazla bulunan dördüncü element-
tir. Organik kökenli liflerin ısıtıl-

ması ile karbon hariç diğer atom-
lar uzaklaştırıldığında karbon 
atomlarından oluşan lifler elde 
edilir. Edison, pamuk ve bambu 
lifinden ürettiği karbon liflerinin 
elektrik ampullerinde kullanıla-
bileceğini 1879 yılında aldığı pa-
tentte göstermiştir. 

Karbon lif bir polimerdir ve kar-
bon moleküllerinin birbirine bağ-
lanması ile oluşur. Karbon elyaf 
5- 7 mikron kalınlığındadır, 50-
70 mikron olan insan saçından 10 
kat incedir. Karbon lif inert gaz-
da çoğunluğu karbondan oluşan 
malzemelerin ısıtılmasından elde 
edilen filamenttir. Karbon lifi en 
az % 90 karbon içeren ve özel 
olarak kontrol edilen fiber piro-
lizinden elde edilir (4,5). Piroliz 
yöntemine organik kökenli ham-
maddeler ısıtılarak içlerindeki 
karbon harici atomları uzaklaştı-
rılarak karbon lifler oluşturulur, 
bu karbon lifler kristalizasyon 
işleminden geçirilerek yüksek 
mukavemetli karbon lifler haline 
getirilir. Oluşturulan bu karbon 
lifleri en az %92 oranında karbon 
içermektedir. Karbon elyaf, ke-
sikli ve sürekli olarak üretilmek-
tedir ve yapısı kristal, amorf veya 
kısmen kristal olabilir (9). 

Karbon lifi suda çözücü değildir, 
kokusuzdur ve asit-baz gibi aşın-
dırıcı maddelere karşı çok yük-
sek bir dirence sahiptir. Karbon 
lifin sıfır dereceli oryantasyon ve 
çift yönlü olduğu, karbon lifini 

iki yönde, sıfır ve ona dik oldu-
ğu (90 derece) iki telli bir liftir 
(5). İkinçi Dünya Savası sırasın-
da Union Carbide Corporation 
firması, rayon ve poliakrilonitril 
’in (PAN) karbonizasyonunu bul-
muştur. Karbon lifi üretmek için 
uygun olduğu düşünülen diğer 
malzemeler poliesterler, polia-
midiler, polivinil alkol, polipfe-
nilen ve fenolik reçinelerdir. Bu 
malzemelerden rayon, PAN ve 
ziftin (pitch) iyi mekanik özellik-
ler gösterdiği bilinmektedir. İlk 
karbon elyaf rayondan yapılmış-
tır. Ancak günümüzde ticari ola-
rak satılan karbon elyafın %90’ı 
PAN temellidir (14). Poliakrilnit-
ril (PAN), kömür ve petrol esaslı 
katran, selüloz ve fenolik reçine 
prekürsörler, polivinildenklorür 
veya polivinildenklorür kopoli-
merleri ve polimidin karbon lif 
üretiminde yaygın olarak kullanı-
lır. PAN ve katran esaslı karbon 
lifleri Japonya orijinlidir. PAN 
esaslı karbon lifi, 1959 yılında 
Dr. A. Shindo (AIST) tarafından 
keşfedilmiş ve ilk kez 1971 yılında 
Toray firması tarafından ticari-
leştirilmiştir. Mitsubishi Rayon 
ve Toho Rayon (şimdiki Toho-
Tenax) sırasıyla 1983 ve 1973 yıl-
larında üretime başlamışlardır. 
Katran esaslı karbon lifleri, Prof. 
S. Otani (Gunma Üniversitesi) 
tarafından keşfedilmiş ve 1970 
yılında kesikli lif olarak Kureha 
Chemical Industry tarafından ti-
carileştirilmiştir. 

KARBON LİFİNİN VE KARBON 

LİFİNDEN MAMÜL EŞYALARIN 

GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ YERİ

Umut SERTER
Muayene Memuru | Marmara Üniv. 

Tekstil Müh. Doktora Öğrencisi
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Akrilik elyaf, karbon elyaf üretiminde en fazla kulla-
nılan materyallerden biridir, çünkü yapısında % 55 
’ten fazla karbon içeriği vardır. PAN esaslı karbon 
lifleri, katran esaslı karbon lifleri ile karşılaştırıldı-
ğında, daha yüksek germe ve sıkıştırma dayanımı-
na, daha yüksek kopma uzamasına ve daha düşük 
modüle sahiptir. PAN esaslı karbon lifleri optimum 
kullanım özelliklerini sağlamaktadır. Tabaka yerle-
şimlerinin iyi olması, kristalit yığınlarının boylarının 
kısa olması, kayma zararını minimize etmektedir. Bu 
durumda sıkıştırma ve germe dayanımı iyi olmakta-
dır.

Karbon lifleri yüksek sürünme dayanımına sahiptir 
ve liflerin çapları küçüldükçe mukavemetleri artar. 
Karbon liflerinin yoğunluğu kullanılan hammad-
de ve işlem sıcaklığına bağlı olarak 1,6-2,2 g/cm3 
arasında değişir. Karbon lif üretiminde kullanılan 
hammadde yoğunluğu 1,14-1,19 g/cm3 arasında de-
ğişir. Karbon lifleri kristalin oryantasyon dereceleri-
ne göre; ultra yüksek modül (UHM), yüksel modül 
(HM), orta modül (IM), yüksek gerilme mukavemeti 
(HT) ve izotropik karbon lifleri olarak ayrılırlar.  Kar-
bon fiber yüksek lif elastikiyeti (540 GPa ’dan daha 
yüksek), yüksek karbon katsayısı (350-450 GPa) ve 
yüksek lif esnekliğine sahip (250-350 GPa) karbon 
fiber ile karbon fiberinin (540 GPa üzeri) mekanik 
özelliklerine dayanır. Ayrıca, yüksek gerilme muka-
vemeti ve düşük modüllü (3000 MPa’dan daha yük-
sek çekme mukavemeti ve 2000 Giga-Pascal ’dan 
daha az modül) ve yüksek lif mukavemeti (5000 
MPa’dan fazla) ile karbon fiber ve fiber içeren karbon 
fiber de sınıflandırılmıştır. Elde edilen lif modülün-
deki artış grafitizasyon sıcaklığının artışı ile sağlanır. 
Karbon liflerinden yapılmış kompozitler 1020 çelik 
konstrüksiyonlardan 5 kat daha dayanıklı olmasına 
karşın beşte biri ağırlığındadır. Karbon lifler 6061 
alüminyum konstrüksiyonlardan 7 kat daha daya-
nıklıdır ve 2 kat daha serttir ve buna rağmen 1,5 kat 
daha hafiftir (3). 

Yüksek dayanım, düşük yoğunluk, düşük sürtünme 
oranı, iyi titreşim mukavemeti, boyutsal kararlılık, 
düşük termal genleşme katsayısı, biyolojik uyumlu-
luk ve yorulma direnci karbon elyafın dikkat çeken 
özelliklerini oluşturmaktadır(4). Karbon liflerinin 

yorulma davranışı bilinen tüm metallerden daha 
iyidir. Uygun reçine ile kaplandığı zaman elde edi-
len kompozitin korozyona karşı dayanımı iyi ol-
maktadır. Katran esaslı karbon liflerinin elektriksel 
iletkenliği bakırdan 3 kat daha fazladır. İnorganik 
bir materyal olan karbon lifleri kokusuzdur ve suda 
çözünmez, asit, baz ve organik çözücülere karşı da-
yanıklıdır ancak yüksek sıcaklıklarda oksidasyondan 
oldukça fazla etkilenirler. Çoğu karbon lifi cam lifleri 
gibi kırılgandır. Kırılgan olan karbon liflerini işlene-
bilir hale getirmek için bu lifleri bir arada tutmaya 
yarayan apreler uygulanmaktadır. Bu apreleme iş-
lemleri aynı zamanda karbon liflerin deriyle temasta 
vereceği rahatsızlığın önlenmesinde ve kısa liflerin 
teneffüs edilmesini engelleme açısından da faydası 
vardır. Karbon lifi iletken bir lif olduğu için bu lifi 
işleyen makinelerin elektrik ve elektronik aksamları-
nın da buna göre tasarlanması gerekir (Horrocks and 
Anand, 2000). 

Karbon elyafın dünyadaki tüketimi günümüzde 
yaklaşık 38-40 bin tondur ve 1,5 milyar USD Pazar 
payına sahiptir (19). Karbon elyaf üretimi dünyada 
ABD ve Japonya’ya ait firmalar tarafından yapılmak-
tadır, piyasada ticari olarak bulunan karbon lifleri 
şunlardır: Amerika’da Celanese firması tarafından 
Celion®, UnionCarpet tarafından Thornel®, Great 
Lakes tarafından Fortafil®, Japonya’da Toroya fir-
ması tarafından Toroyca® ve İngiltere’de Courtauls 
firması tarafından Grafil® ticari isimleri ile üretil-
mektedir. Türkiye’de ise Aksa firması tarafından 
Aksaca® adı altında karbon lif üretimi gerçekleşti-
rilmektedir (Ersoy, 2005).

 Karbonun ısıya karşı direnci yüksektir, bu özellik 
karbon lifleri yanmaya dayanıklı lifler olarak sınıf-
landırılmasını sağlar. Karbon elyafın hafif olmasının 
yanında yüksek mukavemetli ve yüksek dirençli ol-
maları sebebiyle kompozit endüstrisinde bunların 
yaygın kullanım alanı bulunmaktadır. Karbon lif 
kullanılarak üretilen komposit ürünleri otomotiv 
sanayiinde, havacılık sanayiinde, binaların güçlen-
dirilmesinde, rüzgâr türbinlerinde, dayanıklı ve hafif 
olması istenen birçok eşyanın yapımında kullanıl-
maktadır.
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TÜRKİYE ‘DE KARBON LİF ÜRETİMİ
Türkiye ileri teknoloji ürünü ürünler üretmek ve ge-
leceğin dünyasında söz sahibi olmak için karbon lif 
üretimi yapabilen ülkeler arasında yer alma zorunlu-
luğu bulunmaktaydı. Bu sebeple stratejik ürün olan 
karbon lifi üretimi için ülkemizde uzun zamandır 
önemli çalışmalar yapılmaktadır. Karbon lif üre-
timinde akrilik en fazla kullanılan materyallerden 
biridir. Akrilik elyaftan üretilen iplikler ve bu iplik-
lerle dokunan kumaşlar tekstil ve giyim sanayinde 
yaygın biçimde kullanılmaktadır. Yıllık 308 bin ton 
akrilik elyaf üretimiyle Türkiye dünyanın en büyük 
akrilik üreticisidir ve dünyada yüzde 12,5’luk bir 
pazar payına sahiptir (19). Dünyada akriliğe talep 
artışı istenilen ölçüde değildir.  Türkiye’nin ürettiği 
akriliği karbon elyafa dönüştürmeye ve talebi büyük 
olan karbon elyaf pazarında yer edinme stratejisi bu-
lunmaktadır (9).  Karbon fiber Türkiye ‘de The Dow 
Chemical Company ile Aksa Akrilik arasındaki an-
laşma ile Aksa Akrilik A. Ş. Yalova tesislerinde 2009 
yılında üretilmeye başlamıştır. 2009 yılında Türkiye 
‘de 40 bin ton kadar karbon fiber üretilmiştir (17).  
Türkiye dâhil, dünyada sadece 10 ülkede karbon fi-
ber üretilebilmektedir. Aksa Akrilik ‘in yılda 1.500 
ton üretim kapasitesine sahiptir (16). Türkiye, kar-
bon lif üretimini yapan olan 3. ülkedir ve karbon lif 
üretiminde dünya 8.’si durumundadır. Dünyada en 
düşük tahminle 43 bin ton karbon lif kullanılmakta-
dır, Türkiye’deki kullanım miktarı 30 ton civarında-
dır (19).

Karbon lif ileri teknoloji ürünü ve stratejik ürün ol-
ması nedeniyle üretimi devlet tarafından teşvik edil-
mektedir. 06.08.2014 Tarih ve 29080 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
rara(2014/6588)   göre karbon elyaf üretimi ve kar-
bon elyaf üretimiyle birlikte olmak şartıyla karbon el-
yaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik 
yatırımlar da öncelikli yatırım kapsamına alınmıştır. 
Bu kapsamda yapılacak yatırımlar, 5 ’inci Bölge ’de 
uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. 
5’inci Bölge’de yatırıma katkı oranı yüzde 30, kurum-
lar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı da yüzde 
70 olarak uygulanacaktır. Bu bölgede büyük ölçekli 
yatırım yapılması halinde yatırıma katkı oranı yüzde 
40, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı 
yüzde 70 seviyesinde hesaplanmaktadır (11).

KARBON ELYAFIN KULLANIM ALANLARI 
VE GÜMRÜK MEVZUATINDAKİ YERİ
Karbon elyafından tekstil ürünlerinin yanında oto-
motiv, inşaat, havacılık, denizcilik sektörlerinde pek 
çok ürün üretilmektedir. Karbon elyaf üretimi ve 
karbon elyafından eşya üretimi gelişmiş ülkeler ta-
rafından katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde 
kullanılmaktadır. Örneğin Jaguar XJ220 ve Bugatti 
EB11 otomobillerinde 90 yıllarda komposit malze-
me kullanılmaya başlanmış günümüzde pek çok lüks 
sekmekteki otomobilde karbon elyafından mamul 
parçalar kullanılmaktadır(21). Enerji sektöründe 
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rüzgâr tribünlerinin pervanele-
rinde hafif ve mukavemetli olması 
nedeniyle karbon elyaftan üreti-
len komposit malzemeler tercih 
edilmektedir. Havacılık sektörün-
de karbon elyaf kullanımı uzun 
bir geçmişi olmakla beraber kul-
lanım oranı gün geçtikçe artmak-
tadır.  Boeing ve Airbus firmaları-
nın ürettiği yeni model uçaklarda 
gövde ve kanatlarda karbon elyaf-
tan üretilen komposit kullanımı 
oldukça yüksektir; Boeing 787 
uçağının ağırlıkça kullanılan mal-
zemelerin yarısını komposit mal-
zemeler oluşturmaktadır, bu oran 
Boeing 777 uçaklarında yaklaşık 
%12 dir(22). Yaklaşık %90 ı kom-
positlerden oluşan Voyager uçağı 
14 Aralık 1986 başladığı dünya tu-
runu 9 günde tamamlamış ve bu 
turu hiç yakıt ikmali yapmamış-
tır(4,23).  Savunma sanayiinde 
radar yakalanmayan uçaklar, ge-
miler ve insansız hava araçlarında 
karbon elyaf kullanımı yaygındır. 
İnşaat sektöründe binaların güç-
lendirilmesinde kullanılan jeo-
tekstillerde mukavemetli ve hafif 
olmasından dolayı karbon elyaf 
kullanılmaktadır.

Karbon elyafı ve karbon elyafından 
mamul komposit eşyaların kul-
lanımının giderek yaygınlaşması 
ve uluslararası ticaret konu olma-
sı yanında ülkemizin de önemli 
karbon elyaf üreticisi olması ne-
deniyle gümrük işlemlerini tesis 
edenlerin konu hakkında daha 
geniş bilgi sahibi olması gerek-
mektedir. Gümrük diliyle karbon 
elyafı ve karbon elyaftan mamul 
eşyalar 6815.10.10.00.00 GTİP 
te “Tarifenin başka yerinde belir-
tilmeyen veya yer almayan taştan 
veya diğer mineral maddelerden 
(karbon elyaf ve karbon elyaftan 
eşya ve turbadan eşya dahil) gra-
fit veya diğer karbondan (elektrik 

işlerinde kullanılanlar hariç) Kar-
bon elyaf ve karbon elyaftan eşya” 
olarak tanımlanmaktadır. Karbon 
elyafın ülkemizde üretimi bulun-
makla beraber uygulanan özel 
tüketim vergisi (ÖTV), gümrük 
vergisi (GV), ilave gümrük vergi-
si (İGV) bulunmamaktadır. İlgi-
li eşyanın serbest dolaşıma giriş 
rejimine tabi olması durumunda 
(ithalatında) Mal ve Hizmetlere 
Uygulanacak Katma Değer Ver-
gisi Oranlarının Tespitine İlişkin 
Karar - 2007/13033 (30.12.2007 
t. 26742 s. R.G.) kapsamın da %18 
katma değer vergisi(KDV) uygula-
masına tabidir. İlgili eşyaya ayrıca 
88/12944 sayılı Kaynak Kullanı-
mı Destekleme Fonu Hakkında 
Kararın 3/1-d maddesi gereğin-
ce; Kabul kredili, vadeli akreditif 
ve mal mukabili ödeme şekline 
göre yapılan ithalatta %6 oranın-
da KKDF kesintisi yapılmaktadır. 
Karbon liften mamul eşyalar için 
Avrupa Birliği Ülkelerinde alın-
mış çok sayıca Bağlayıcı Tarife 
Bilgisi bulunmaktadır. Karbon 
liften mamul eşyaları tanımamız-
da alınmış olan bu Bağlayıcı Ta-
rife Bilgilerinden faydalanmamız 
mümkündür. 

Karbon lif ve polyester (PES) kul-
lanılarak üretilen ve Almanya ‘da 
6815.10.10.00.00 GTİP te Bağla-
yıcı Tarife Bilgisi alınan eşyanın 
Resim 1 de görülmektedir.

Almaya ‘da Yelkenlilerde kullanı-
lacak yelkenlerin üretim malze-
mesi olan; yüzeyleri arasında pol-
yester filmler, çözgü yönünde 
boylamasına iplik olarak döşenen 
karbon elyafları ve ayrıca siyah 
polyester iplerden ipliklerden ya-
pılmış bir örme tekstil yüzeyi Re-
sim 2 de görülmektedir.

Çek Cumhuriyeti ‘inde Bağlayıcı 
Tarife Bilgisi verilmiş 68 tex den 
fazla 200 tex den az termoplastik 
liflerin atkı olarak kullanıldığı 
karbon fiber çözgü olarak kulla-
nıldığı kumaşı Resim 3 ‘te gör-
mekteyiz. Kumaşın ağırlığının % 
10 u termoplastik liflerinden, % 
90 ı karbon liflerinden oluşur ve 
Karbon lifli kumaşın temel karak-
terini karbon lifleri verir.

Çek Cumhuriyeti ‘inde Bağlayıcı 
Tarife Bilgisi verilmiş 100 tex aşan 
aramid ve karbon lifli düz veya 

Resim 1: Almanya da Bağlayıcı Tarife Bilgi-
si ile 6815.10.10.00.00 GTİP te tanımlanan 
eşya (https://substatic.mevzuat.net/bti/
btiresim/DE23767-14-1_image41.jpg).

Resim 2: Almanya da Bağlayıcı Tarife Bilgi-
si ile 6815.10.10.00.00 GTİP te tanımlanan 
eşya (https://substatic.mevzuat.net/bti/
btiresim/DE3211-17-1_image60.jpg)

Resim 3: Çek Cumhuriyeti ‘nde Bağlayıcı 
Tarife Bilgisi ile 6815.10.10.00.00 GTİP te 
tanımlanan eşya (https://substatic.mev-
zuat.net/bti/btiresim/CZ38-0679-2014_
image102014.jpg).
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dimi örgü dokuma kumaşı Resim 
4 ‘te görmekteyiz. Kumaşta ara-
mid elyafı ağırlıkça %40, karbon 
lifleri ağırlıkça % 60 ihtiva eder. 
Karbon lif kumaşa temel karakte-
rini vermektedir.

İngiltere ‘de Bağlayıcı Tarife Bilgi-
si verilmiş 6815.10.10.00.00 GTİP 
te yer alan askeri amaçlı koruyucu 
giyside kullanılacak poliakrilonit-
ril (pan) karbon liften mamul do-
kuma kumaş cinsi eşya Resim 5’te 
görülmektedir.

İngiltere ‘de Bağlayıcı Tarife Bilgi-
si alınmış 6815.10.10.00.00 GTİP 
te yer alan motor deposunun de-
korasyonu için kullanılan dokuma 
yapışkanlı şekillendirilmiş %85 

karbon elyaf ve% 15 titanyumdan 
üretilmiş, bir plastik kutuda pera-
kende satış için paketlenmiş ped 
eşya Resim 6 ‘da gösterilmektedir.

Karbon elyaf kullanılarak üretil-
miş eşyalar gümrük tarifesinde 
eşyanın tarifesi üzerinden değer-
lendirilmektedir. Karbon elyaftan 
yapılmış vites kolu 
8708.40.99.00.00 GTİP te “Mo-
torlu araçların vites kutuları ve 
aksam parçaları” olarak değerlen-
dirilmektedir. Almanya ‘da Bağla-
yıcı Tarife Bilgisi alınmış 
8708.40.99.00.00 GTİP te tanım-
lanan karbon elyaftan yapılmış 
vites kolu olarak kullanılan eşya 
Resim 7 ‘te gösterilmektedir.

Karbon elyaftan yapılmış bisiklet 
şişe koyma aparatı 
8714.99.90.00.00 GTİP te “moto-
siklet, elektrikli bisiklet, bisiklet, 
engelli için taşıyıcı araçların diğer 
aksam parçaları” olarak değerlen-
dirilmektedir. Hollanda ‘dan Bağ-
layıcı Tarife Bilgisi alınan 
8714.99.90.00.00 GTİP te değer-
lendirilen bisiklet şişe koyma apa-
ratı Resim 8’de görülmektedir.

İngiltere ‘den Bağlayıcı Tarife Bil-
gisi alınan ameliyathanelerde kul-
lanılacak steril cerrah önlükleri ve 
hizmet önlüklerinin üretiminde 
kullanılacak %99 tekstürize pol-
yester ve %1 karbon lifinden, deği-
şik renkli iplikle üretilmiş fila-
ment iplikten dokunmuş 
mensucat 5407.53.00.00.00 
GTİP te “Sentetik ipliklerden ağır-
lık itibariyle % 85 veya daha fazla 
tekstüre poliester filamentleri içe-
ren farklı renkteki ipliklerden do-
kunmuş mensucat” olarak değer-
lendirilmiştir. İngiltere ‘den 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi alan 
5407.53.00.00.00 GTİP te değer-
lendirilen eşya Resim 9 ‘da göste-
rilmiştir.

Resim 4: Çek Cumhuriyeti ‘nde Bağlayıcı 
Tarife Bilgisi ile 6815.10.10.00.00 GTİP te 
tanımlanan eşya (https://substatic.mev-
zuat.net/bti/btiresim/CZ38-0675-2014_
image102011.jpg)

Resim 5: İngiltere ‘de Bağlayıcı Tarife Bilgi-
si ile 6815.10.10.00.00 GTİP te tanımlanan 
eşya (https://substatic.mevzuat.net/bti/
btiresim/GB501261700_image47.jpg)

Resim 6: İngiltere ‘de Bağlayıcı Tarife Bil-
gisi ile 6815.10.10.00.00 GTİP te tanımla-
nan eşya (https://substatic.mevzuat.net/
bti/btiresim/GB113963965_image6.jpg)

Resim 7; Almanya da Bağlayıcı Tarife Bilgisi 
ile 8707.40.99.00.00 GTİP te tanımlanan 
eşya (https://substatic.mevzuat.net/bti/
btiresim/DEBTI12981-17-1_image85.jpg)

Resim 8: Hollanda ‘da Bağlayıcı Tarife Bilgi-
si ile 8714.99.90.00.00 GTİP te tanımlanan 
eşya (https://substatic.mevzuat.net/bti/
btiresim/NLRTD-2012-000284_image53.
jpg)

Resim 9: İngiltere ‘de Bağlayıcı Tarife Bil-
gisi ile 5407.53.00.00.00  GTİP te tanım-
lanan eşya (https://substatic.mevzuat.
net/bti/btiresim/GB118847250_image92.
jpg)
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Karbon elyaftan yapılmış bisiklet 
şişe koyma aparatı 
8714.99.90.00.00 GTİP te “moto-
siklet, elektrikli bisiklet, bisiklet, 
engelli için taşıyıcı araçların diğer 
aksam parçaları” olarak değerlen-
dirilmektedir. Hollanda ‘dan Bağ-
layıcı Tarife Bilgisi alınan 
8714.99.90.00.00 GTİP te değer-
lendirilen bisiklet şişe koyma apa-
ratı Resim 8’de görülmektedir.

İngiltere ‘den Bağlayıcı Tarife Bil-
gisi alınan ameliyathanelerde kul-
lanılacak steril cerrah önlükleri ve 
hizmet önlüklerinin üretiminde 
kullanılacak %99 tekstürize pol-
yester ve %1 karbon lifinden, deği-
şik renkli iplikle üretilmiş fila-
ment iplikten dokunmuş 
mensucat 5407.53.00.00.00 
GTİP te “Sentetik ipliklerden ağır-
lık itibariyle % 85 veya daha fazla 
tekstüre poliester filamentleri içe-
ren farklı renkteki ipliklerden do-
kunmuş mensucat” olarak değer-
lendirilmiştir. İngiltere ‘den 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi alan 
5407.53.00.00.00 GTİP te değer-
lendirilen eşya Resim 9 ‘da göste-
rilmiştir.

Resim 8: Hollanda ‘da Bağlayıcı Tarife Bilgi-
si ile 8714.99.90.00.00 GTİP te tanımlanan 
eşya (https://substatic.mevzuat.net/bti/
btiresim/NLRTD-2012-000284_image53.
jpg)

Resim 9: İngiltere ‘de Bağlayıcı Tarife Bil-
gisi ile 5407.53.00.00.00  GTİP te tanım-
lanan eşya (https://substatic.mevzuat.
net/bti/btiresim/GB118847250_image92.
jpg)

Aktif karbon içeren koruyucu giy-
silerin ve bu giysilerde kullanılan 
kumaşların mümeyyiz vasfının aktif 
karbonun koruyucu özelliği olma-
sı nedeniyle gümrük mevzuatınca 
6815.10.90.00.00 GTİP te “Tari-
fenin başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan taştan veya diğer 
mineral maddelerden  ( karbon elyaf 
ve karbon elyaftan eşya ve turbadan 
eşya dahil), Grafit veya diğer karbon-
dan (elektrik işlerinde kullanılanlar 
hariç) diğer eşya” içerisinde tanım-
lanmaktadır. Almanya’dan Bağlayı-
cı Tarife Bilgisi  6815.10.90.00.00 
GTİP te değerlendirilen, kullanım 
amacı askerî alanda bireysel ve top-
lu koruma sağlayan koruyucu kıyafet 
haline getirilebilir, aktif karbonun 
kirleticileri emmesinin ana özelliği 
olan aktif karbon ile kaplı ve polar 
ile lamine edilmiş PES (renkler bej, 
yeşil, siyah) kumaş cinsi eşya Resim 
10 ‘da görülmektedir.

SONUÇ
Karbon liften üretilen eşyaların da-
yanıklı, mukavemetli olmaları ve 
diğer üstün özellikleri nedeniyle 
havacılık, otomotiv, inşaat v.s. sek-
törlerde kullanım alanları sürekli 
artmaktadır. Günümüzde kullanılan 
pek çok malzeme yerini gelecekte 
çok daha ileri özelliklere sahip kar-
bon liflere bırakacaktır. Ülkemiz 
karbon lif üretimi konusunda dün-
yada önem arz eden bir yere sahiptir 
ve gelecekte de karbon lif üretiminde 
kendinden daha fazla söz ettirece-
ği öngörebiliriz. Karbon lif, karbon 
liften üretilmiş kumaşlar ve bu ku-
maşlardan üretilmiş eşyalar gümrük 
mevzuatınca tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan taş-
tan veya diğer mineral maddelerden 
(karbon elyaf ve karbon elyaftan 
eşya ve turbadan eşya dahil) grafit 
veya diğer karbondan (elektrik iş-
lerinde kullanılanlar hariç) Karbon 
elyaf ve karbon elyaftan eşya olarak 
değerlendirilmektedir. Karbon lif 
kullanılarak üretilen veya karbon lif-
ten kompozit malzeme ile üretilmiş 
eşyalar mümeyyiz vasfını oluşturan 
durumlara göre değerlendirilmek-
tedir. Bünyesinde mümeyyiz vasfını 
oluşturmayacak kadar karbon lif in-
tifa eden kumaş veya giysi mümeyyiz 
vasfını oluşturan özelliği ile değer-
lendirilir. Karbon liften komposit 
malzemeye üretilmiş araba parçası 
ya da uçak parçası mümeyyiz vasfını 
oluşturan özelliği veren araba ya da 
uçak parçası tarifesinde değerlendi-
rilmektedir. 
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu 
Anısına…

Biyograf i
Melike Ülker, İstanbul doğumlu 
olup tüm eğitim-öğretim hayatını 
İstanbul’da geçirmiştir. İstanbul 
Tıp Fakültesin’den mezun olmuş-
tur. Göğüs Cerrahisi ihtisasına 
İstanbul Tıp Fakültesi’nde devam 
etmektedir. Macaristan’da, 2010 
yılında Pecs Üniversitesi’nin 
Kalp Damar Cerrahi Kliniği’nde 
eğitim almıştır. Berlin’de 2017 
yılında, Evangelische Lungenk-
linik Berlin Hastanesi’nin Göğüs 
Cerrahisi Kliniği’nde çalışmıştır. 
Ülker’in ulusal ve uluslararası 
birçok kongreye katılımı, sözel 
sunumları ve uluslararası impact 
faktörü yüksek dergilerde birçok 
makalesi bulunmaktadır. Mesle-
ki ilgileri; akciğer tümör cerra-
hisi, mediasten tümörleri, kapalı 
cerrahi yöntemleri ve immünolo-
jidir.

Doktor Ülker, ileri düzey İngiliz-
ce ve Almanca bilmektedir.

Sevgili gümrük çalışanları, güm-

rüğün bir ülkenin en temel ihtiyaç 
döngüsünde yer aldığını bilmek-
teyiz. Gerek ham madde, gerekse 
ilaç temininde sağlık camiası için 
olmazsa olmazlarımızdansınız. 
Bizler gibi 7/24 çalışan bir teşki-
lat olarak bu pandemi sürecinde 
sizlerinde kendinizi riske atarak 
özveriyle çalıştığınızı biliyoruz 
ve bu süreç için sizlere teşek-
kür ederiz. COVID-19 pandemi 
hakkında bildiklerimizi, belki de 
bilmediklerimizi ve daha çok da 
kişisel tecrübelerimi   paylaştım. 
Umarım bir katkı sağlayabilirim.

Pandemi, bir kıtadan daha fazla 
alanda kendi gösteren ve etkin-
liği olan salgına verilen isimdir. 
31 Aralık 2019 tarihinde Çin’den 
gelen haberler ile COVID-19 pan-
demisi ile tanıştık. Ülkemizde, 
11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka 
görülmesi ile dünyadaki sürece 
dahil olduk.

Semptom ve Bulgular: Koro-
navirüs hastalığı damlacık yolu 
ile bulaş göstermektedir. Beş 
mikrondan büyük parçacıklar, 
öksürme ve hapşırma ile çevre-
ye yayılır. Bunu engellemenin en 
kolay yolu ise sadece maske tak-
maktır. Hasta kişilerin ortama 
saçtıkları damlacıklara, el teması 
olduktan sonra ellerin yüze gö-
türülerek göz, ağız ve burun ile 
teması sonucunda bulaş görül-
mektedir. Bunu engellemenin en 
kolay yolu ise ellerimizle yüzü-
müze temas etmemektir. Çeşitli 
yayılanlarda hastalığın süresi far-

kılık göstermekte 5-6 günlük sü-
reç tariflenmekte ve ortak kanı 14 
günlük süreçtir. Bulaştırıcılığın 
hastalığın hangi gününde başla-
yıp bittiği net değildir. Bu yüzden 
hasta veya hastalık şüphesi olan 
bireylere maske ile bile bir met-
reden fazla yanaşmamak gerekir.

Yaygın görülen belirtiler; ateş, 
öksürük ve nefes darlığıdır. En 
sık etkilenen organ akciğer oldu-
ğu için nefes darlığı alarme edici 
semptomdur. Başka çalışmalarda 
koku ve tat bozukluğu da saptan-
mıştır. Ayrıca baş ağrısı, bulantı, 
ishal de görülmektedir.

Tanı ve Tedavi: Burun ve boğaz 
mukozasının alının örneğin çalış-
tırılarak virüsün izole edilmesi iyi 
bir tanı yöntemidir. Fakat testin 
(PCR), virüs taşıyan olgularda 
negatif çıkma olasılığı da vardır. 
Bu yüzden tanı koymak için; kişi-
nin kliniği, kan tetkikleri, akciğer 
tomografisi ve PCR testi birlikte 
değerlendirilir. 

Tanı alan olguların ek hastalıkla-
rı, genel durumu, kliniğine göre 
hastane yatışı verilebilir ya da 
evde tedavisine devam edilerek 
gözlem altında tutulur. Kullanı-
lan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı’nın 
ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 
önerdiği algoritmalara göre baş-
lanır. Çeşitli gruplarda antibiyo-
tik, antiviral tedavilere ek olarak 
pıhtılaşma riski olan grupta pıhtı 
önleyici kan sulandırıcılar kulla-
nılmaktadır. İlaç isimleri kullan-

COVID-19 HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ 

VE BİLMEDİKLERİMİZ

Melike Güler ÜLKER
Doktor
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mak istemedim çünkü hepsinin ciddi yan etkileri 
olup hastaların günlük kan tetkiklerine göre hergün 
doz ayarlaması yapılmaktadır.

Televizyon, radyo ve gazetelerden takip edildiğinde 
bu virüse daha çok sağlık çalışanlarının yakalandığı 
ve ölüm oranlarının toplumdan daha çok olduğu aşi-
kardır. Bu durumu bir örnekle açıklarsak; toplum-
dan bir kişi dış ortamda; toplu taşıma veya markette 
bir adet virüse maruz kalıp hastalanır, virüs vücu-
dunda çoğalarak yüzlü rakamlara çıkar. Bir sağlık 
çalışanı ise hastanede yatmakta olan yüzün üzerin-
de virüse sahip hastaya tedavi uygularken yüz adet 
virüse maruz kalmaktadır. Vücudunda çoğalarak on 
binlere ulaşan virüs yükü nedeniyle ağır hastalık sü-
reci, artmış yoğun bakım ihtiyacı ve maalesef ölümle 
sonuçlanabilmektedir. 

Pandemi dönemindeki kişisel gözlemlerimden biraz 
bahsetmek isterim. Ocak ayından itibaren medyayı 
yakından takip etmeye başladık. Merak içerisinde 
her yeni yayını okuyarak dünyadan bilgi edinmeye 
devam ettik. Medyada gösterilenden ziyade dünya-
nın dört bir tarafında çalışan doktor arkadaşlarımız-
dan gelen bilgiler bizi daha da ürküttü. Biliyorduk; 
gerçekler gözükenden daha ağırdı. Yerleşke itibari 
ile “Çapa” olarak bilinen İstanbul Tıp Fakültesi’nde 
dekan hocamız Prof.Dr.Tufan Tükek’in öncülüğünde 
pandemi hazırlıklarına başlandı. Acil vakalar dışın-
daki ameliyatlar iptal edildi, cerrahi binasının pan-
demi binası olarak kullanılması için organizasyonu 
tamamlandı. Enfeksiyon Hastalıkları, İç Hastalıkları 
ve Göğüs Hastalıkları ekipleri öncü kabul edilerek 
korona servisleri oluşturuldu. Tüm hekim arkadaş-
larımız uzmanlık dalı fark etmeksizin bu servislerde 
görev almaya başladık.

Mart 2020… Koronavirüsün ülkemizdeki ilk vaka-
ları gözükmeye başladı. Bilinen alerjik astım öyküm 
olan ben… Burun akıntısı, grip belirtileri olan birgün 
geçiyorum. Alerjimden dolayı olduğunu düşünüp 
ilacımı alıyorum ama geçmiyor. Prednol olarak bi-
linen damardan uygulanan alerji ilacı yaptırıyorum, 
yine geçmiyor. Farkındayım bir tuhaflık var ama ge-
çer diye düşünüyorum. Ertesi gün hastaneye gitmek 
için uyandığımda ateşim olduğunu fark ediyorum 
ve ekibe haber veriyorum. On dört günlük karanti-

nam başlıyor. İlk üç gün ateş, grip benzeri tablo ve 
yaygın kas ağrıları ile geçiyorum. Dördüncü gün; 
ateşim geçtiğinde iyileşiyorum heralde derken artan 
öksürük şikayetleri beni karşılıyor. Nebül olarak ifa-
de ettiğimiz spreyimi sık sık kullanıyorum. Ve düz 
yatamaz hale geliyorum. Öksürük nöbetleri çok zor-
luyor. Hekim arkadaşlarım evde ilaçla olmayacak 
hastaneye yatman gerekir derlerken onlara da bu-
laştırma korkusu çekiyorum. Ve ekliyorum daha ih-
tiyacı olanların yatması gerekir, yatak işgal edemem. 
İlk bir hafta ne olacak korkusu ile geçerken öksürük 
geriliyor ve rahatlıyorum. Bitti tamam derken yeni 
bir semptomum daha oluyor. Baş ağrısı… Hayatım-
da yaşadığım en şiddetli baş ağrısı beni esir alıyor, 
ilaçlar etki etmiyor. Yaygın, sürekli ve zorlayıcı… 
İki gün daha gözlerimi ağrıdan açamayacak şekilde 
sadece yatıyorum, uyuyabilmek adeta bir kurtuluş, 
mucize gibi geliyor. Sonrasında kas ağrıları, halsiz-
lik ve kendi küçük mücadelemin yorgunluğu… Bu 
süreçte İstanbul’daki birçok hastaneden oluşturdu-
ğumuz gruplardan, akciğerin bilgisayarlı tomografi 
görüntüleri geliyor telefonlarımıza. Gencecik insan-
ların bile nasıl ilerlemiş lezyonları olduğunu hayret-
le takip ediyoruz. Sağlık camiasının mücadelesi yeni 
başlamışken hemen hastalanıp mücadelen uzak kal-
dığımı hissediyorum. Nöbete başlamam için test ve 
tomografi çekilmem lazım. Zaten hastalık sürecimi 

GÜNCEL



TE
M

M
UZ

  | 
AR

AL
IK

 • 
20

20

54

geçirdiğim için içim rahat. Tomografimde, hastalığa 
bağlı iyileşmekte olan buzlu cam görüntüsü varken 
PCR testim negatif çıkıyor ve korona nöbetlerine ka-
tılmaya hak kazanıyorum. 

Tulum ve N95 maskelerimizle nöbete başlıyorum. 
Her odaya girip çıkarken tekrar giyinme ve çıkarma 
prosedürleri uyguluyoruz. Prof.Dr.Mustafa Erelel, 
elli yaşın üzerinde göğüs hastalıkları hocamız, ar-
kamızda koca bir dağ gibi duruyor. Her gün geliyor, 
tek tek yüzlerce hastanın günlük kan tahlilleri ve de-
ğişen değerleri ile tedavi protokolü oluşturuyoruz. 
Mart, Nisan, Mayıs… Aylar hızlıca akıp geçerken ne 
olduğunu anlamıyoruz sadece çalışıyoruz. Ek has-
talığı olmayan 30’larında 40’larında hastalarımızı 
kaybediyoruz. Hastalığın önüne set çekmeye, has-
talarımıza iyileşme süreci için zaman kazandırmaya 

çalışıyoruz. Vizitte taburcu dendiğinde, içimizde bir 
bayram çoşkusu oluşuyor ve maskenin altından tatlı 
tatlı gülüyoruz. Haziran ayı itibariyle, hastalığın gü-
cünde ciddi bir azalma fark ediyoruz. Hasta sayıla-
rı gerilerken bakmakta olduğumuz hastaların daha 
rahat olduğunu gözlemliyoruz ve bizlerde rahat bir 
nefes alıyoruz.

Süreç tüm dünya için çok ağır geçmekle beraber 
hepimiz sevdiklerimizi kaybettik. Sağlık camiası da 
birçok kayıp verdi. Ama bir kayıbımız var ki yeri dol-
mayacak, boşluğu hep ama hep hissedilecek. 

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu… 
Hocaların hocasına sonsuz saygı, özlem ve 
rahmetle…
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ÖZET
İlk devletin kurulduğu günden 
beri sınırlar devletlerin güvenliği 
için en önemli noktalar olmuş-
tur. Sınır kapıları devletlerin dış 
dünyaya açılan pencereleri ve dış 
dünya ile ilk temasları oldukları 
için tehlikeler ve dış tehditler ilk 
sınır kapıları ile temas etmiştir. 
Tarihsel perspektifte muayene 
memurları sınır kapılarında gö-
rev yapan ve eşya sirkülasyonu-
nu fiilen kontrol eden memurlar 
olarak ülkemizin ulusal güvenliği 
açısından önemli bir görev üst-
lenmektedir. Bu çalışmada bu 
görevleri tarihsel perspektiften 
başlayarak irdelenmiş ve görevle-
rini daha iyi yerine getirebilmele-
ri açısından yapılabilecekler nor-
matif olarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Terör, 
muayene memuru, gümrük ka-
pıları

1. TARİHSEL PERSPEKTİF
Birçok medeniyeti beşiğinde 
barındıran Anadolu tarihin her 
döneminde başka coğrafyalarda 

yaşayanların iştahını kabartmış-
tır. Bu bağlam da tarih boyu bir-
çok farklı ulus Anadolu’yu yurt 
edinmeye çalışmıştır. Sonun da 
1071 Malazgirt Savaşı sonrası 
Türk boyları Anadolu’nun çeşitli 
parçalarına yayılarak Anadolu’yu 
yurt edinmiştir.

1700’lü yıllarda başlayan ve tüm 
dünya da etkisini gösteren sanayi 
devrimi sonrası sermaye biriki-
mini sağlayan devletler birbirle-
riyle emperyalist yayılım yarışına 
girmiş ve bu yarış en acı haliyle 
1. ve 2. Dünya Savaşında kendini 
göstermiştir. Ülkemiz de 1. Dün-
ya Savaşı sonrası verdiği Kurtuluş 
Savaşıyla emperyalist sömürüye 
direnmiş ve birçok mazlum ulusa 
da direnişiyle örnek olmuştur.

20. yy ve 21. yy la gelindiğinde 
Anadolu coğrafyasında kurulmuş 
olan Türkiye Cumhuriyeti dev-
leti yaklaşan 100. Yaşında yine 
emperyalist sömürgeci devletle-

rin baskısı altında bağımsızlığını 
sürdürmesinin yanı sıra uluslar 
arası arenada bölgesel bir güç 
olmayı başarmıştır. Bu süreç içe-
risinde dış destekli birçok terör 
örgütünün saldırılarına maruz 
kalan ülkemiz halen daha teröre 
karşı en başarılı mücadeleyi vere-
rek varlığını sürdürmektedir. 

Bu yazının konusu her daim dış 
odaklardan tarafından destek-
lenen suç ve terör örgütlerinin 
uluslararası faaliyetlerinin en-
gellenmesi bağlamında genelde 
gümrük teşkilatının özelinde ise 
gümrük muayene memurlarının 
taşıdığı önemidir.

1999 tarihinde Birleşmiş Millet-
ler nezdinde hazırlanan Terörün 
Finansmanının Önlenmesine 
Dair Uluslararası Sözleşmede; 
terörün amacı, bir topluluğun 
gözünü korkutmak veya bir hü-
kümeti veya uluslararası örgütü 
bir şey yapmaya veya yapmama-

ULUSAL GÜVENLİĞİN BİLEŞENLERİNDEN 

MUAYENE MEMURU

Ahmet KÜÇÜK
Muayene Memuru 
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ya zorlamak olarak tarif edilmiştir. Terör örgütleri-
nin finansal kaynaklarına yönelik olarak Hazine ve 
Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Mali Suçları 
Araştırma Kurulu’nca terör örgütlerinin finansal 
kaynak ihtiyacını “Teröristlerin ve terör örgütlerinin 
temel amacı gelir elde etmek olmasa da faaliyetlerini 
finanse edebilmeleri için mali desteğe ihtiyaç duy-
maktadırlar. Bu nedenle, terör örgütleri mali kay-
nak bulmak ve terör faaliyetlerini gerçekleştirmek 
amacıyla bu fonları ihtiyaç duyan kişilere gönderme 
çabası içerisindedirler.”1 Şeklinde açıklamaktadır. 
Aynı kurulun terör örgütlerinin çeşitli finansal kay-
naklarına yönelik analizini incelediğimizde doğru-
dan gümrüklerde müdahale edilebilecek kaynaklar 
olarak insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, dış 
destekler, sahtecilik, silah kaçakçılığı ve ticari faali-
yetler sıralanabilir.

2. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÜMRÜKLERDE 
ENGEL OLUNABİLECEK FAALİYETLERİ

Terör örgütlerini diğer suç örgütlerinden ayıran te-
mel özellik, örgütlerin politik bir amaç gütmeleri-
dir. Terör örgütlerinin nihai amacı geleneksel suç 
örgütlerinden farklı olarak gelir elde etmek değil, 
elde ettikleri gelirle politik amaçlarını gerçekleştir-
mek ve faaliyetlerinin devamını sağlamaktır. Terör 
örgütlerini diğer politik örgütlenmelerden ayıran 
temel özellikleri ise politik amaçlarına ulaşmak için 

toplumun düşüncelerini, izledikleri şiddet faaliyetle-
rinin yarattığı korkuyla değiştirmeye çalışmalarıdır. 
Yöntem olarak kullandıkları şiddet hukuksuz olup 
sadece korku yaratarak toplumun kararlarına etki 
edebilmeyi amaçlar. 

Terörle mücadele toplumun geniş kesimlerinin yanı 
sıra bir devletin bütün kurumlarının ortak mücade-
lesiyle başarıya ulaşabilir. Bu bağlam da gümrükler 
bir devletin terörle mücadelesinde en önemli kurum-
larıdır. Türkiye de gümrüklerde yapılan ana işlemle-
rin tamamı gümrük muayene memurları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Gümrük muayene memur-
larının terörün finansmanına engel olabilmek, yü-
kümlülerin terör örgütlerince suiistimal edilmelerini 
engellemek ve terör örgütlerinden kaynaklı risklerle 
mücadele edebilmek için terörün finansmanın ön-
lenmesine yönelik de risk temelli yaklaşımlar ihdas 
etmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.
Bu kapsamda gümrük muayene memurlarının özellikle;

• Terörizm konusunda riskli bilinen ülkelerle yapı-
lan mali işlemler,
• Terörizm konusunda riskli bilinen ülkelerle bağ-
lantılı mal hareketleri,
• Terörizm konusunda riskli bilinen ülkelerle bağlantılı 
taşıma aracı hareketleri, konteyner hareketleri.
• Kar amacı gütmeyen veya yardım faaliyetlerinde 
bulunan kuruluşlar,

KAYNAKLAR KAPSAMI

İnsan Kaçakçılığı
Terör örgütleri insan kaçakçılığı vasıtasıyla hem kendilerine maddi gelir sağla-
makta hem de eleman temin etmekte yoluna gitmektedirler.

Uyuşturucu Kaçakçılığı
Yüksek getirisi olan uyuşturucu kaçakçılığı kolay nakliye, zahmetsiz üretim ve 
gördüğü yüksek taleple terör örgütleri için çok önemli bir gelir kaynağıdır. 

Dış Destekler

Bazı ülkelerce dış politika da araç olarak kullanılan terörizm dış destekle besle-
nen terör örgütlerinin büyümesine neden olmuştur. Terör örgütleri beslenme, 
barınma, eğitim, silah vb. ihtiyaçlarını karşılanması için dış desteğe ihtiyaç 
duyarlar.

Sahtecilik
Başta kendi mensuplarının sahte pasaport ve kimlik ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla gelişmiş baskı teknolojilerini kullanan terör örgütleri aynı zamanda suç 
örgütlerinin benzer ihtiyaçları ve sahte para basımı gibi faaliyetler yapmaktadır.

Ticari Faaliyetler
Yasal ticari kazançların terör örgütlerine aktarılması terörün ticari faaliyetle 
finansmanıdır.

Silah Kaçakçılığı
Terör örgütleri kendi ihtiyaçları yanı sıra finansal ihtiyaçları için de silah kaçak-
çılığı yapmaktadır.

1  https://www.hmb.gov.tr/terorun-finans-kaynaklari (Erişim Tarihi: 14.08.2020)
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konularında daha dikkatli olmaları gerekmektedir. 
Terörizm konusunda riskli bilinen ülkelerden ülke-
mize giriş yapan eşyaların denetlenmesi ve eşyala-
rın menşe, miktar, GTİP ve kıymet yönünden diğer 
ülkelerden gelen sevkiyatlara göre daha titizlikle in-
celenmesi gerekmektedir. Ayrıca terör konusunda 
riskli bilinen ülkelerden ülkemize doğru yapılan sev-
kiyatların gerek görülmesi halinde XRAY taraması-
na sevk edilmesi uygun olacaktır.

Terörle mücadele sırasında başarının diğer bir yolu 
ise devletin terörle mücadele eden birimlerinin ge-
rekli bilgi ve yetenekle donatılmış olmalarıdır. Bu 
bağlam da terörle mücadeleni bir parçası olmak zo-
runda olan gümrük muayene memurlarının terörün 
finansmanı konusunda gerekli eğitimden geçirilme-
si, terörizm konusunda riskli bulunan ülkeler hak-
kında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yine kâr 
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kimi zaman 
terör örgütlerinin gizli bir yapılanması kimi zaman 
da farklı ülkelerin istihbarat örgütlerinin örtülü 
faaliyet gösterdikleri dikkate alındığında gümrük 
muayene memurlarına bu yönde bir eğitim veril-
mesi gerekmektedir. Böylece kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar görünümü altında faaliyetlerini sürdüren 
terör örgütleri ve dış istihbarat örgütlerinin faaliyet-
lerine faaliyetler gerçekleşmeden daha gümrüklerde 
engel olunabilecektir.

Ülkemizden terörizm konusunda riskli bilinen ülke-
lerle bağlantılı mal hareketleri ithalat kadar ihracat 
işlemleri açısından da önem taşımaktadır. Yapılacak 
olan ihracat kontrolleri bu bağlamda oldukça önem 
arz etmektedir. Bunun birinci nedeni terör örgütle-
riyle ilişkili firma ve şahısların yurt dışı ihracat işlemi 
olarak gösterdikleri hayali ihracat işlemleri sonucu 
devletten alabilecekleri ihracat teşviklerinin önüne 
geçilebilmesidir. İkinci nedeni ise ihracat eşyasıyla 
birlikte yurt dışında ki terör odaklarına gönderilmek 
istenecek para, uyuşturucu ve silah varlıkların yurt 
dışına çıkışına işin başında gümrüklerde engel olu-
nabilecektir. Bu bağlam da ülke için de de Kaçakçılık 
Bilgi Bankası gibi bir Terör Bilgi Bankası kurulması 
ve kurulan bilgi bankasının gümrüklerde kullanı-
lan BİLGE sistemiyle entegrasyonunun sağlanarak 
muayene memurlarının kullanımına açılması teröre 
karşı verilen mücadeleyi destekleyecektir.

Gümrüklerdeki cari işlemlerin büyük çoğunluğunu 
gerçekleştiren gümrük muayene memurlarına yuka-
rıda sayılanların dışında cari işlemler sırasında te-
rörizm konusunda riskli bilinen ülkelerle bağlantılı 
taşıma aracı hareketleri, konteyner hareketleri ko-
nularında BİLGE sistemi üzerinden gerekli uyarının 
anlık olarak verilebileceği uyarıların eklenmesi zaru-
ridir. Bu uyarılar sonucu taşıma aracının veya kon-
teynerin işlemleri titizlikle gerçekleştirilebilecektir.
Terörizmin mali yönüne yönelik Gümrük Muayene 
Memurlarına 

• 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun
• 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlen-
mesi Hakkında Kanun
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
• 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finans-
manının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yö-
netmelik

• Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında 
Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik hakkında gerekli eğitimler 
verilmelidir. Verilecek bu eğitimler sayesinde terö-
rizm, terör örgütleri ve faaliyetleri hakkında bilgi 
düzeyi artacak olan gümrük muayene memurları te-
rörle mücadelede ulusal güvenliğin silahsız neferleri 
olup ülkemiz ulusal güvenliğine katkı sunacaktır. 

İstanbul 28.07.2020 
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İNCELEME

 645 KİLO AĞIRLIĞINDA BALKABAĞI, BİR REKORDUR. 

GÜMRÜK GTİP’İ, 0709.93.90.00.00

ÜNLÜ KOMUTAN 
NAPOYON’UN ÇİZMESİ ANTİ-
KADIR. GTİP’İ, 9706.00.00.00.

GÜMRÜK MUHAFAZA 
MEMURLARIMIZI KUTLUYORUM. 

GTİP’ İ, 0507.90.00.00.11

KAPIKULE MUHAFA TEŞKİLATIMI-
ZI KUTLUYORUM, ESRAR KENEVİR 

BİTKİSİNİN ( CANNABİS SATİVA)  
OTLARI, YAPRAKLARIDIR. ZEHİRLİ 
MADDE, UYUŞTURUCUDUR. GTİP’İ, 

1211.90.86.00.49  

GAZETE HABERLERİNİN 

TARİFELENDİRİLMESİ

Bayram DOĞAN
Gümrük Müşaviri 

E. Gümrük Muayene Memuru
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TEBRİK EDİYORUM, 
TANZANİT KIYMETLİ TAŞ 

OLUP, GTİP’İ 7103.99.00.00.19

KAPLUMAĞA  KABUKLARI, 
GTİP’İ, 0507.90.00.00.19, 

TESBİH İSE 9601.90.00.00.00

CANLI BALON BALIĞI, GTİP. 
0301.99.85.00.18, SİYANÜR 

İSE, 2837.POZİSYONU

İNCELEME

KAYISI 
ÇEKİRDEĞİ İÇİ MA-

LATYA’ NIN İHRACAT 
KALEMLERİNDEN, 

GTİP’ 1212.99.95.00.14
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İNSANLARA EN UYGUN KALP 
DOMUZUN, MAYMUNDA 

DENEME YAPMIŞLAR 
GTİP’ İ, 3001.90.98.90.00

MALATYA’LILARI 

KUTLUYORUM,  

GTİP’İ, 1905.90.70.00.19

HER ÜLKENİN KOLAY 
ATIŞTIRMALIKLARI VAR-
DIR. BİZİM GEVREK SİMİ-
DİMİZ FARKLIDIR, GTİP’İ 

1905.90.80.00.19

ÜNLÜ TÜRK RESSAMI OS-

MAN HAMDİ BEYİN RESİM-

LERİ REKOR KIRIYOR, GTİP’İ, 

9701.10.00.00.00

İNCELEME
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ÇORAP İHRACATIMIZ REKOR KIRDI. 2019 YILINDA, 1,1 
MİLYAR DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ 
OLUP, 2020 NİN İLK ON AYINDA, 1.373.465.362  ÇİFT 

ÇORAP İHTACATI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ. İHRACATÇILA-
RIMIZI VE EMEĞİ GEÇENLERİ KUTLUYORUM. TARİFE 

POZİSYONU. PAMUKTAN, 6115.95.00.00.00. DİR.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER İLE BİRÇOK 
ARAÇ ELEKTRİKLİ OLMAYA BAŞLADI. GTİP’i, 

8802.30.00.20.00

TARİFE CETVELİMİZİN XVII 
BÖLÜM, 4/C MADDESİ, “ Hem 

kara taşıtı olarak kullanılabilecek 
şekilde özel olarak imal edilmiş, 
hava taşıtları 88.nci faslın uygun 

pozisyonunda sınıflandırılır” 
HÜKMÜ GEREĞİNCE, EŞYAMIZ, 

8802.30.00.20.00 GTİP’DE 
SINIFLANDIRILIR.

İNCELEME

ÜLKEMİZDE MÜCEVHERAT SEKTÖRÜ, 
İMALATI DÜNYA ÇAPINDADIR. DAHİLDE 

İŞLEME REJİMİ ÇOK SIK KULLANILMAKTA-
DIR. GTİP’İ, 71.13  VE  71.16  FARKLI ŞEKİLDE 

MÜCEVHERAT VAR
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PARAŞÜTLER, 8804.00.00.00.00 
GTİP’ DE YER ALMAKTADIR

SATIŞ NOKTASI TERMİ-
NALLER, (POS CİHAZLARI), 

8470.50.00.00.11, GTİP’ DE YER 
ALMAKTADIR.

UÇAK KOLTUKLARI, 9401.10.00.10.00  
GTİP’DE SİVİL HAVA TAŞITLARINDA 
KULLANILMAYA MAHSUS MOBİLYA-

LARDANDIR.

EŞYAMIZ, KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMEN’A AİT TARİHİ BELGE 

OLUP, 9706.00.00.00.00 , GTİP’ DİR, 
EŞYAMIZ, YAĞLI BOYA VEYA KA-

RAKALEM RESİM OLMADIĞI GİBİ, 
ORİJİNAL GRAVÜR, ESTAMP, 
LİTOĞRAFYA DA  DEĞİLDİR

İNCELEME
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İNCELEME




