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Hakan Ülker 
Gümrük Muayene Memurları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ

Son yıllarda dünyamızın içinden geçtiği bunalımlı salgın 
süreci ve bunun artçı etkileri ile hissedilen ticari malların 
tedarik sürecinde yaşanan sıkıntılar tüm dünya ile birlikte 

ülkemizi de etkilemektedir. Özellikle tedarik zincirinde yaşanan 
sıkıntıların başında çipten kaynaklı sıkıntılar önemini arttırmış 
görünüyor. Yakın zamanda her sektörü etkileyecek olan kriz 
otomobil sektörü başta olmak üzere birçok sektörü etkisi altına 
almış bulunmaktadır. Eğer bu krizin bir çözümü bulunamazsa, 
her bireyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecektir. Hiç 
şüphesiz ticaretimizin sekteye uğramaması ve ihracat-ithalat 
dengemizin stabil olarak kalabilmesi için tedarik süreçlerinin 
sıkıntısız yaşanması tüm dünya için önem arz ettiği gibi ülkemizin 
ticari hacmi içinde büyük önem arz etmektedir. 

Ticaret dendiği zaman akıllara gelen ilk kavramlardan biri olan 
gümrük işlemlerine ilişkin önem arz eden hususlara değindiğimiz 
dopdolu bir sayıyla daha karşınızdayız. Bu süreçte gümrüğe 
ilişkin birçok farklı konuyu bir arada değerlendiğimiz ve siz 
sevgili okurlarımızla paylaştığımız dergimizin otuzuncu sayısını 
sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu sayımızla birlikte editörlük görevinde bir değişikliğe 
gidiyoruz. Dergimizin bu sayısına kadar bizlere önemli katkıları 
bulunan ve bu sayıdan sonra da çalışmalarımızda bizi yalnız 
bırakmayacağına inandığımız Mehmet Baran arkadaşımız 
Ticaret Uzmanlığı sınavını kazanmıştır. Mehmet BARAN 
arkadaşımız sahadaki Muayene memurluğu tecrübesi sonrası 
son iki yıldır Eğitim Dairesinde görev alarak çevrimiçi eğitimler 
başta olmak üzere burada da önemli katkılara imza attı. Hem 
sahadaki hem de merkez teşkilatında kazandığı deneyimleri 
ve kattığı değerle birlikte yeni unvanıyla kurumumuza 
katkılarının artarak devam edeceğine inancımın sonsuz 
olduğunu belirtiyor ve kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Ayrıca yeni dönemde 15 yıldan bu yana çıkarttığımız dergimizin 
editörlüğünü ise bu alanda daha birçok başarıya imza atmış olan 
Söz. Gümrük Memuru Sayın Mustafa ÖDEN’e de desteklerinden 
ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Dergimizde siz okurlarımızı önemli gördüğümüz konulara ilişkin 
derin bilgi birikimi bulunan yazarlarımızla buluşturmaya devam 
ediyoruz. Bu sayımızda da ilgi çekici ve önemli teknik analizler 
barındıran makalelerimizi sizlere sunmanın sevincini yaşıyoruz. 

Ticaret dendiği zaman akıllara gelen 
ilk kavramlardan biri olan gümrük 
işlemlerine ilişkin önem arz eden 
hususlara değindiğimiz dopdolu bir 
sayıyla daha karşınızdayız.



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

Gümrükle ilgisi olmayan kişiler ismini duymamış bile olabilirler. Bunun en önemli sebebi yaptığı işin 
niteliği gereği bakanlığın kendisine tanımladığı görev ve sorumlulukları uzman bir personel yaklaşımı ile 
gerçekleştirirken bunun kamuoyu nezdinde farkına varılmasını sağlayacak mecralarda yer alamamasından 
kaynaklanmaktadır. Gümrük Muayene Memurluğu; Gümrük ve dış ticaret işlemlerini geniş bir mevzuat 
alanı içerisinde ifa eden,  6 aylık eğitim süresi içerisinde 34 ders ve 435 saati bulan teorik eğitim alan,  
6 ay ile bir yıl süren staj dönemi sonrasında yeterlilik sınavında başarılı olması halinde görevine atanan 
özü itibariyle kariyer meslek olarak sınıflandırılabilecek kendine özgü bir meslek olmasına karşın, kamu 
idarelerinde “ memur “ sıfatıyla anılan yegâne kamu görevlisidir. Bununla birlikte, Gümrük Muayene 
Memurları Türkiye genelinde yıllık 8 milyonun üzerinde beyannameyi onaylayıp veya imzalamakta, 
ülkemizin toplam vergilerinin %  25 ine yakınının tahakkukunu gerçekleştirmekte, yaklaşık 500 milyar 
dolarlık dış ticaret hacminin işlemlerini tamamlamaktadır.

Tüm bu işlemleri yerine getirme aşamasında 174 Kanun, 21 Uluslararası Anlaşma, 13 Uluslararası 
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 mevzuatın 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, ayni zamanda hesap verilebilir, güçlü ve yenilenmiş bir gümrük 
teşkilatının oluşmasına cani gönülden destekledik bundan sonra desteklemeye devam edeceğiz. 



İÇİNDEKİLER

Yıl: 2022 Sayı: 30

Gümrük Muayene Memurları
Derneği’nin 

altı ayda bir yayınlanan
ücretsiz yayınıdır.

***
İmtiyaz Sahibi
GMMD Adına
Hakan ÜLKER

Yönetim Kurulu Başkanı 
***

Genel Yayın Yönetmeni
Ünal BİNGÖL

***
Editör

Mustafa ÖDEN
***

Yayın Kurulu
Ahmet KÜÇÜK

Seda TÖRÜN KILIÇ
Ünal BİNGÖL

Mehmet Reha BİLİR
***

Grafik Tasarım
Esra HÜRSEVER

***
Baskı

Ümit Matbaacılık
San. ve Tic. Ltd. Şti.

***
İletişim Bilgileri

Eğitim Mahallesi Çiftlikçi 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 yazılar etik, hukuki 
ve bilimsel doğruluğu yazar(lar)a ilişkin olup 
Gümrük Muayene dergi editörünün ve yayın 

kurulunun görüşlerini yansıtmaktadır.

Hakan ÜLKER
Önsöz

03

Ahmet KÜÇÜK
Gümrük Kontrolü Kavramı 
ve Muayene Arama
Sorunsalı Üzerine

06

Mehmet Reha BİLİR
İdarenin Bütünlüğü İlkesi 
Çerçevesinde
Yeni Deniz Hudut Kapımız 
Arsuz Madenli Yat Limanı

12

Mustafa ÖDEN
Gümrük İdarelerinde
Risk Analizi

16

Mehmet BARAN
Vanilya Uluslararası Ticaret 
Akışı ve Değerlendirmesi

22

Şenol ALKAN
Sınır Ötesi E-Ticaret ve
Hızlı Kargo
Gümrük İşlemleri

28

Umut SERTER
Elektromanyetik Kalkanlama 
Özelliğine Sahip Tekstiller

40

Melike GÜNAYDIN
Teknolojinin Armonize 
Sistem (Hs) Sınıflandırma 
Verimliliğini
ve Doğruluğunu Artırma 
Çabaları Üzerindeki Etkisi 
Nedir?

48

Bayram DOĞAN
Gazete Haberlerinin 
Tariflendirilmesi

52

Ahmet KÜÇÜK
Gümrük Kontrolü Kavramı ve
Muayene Arama Sorunsalı Üzerine

Mehmet Reha BİLİR
İdarenin Bütünlüğü İlkesi Çerçevesinde
Yeni Deniz Hudut Kapımız Arsuz Madenli 
Yat Limanı

Mustafa ÖDEN
Gümrük İdarelerinde
Risk Analizi

Mehmet BARAN
Vanilya Uluslararası Ticaret Akışı
ve Değerlendirmesi

Şenol ALKAN
Sınır Ötesi E-Ticaret ve Hızlı Kargo
Gümrük İşlemleri

Umut SERTER
Elektromanyetik Kalkanlama
Özelliğine Sahip Tekstiller

Melike GÜNAYDIN
Teknolojinin Armonize Sistem
(Hs) Sınıflandırma Verimliliğini
ve Doğruluğunu Artırma
Çabaları Üzerindeki Etkisi Nedir?

Bayram DOĞAN
Gazete Haberlerinin 
Tariflendirilmesi

GÜMRÜK MUAYENE MEMURLARI DERNEĞİ
YAYIN ORGANIDIR

2022 OCAK HAZİRANSAYI: 30

ISSN: 2717-6606



6 GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ

GÜMRÜK KONTROLÜ KAVRAMI VE
MUAYENE-ARAMA SORUNSALI ÜZERİNE

Ahmet KÜÇÜK
Muayene Memuru

ÖZET

Bu çalışma gümrük işlemleri 
sırasında yetki karmaşıklığına 
neden olarak gümrük işlemlerinin 
maliyetlerini artıran, gümrüklerde 
çalışma barışı için riskler ortaya 
çıkaran uygulamalar irdelenmiştir.

Gümrük kontrolleri bir 
devletin egemenliğinin 
doğal sonucudur. Öncelikle 

bir devletin varlığından ve 
egemenliğinden bahsedebilmemiz 
için devletin sahip olduğu ve 
üzerinde egemenliği olan bir 
toprak parçasının bulunması 
gerekmektedir. Diğer yandan 
devletin coğrafi konumuyla birlikte 
toprak parçası dışında egemenliği 
altında olan deniz suları ve 
hava sahasından da bahsedilir. 
Devletlerin hava sahası egemen 
oldukları kara parçası ile deniz 
sularının üzerinde ki hava sahasını 
kaplar. Gümrük kontrolleri de 
devletin egemenliğinin söz konusu 
olduğu kara, deniz suları ve hava 
sahası üzerinde seyir halinde olan 
taşıma araçları, eşya ve kişiler 
üzerinde devletlerin egemenliğinin 
göstergesi olan kontrollerdir. 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 
2. Maddesi “Türkiye Cumhuriyeti 
Gümrük Bölgesi, Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarını kapsar. 

Türkiye kara suları, iç suları ve 
hava sahası gümrük bölgesine 
dahildir.” Hükmüyle ülkemizin 
gümrük sınırlarını belirlemiştir.

Gümrük kontrolleri devletlerin 
egemenliğinin göstergesi olup çok 
çeşitli boyutlar taşır. Bu bağlam 
da ulusal güvenlikten, uluslararası 
ilişkilere; vergi hukukundan 
kamu maliyesi uygulamalarına, 
uluslararası ekonomik ilişkilerde, 
ticaret savaşlarına; arz 
güvenliğinden, toplum sağlığına 
çok farklı amaçlara doğru 
yönlendirilebilecek kamu gücünü 
kullanan gümrük işlemleri gümrük 
çalışanları tarafından 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunun devlet 
memurlarına verdiği haklar ve 
yüklediği borçlara göre yerine 
getirilen işlemlerdir. Gümrük 
çalışanları farklı unvanlarda 
birbirlerinden çok farklı görevler 
yerine getirseler de tamamını 
devlet memuru sıfatını taşıyan 
devlet memurlarıdır. 

Gümrük kontrolünün kapsamı ve 
bu kontrolü kimlerin yapabileceği 
4458 sayılı kanunun 3. 
Maddesinin 13. fıkrası ““Gümrük 
kontrolü” deyimi, Türkiye Gümrük 
Bölgesi ile diğer ülkeler arasında 
taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, 
nakil ve nihai kullanımını ve serbest 

dolaşımda bulunmayan eşyanın 
durumunu düzenleyen gümrük 
mevzuatı ve diğer mevzuatın 
doğru uygulanmasını sağlamak 
için gümrük idareleri tarafından 
yürütülen; eşyanın muayenesi, 
beyanname verileri ile elektronik 
veya yazılı belgelerin varlığının 
ve gerçekliğinin doğrulanması, 
işletmelerin hesap ve diğer 
kayıtlarının incelenmesi, taşıma 
araçlarının kontrolü, bagajların 
ve kişilerin yanlarında ya da 
üstlerinde taşıdıkları diğer eşyanın 
kontrolü ile resmi araştırmalar 
ve diğer benzeri uygulamaları;” 
amir hükmüyle hem gümrük 
denetiminin sınırlarını göstermiş 
hem de bu denetimin gümrük 
idareleri tarafından yapılabileceği 
hükme bağlanmıştır. Diğer 
yandan 4458 sayılı Kanununun 
4. Maddesi “Gümrük idareleriyle 
muhatap olan kişiler bu Kanun ve 
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
ile bunlara(Değişiklik: KHK/700 
- M126) dayanılarak çıkarılan 
mevzuat(Değişiklik: KHK/700 
- M126) hükümlerine uymak; 
gümrük idarelerinin gerek bu 
Kanunda gerek diğer mevzuat 
hükümlerine(Değişiklik: KHK/700 
- M126) göre yapacağı gözetim 
ve kontrollere tabi olmak; bu 
idarelerin kendi adına veya başka 
idareler nam veya hesabına 
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tahsil edeceği her tür vergi resim, 
harç ve ücretleri ödemek veya 
bunları teminata bağlamak; 
mevzuat(Değişiklik: KHK/700 
- M126) hükümlerinin uymayı 
zorunlu kıldığı her tür işlemleri 
yerine getirmekle sorumludurlar.” 
Hükmüyle gümrük denetiminin 
sadece gümrük idareleri 
tarafından yapılacağı hükme 
bağlanmıştır.
Gümrük kontrollerinin gümrük 
idaresi tarafından yapılabileceği 
4458 sayılı Kanunla hüküm 
altına alınmasının yanı sıra 
aynı Kanunun 3. Maddesinin 2. 
Fıkrası da gümrük idarelerini 
tanımlamaktadır. Buna göre:
 “2. a) “Gümrük idaresi veya 
idareleri” deyimi, gümrük 
mevzuatında belirtilen işlemlerin 
kısmen veya tamamen yerine 
getirildiği merkez veya taşra 
teşkilatındaki hiyerarşik yönetim 
birimlerinin tamamını;
b) “Giriş gümrük idaresi” deyimi, 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine 
getirildiği ve risk analizine dayalı 
giriş kontrolüne tabi tutularak 
geciktirilmeksizin sevk işlemlerinin 
yapıldığı gümrük idaresini;
 c) “İthalat gümrük idaresi” deyimi, 
Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen 
eşyanın risk analizine dayalı 
kontrolleri de dâhil olmak üzere 
gümrükçe onaylanmış bir işlem 

ve kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği 
gümrük idaresini;
d) “İhracat gümrük idaresi” deyimi, 
Türkiye Gümrük Bölgesini terk 
edecek eşyanın risk analizine 
dayalı kontrolleri de dâhil olmak 
üzere gümrükçe onaylanmış bir 
işlem ve kullanıma tabi tutulmasına 
ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği 
gümrük idaresini;
e) “Çıkış gümrük idaresi” deyimi, 
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini 
terk etmeden önce sunulmasının 
gerekli olduğu ve çıkış işlemlerinin 
tamamlanması ile ilgili gümrük 
kontrolleri ve risk analizine dayalı 
kontrollere tabi tutulduğu gümrük 
idaresini;” şeklinde gümrük 
idareleri tanımlanmıştır. Bu 
tanımlardan yola çıktığımızda bir 
idari birimin “gümrük idaresi” 
sayılabilmesi için öncelikli olan şey 
gümrük mevzuatında öngörülen 
işlemlerin kısmen veya tamamen 
yerine getirilen idareler olup 
diğer yandan gümrük işlemlerinin 
yapıldığı merkez ve taşra 
birimleri bu “gümrük idareleri” 
tanımına sokulmuştur. 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda 
4458 sayılı kanundan farklı 
olarak gümrük kontrollerinin esası 
olan eşyanın, taşıtın ve şahsın 
muayenesinden ziyade aranması 
söz konusudur. 

Bu kanun kapsamında yapılan 
iş ve işlemler gümrük idaresinin 
yaptığı rutin idari kolluk görevi 
olmayıp adli kolluk görevidir. Bu 
husus 5607 sayılı kanunun 9. 
Maddesinin 1. Fıkrasında “Kaçak 
eşya, her türlü silâh, mühimmat, 
patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin 
bulunduğundan şüphe edilen her 
türlü kap, ambalaj veya taşımaya 
yarayan diğer araçlar ile kişilerin 
üzerlerinde yapılacak arama ve 
el koymalar, 4/12/2004 tarihli 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu uyarınca yerine getirilir.” 
Demek suretiyle 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununa göre işlem 
yapılacağı hüküm altına alınarak 
belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 
2 fıkrası “Gümrük salonları ve 
gümrük kapılarında kaçak eşya 
sakladığından kuşkulanılan 
kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve 
araçları gümrük kontrolü amacıyla 
gümrük görevlilerince aranabilir. 
Yapılan arama sonucunda tespit 
edilen kaçak eşyaya derhal 
el konulur.” Diyerek gümrük 
kapılarında ve salonlarında 
gümrük personeline gümrük 
kontrolü amacıyla sınırlı olmak 
üzere herhangi bir makamdan 
izin almaksızın arama yetkisi 
vermektedir. 
Burada gümrük personeline 
kanunun verdiği yetki yer ve amaç 
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bakımından sınırlı bir yetkidir. Gümrük personelinin 
izin almadan arama yapabileceği yerler gümrük 
kapıları ve salonlarıyla sınırlıdır. Bunun dışında 
ki yerlerde arama yapılabilmesi aynı maddenin 
1. Fıkrası gereği 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanununda ki usullere tabidir. Bundan gümrük 
personelinin izinsiz doğrudan arama yapabilme 
yetkisi bütün gümrüklü alanlarda olmayıp sadece 
gümrük kapılarında ve gümrüklü salonlardadır. 
Diğer sınırlandırma ise gümrük kontrolü amacıyla 
arama yapılabilmesi olup gümrük personelinin 
söz konusu yerlerde keyfi aramalar yapma yetkisi 
yoktur. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Gümrüwk 
Kanunu’nun 74 ve 78. Maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Buna göre bir eşyanın serbest 
dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilmesi ancak 
Kanunun 74. Maddesinde sayılan ticaret politikası 
önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için 
öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve 
kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ile 
mümkündür. 

Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan 
eşyaların beyan ile muayene sonucu oluşan 
farklılıklara olayın niteliğine uygulanacak cezalara 
ilişkin düzenlemeler Gümrük Kanunu’nun 231 
ila 235 maddeleri ile 239 ve 241. Maddelerinde 
düzenlenmiştir. Gümrük idaresi tarafından yapılan 
beyanın kontrolü sonrası ortaya çıkan farklılıkların 
Gümrük Kanunu’nun yanı sıra 5607 sayılı Kanunda 
ki kaçakçılık fillerine girmesi durumunda gümrük 
idaresi tarafından yapılan tespitler 5607 sayılı 
Kanun kapsamında değerlendirme yapılmak üzere 
Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce 
konunun 5607 sayılı yasa kapsamına girdiğine 
dair kanaat oluşması durumunda konu adli kolluğa 
devredilir. Gümrük idaresi bu bağlam da doğrudan 
doğruya işlem dosyasını adli birimlere sevkini 
yapmayıp işlem dosyasını üst makam olan Bölge 
Müdürlüğüne göndermektedir. Gümrük idaresince 
doğrudan doğruya adli kolluğa sevki yapılamayan 
bir beyan ile ilgili olarak adli kolluğun 5607 
sayılı yasadan dolayı işlem yapmaya çalışması bu 
bağlam da bir yetki tecavüzü niteliğindedir.

GÜMRÜKLERDE İŞ AKIŞ SÜREÇLERİNDE 
İKİNCİ MUAYENE İŞLEMİ VE SONUÇLARI 
ÜZERİNE

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 65. Maddesinin 
3. Fıkrası “Kontrol amacıyla gümrük müfettişleri, 
gümrük müfettiş yardımcıları, kontrolörler, stajyer 
kontrolörler ve gümrük idare amirleri muayenesi 
yapılmış ve işlemleri tamamlanmış eşyanın 
ikinci muayenesini her zaman yapabilirler. Keza, 
sözü edilenler gümrük işlemlerini her aşamada 
denetlemeye yetkilidirler.” Hükmüne amirdir. Aynı 
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maddenin 4. Fıkrası da “Beyannameyi kontrol 
edenler ile muayeneyi ve ikinci muayeneyi yapanlar, 
yaptıkları kontrolden veya muayeneden, gümrük 
vergilerinin hesaplanmasından ya da muafiyet 
hükümlerinin uygulanmasından, duruma göre 
tek başlarına veya müteselsilen sorumludurlar.” 
Hükmüyle beyannameyi kontrol edenler, muayeneyi 
ve ikinci muayeneyi yapanların müteselsilen 
sorumluluklarını düzenlemektedir.

GK 65. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenen 
ikinci muayene yetkisine göre gümrük müfettiş 
ve yardımcıları ile idare amirlerinin eşyanın ve 
beyanın işlemlerini doğrudan tesis etme yetkileri 
yoktur. İdare hukukunun genel kuralları gereği bir 
müfettişin/müfettiş yardımcısının, idare amirinin 
bir memurun yerine geçip onun iş ve işlemlerini 
yapması “Bir organ, kurum veya kişinin, objektif 
hukuk kurallarının kendisine verdiği yetki alanını 
aşarak, başka bir kişi ya da makamın yetki alanına 
giren işlemlerde bulunması.” Şeklinde tanımlanan 
yetki saptırması/aşımı sonucu idari işlemi 
sakatlayarak hukuka aykırılık oluşturur. Aynı şekilde 
Gümrük Kanunu’nun 65. Maddesinin 3. Fıkrasında 
kanununun özel yetki verdiği makamlar dışında 
hiçbir kamu görevlisi de muayenesi tamamlanmış 
eşyanın her ne ad altında olursa olsun ikinci kez 
muayenesini yapamaz. 

Bir eşyanın gümrükte muayenesinin hukuki kaynağı 
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği’dir. İdareye eşyayı 
muayene yapma yetkisini veren düzenleme Gümrük 
Kanunu’nun 65. Maddesinin 1. Fıkrasında yer 
alan “Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu 
araştırmak üzere;

a) Beyanname ile ilgili ve beyannameye ekli 
belgeleri kontrol edebilir ve beyannamenin içerdiği 
bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacı ile beyan 
sahibinden diğer belgeleri de vermesini isteyebilir,

b) Eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene 
veya tahlil amacıyla numune alabilirler.” 
Hükümleridir. Bu hüküm ile beyanname ile ilgili 
bütün kontrol yetkisi gümrük idarelerine verilmiştir. 
İdareye verilen bu yetki en basit haliyle idarenin 
idari kolluk yetkisi olup idarenin sahip olduğu bu 
idari kolluk yetkisinin nasıl kullanılacağı, idarenin 
hangi birimlerinin yükümlü tarafından beyan edilen 
eşyanın beyanı ve kontrolü konusunda yetkili olduğu 
hususları ise 26.02.2020 tarihli ve 52703313 sayılı 
Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulmuş olan Ticaret 
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönergedir.
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İKİNCİ MUAYENE

1- İkinci Muayene İşleminde Usul
İdari ve adli kolluk tarafından bir işlem tesis 
edilebilmesi için işlemi tesis eden kamu görevlisinin 
tesis ettiği işlemi tesis etmeye yetkili ve görevli 
olması gerekmektedir. Yetki ve görev unsurlarından 
birisi eksik ise kamu adına tesis edilen işlem yetki 
veya görev yönünden sakat olur. Ortaya çıkan 
hukuki sonuçlar yetki veya görevsizlik nedeniyle 
iptal edilebilir. Buna örnek olarak Ambarlı Gümrük 
Müdürlüğünde görevli bir muayene memuru 
Muratbey Gümrük Müdürlüğünde işlem tesis ederse 
tesis ettiği işlem yetki yönünden mevzuata uygun 
olduğu halde görev yönünden mevzuata uygun 
olmadığı için hukuken sakat olur. Yetki yönünden 
ise Ambarlı Gümrük Müdürlüğünde beyana konu 
bir eşyanın GTİP’ini Müdürlükte görevli muayene 
memuru değil de muhafaza memuru belirleyip işlem 
tesis ederse tesis ettiği işlem yetki yönünden hukuken 
sakat olur.
İkinci muayene işlemini tesis etmeye 4458 sayılı 
Gümrük Kanunun 65. Maddesinde “gümrük 
müfettişleri, gümrük müfettiş yardımcıları, 
kontrolörler, stajyer kontrolörler ve gümrük idare 
amirleri” olarak ismen sayılmış olup bu sayılan 
ûnvanlar dışında başka bir unvanı taşıyan kişi veya 
kurumların ikinci muayene işlemi tesis etmeleri 
durumunda tesis edilmiş olan ikinci muayene işlemi 
yetki yönünden mevzuata uygun olmadığından 
hukuken sakat olur.

Bundan dolayı ikinci muayene işleminin tesis 
edilebilmesi için geçerli olan birinci usul şartı yetkiye 
dairdir.
İkinci muayene işleminin ikinci usul şartı amaç 
şartıdır. İkinci muayene işlemini yapanlar bu işlemi 
kontrol amacıyla yapabilirler. Kontrol amacı dışında 
gümrük işlemlerin tekemmülü amacıyla ikinci 
muayene işlemi yapılamaz. İkinci muayene işleminde 
gümrük işlemlerinin denetlenmesi söz konusu olup 
denetlemenin hedefi gümrük işlemini gerçekleştiren 
gümrük muayene memurudur. (Araç ve yolculara 
yapılan ikinci muayenelerde gümrük muhafaza 
memurlarında da aynı yöntemle denetimde 
bulunulabilir.) Buradan da anlaşılacağı üzere ikinci 
muayene işlemi yükümlüyü merkeze koyan bir 
işlem olmayıp gümrük idaresinin iş ve işlemlerinin 
mevzuata uygunluğunun denetlenmesiyle ilgidir.
İkinci muayene işleminden bahsedebilmek için 
üçüncü koşul ise eşyanın “muayenesi yapılmış 
ve işlemleri tamamlanmış” olması şartıdır. Yani 
sadece muayene işlemlerinin tamamlanması 
ikinci muayene işleminin yapılabilmesi için yeterli 
olmayıp aynı zaman da eşyanın gümrük işlemlerinin 
tamamlanması gerekmektedir. Bu iki şartın aynı anda 
olmadığı bir durumda yapılacak olan kontrol işlemi 
ikinci muayene olarak tanımlanmayacaktır. Muayene 

onaylanmış aşamasında ki kontrol işlemleri kanun 
metninin devamında yer alan “Keza sözü edilenler 
gümrük işlemlerini her aşamada denetlemeye 
yetkilidirler.” Lafzından kaynaklı olan genel denetleme 
yetkisine istinaden yapılabilecek bir denetlemedir.

2- kinci Muayene İşleminden Doğan Maliyetler
Gümrük Kanunun 66. Maddesinin ikinci fıkrası 
“Eşyanın muayene edileceği ve numunelerin 
alınacağı yerlere taşınması ile bu muayene ve 
numune alma işlemleri için gerekli tüm elleçleme ile 
numunelerin ambalajlanmasına ve gönderilmesine 
ilişkin giderleri beyan sahibi tarafından karşılanır.” 
Şeklinde ve Gümrük Yönetmeliğinin 189. Maddesi 
“Gümrük idaresince muayenesine lüzum görülen 
eşyanın muayene yerlerine taşınması, buralardan 
tekrar kaldırılması, kapların açılıp kapatılması, 
eşyanın kaplardan çıkarılıp tekrar yerleştirilmesi, 
tartılması, numune alınması, numune kaplarının 
sağlanması, orijinal kapların laboratuvarlara ve 
diğer kontrol mercilerine gönderilmesi ve getirilmesi 
gibi muayenenin gerektirdiği tüm elleçleme ile 
numunelerin ambalajlanmasına ve gönderilmesine 
ilişkin giderler beyan sahipleri tarafından karşılanır.” 
Hükmüyle eşyanın muayenesine dair yapılacak 
masrafların beyan sahibi tarafından yapılmasını 
kurala bağlamıştır. Bu düzenlemeler ikinci 
muayeneden kaynaklı ortaya çıkan maliyetler için 
farklı bir uygulama öngörmemektedir. Eşyanın 
muayenesi ile ikinci muayenesi yukarıda izah edildiği 
üzere amaçları, yöntemleri birbirinden tamamen 
farklı işlemlerdir. Kanun bu bağlam da ikinci 
muayene işlemine dair maliyetleri kimin üstlenmesi 
gerektiğine dair bir hüküm içermemektedir. Bundan 
dolayı eşyaların ikinci muayene işlemine dair 
oluşan maliyetlere beyan sahibinin katlanması 
gerekmemektedir. Yukarıda izah edildiği üzere “ikinci 
muayene” işlemi gümrük işlemlerini gerçekleştirilen 
gümrük çalışanlarına yapılan bir denetim işlemi 
olup bu işlemin sonucunda oluşan maliyetlere beyan 
sahibinin katlanmasını beklemenin mevzuatta yerinin 
olmadığı söylenebilir.

3- İkinci Muayenenin Sonuçları
İkinci muayene işleminin sonuçları beyan sahibi 
ile ilk muayeneyi yapanlar açısından farklılıklar 
gösterir. İkinci muayenenin beyan sahibi yönünden 
eşya ilk muayeneye tabi tutulduğu zaman olabilecek 
sonuçlarla aynı sonuçları kapsar. Bu bağlam da 
beyan sahibi için normal muayene ile ikinci muayene 
arasında doğabilecek sonuçlar bakımından bir 
farklılık bulunmamaktadır. İlk muayeneyi yapan 
muayene memuru açısından ise ikinci muayenenin 
muayene memurunun yaptığı ilk muayeneye göre 
farklı tespitler içerip içermediği, farklılıklar varsa fiilin 
ağırlığı ile ikinci muayeneyi yapanların muayene 
memuru hakkında kullanacakları takdire göre 
değişkenlik gösterir. Bundan dolayı ikinci muayenenin 
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sonuçları beyan sahibine göre gümrük çalışanları için 
her zaman daha ağır olmaktadır.

4- Muayenesi Tamamlanmış Eşyaların Adli Kolluk 
Görevlileri Tarafından Yeniden İncelenmesi
Yukarıda izah edildiği üzere muayenesi tamamlanmış 
bir eşyaya dair Gümrük Mevzuatınca uygulanacak tek 
kontrol yöntemi ikinci muayene işlemleridir. Bunun 
dışında Devletin hiçbir yetkilisinin veya görevlisinin 
Gümrük işlemleri tamamlanmış bir eşyayı yeniden 
muayene tabi tutmak gibi görev ve yetkisi yoktur. 
Gümrük Kanunun 65. Maddesinde sayılanlar dışında 
hiç kimse bu yetkiyi kullanamaz. Bu bağlam da 
idarenin kanuniliği ilkesi idarenin kuruluşu kadar 
yetkilerinin de sınırlılığını gösteren bir ilkedir.

Muayenesi tamamlanmış eşyaların ikinci muayene 
dışında tekrar kontrol edilmesi bir muayene 
işlemi değildir. Böyle bir işlem ancak 5271 sayı ve 
04.12.2004 tarihli Ceza Muhakemesi Kanununun 
konusunu oluşturabilir. Bu bağlam da Birinci Kitap 
Dördüncü Kısımın altında düzenlenen Arama ve El 
koyma başlığıyla Dördüncü Bölümde düzenlenen 
usullere bağlı ARAMA işlemidir. Kanunun 119. 
Maddesi “Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, 
Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise 
kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri arama 
yapabilirler. Ancak, konutta, işyerinde ve kamuya 
açık olmayan kapalı alanlarda arama, hâkim 
kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 
Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılabilir.” 
Hükmüne amir olup bundan dolayı yapılan her 
kontrol adli makamların emri veya bilgisi dahilinde 
yapılmalıdır. Diğer şekilde yapılan tespitler delillerin 
hukukiliği sorununu çıkarmaktadır. Diğer yandan 
ARAMA işlemi bir gümrük işlemi olmayıp eşyaların 
aranmasından kaynaklı maliyetlerin Beyan Sahibi 
tarafından karşılanması istenemez. Gümrük Kanunu 
sadece eşyanın muayenesine ilişkin masrafların 
beyan sahibi tarafından karşılanmasını öngörmüştür. 
Arama işlemine yönelik maliyetlerin beyan sahibi 
tarafından karşılanmasını öngören bir mevzuat yoktur 
ve hukukun genel ilkeleri gereğinde adli kolluğun 
faaliyetlerinin maliyetlerinin mahkemece bu yönde 
verilmiş bir karar olmadan adli işlemle muhatap 
olan vatandaştan talep edilmesi de mümkün 
değildir. Burada maliyetler eşyanın beyana uygun 
çıkması durumunda devlet tarafından karşılanmak 
zorundayken beyana aykırılık durumunda açılan 
bir dava olduğu durumda mahkemece masrafların 
beyan sahibi tarafından ödenmesi karara 
bağlanabilir. Bu aşama da ki arama masrafları kamu 
zararı terimi içerisinde değerlendirilmelidir.

Niteliklerine bakıldığında eşyanın muayenesi ve ikinci 
muayene işlemleri idari kolluk kapsamında idari 
organları bilgi ve talimatları içerisinde tesis edilen 

işlemlerdir. Muayene işlemlerinin yasal dayanağı 
4458 sayılı Gümrük Kanunudur. Ancak arama 
işlemi ise adli kolluğun görev alanına giren bir 
adli bir işlemdir. Yasal dayanağı 5271 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunudur. Yani iki işlem dayanakları, 
şekilleri, usulleri ve sonuçları bakımından birbirinden 
oldukça farklıdır. Bundan dolayı idari kolluk olan 
gümrük idareleri arama işlemini doğrudan icra 
edemez. Bu konuda adli makamlardan talimat 
almadan işlem tesis edemez. İdari makamlar savcılık 
veya mahkeme talimatıyla arama faaliyetlerine 
katılabilir. Bu bağlam da devletin adli kolluk görevini 
ifa eden aynı hiyerarşik düzeyde ki birimlerin talebiyle 
gümrük idaresinin adli işlemlere katılması mümkün 
görünmemektedir. Çünkü meri mevzuatın ve çalışma 
yönetmelik ve yönergelerin gümrük idaresine bu 
yönde vermiş olduğu bir yetki ve görev yoktur.
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Mehmet Reha BİLİR
Muayene Memuru

İdarenin Bütünlüğü İlkesi Çerçevesinde
Yeni Deniz Hudut Kapımız Arsuz Madenli Yat Limanı

ÖZET

Bu çalışmada Gümrük 
Hizmetlerinde ki gelişmelere 
paralel olarak Gümrük 
İdarelerinin kurulma sebepleri 
anlatılmış, Ülkemiz açısından 
oldukça öneme sahip On Birinci 
Kalkınma Planının (2019-2023) 
içeriğinde Gümrük Hizmetlerine 
ait planlanan hedeflerin yerine 
getirilmesi konusunda Ticaret 
Bakanlığımız bağlı birimleri 
arasında koordinasyonun 

sağlanmasının önemi 
vurgulanmış,

İdarenin Bütünlüğü ilkesine örnek 
bir olgu olarak Cumhurbaşkanı 
kararı ile daimi Deniz Hudut 
Kapısı olarak tespit edilen Arsuz 
Madenli Yat Limanı incelirken, 
konunun genel hatları ile yolcu 
işlemlerine değinmesinden dolayı 
kısaca yolcu beraberi getirilen 
eşyalara ait muafiyetin mevzuatsal 
usul ve esasları incelenmeye ve 
değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gümrük 
Hizmeti, Gümrük İdaresi, 
İdarenin Bütünlüğü İlkesi, On 
Birinci Kalkınma Planı (2019-
2023), 2009/15481 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı, Ticaret 
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında 
Yönetmelik, HADO, Örnek 
Bakanlık Ticaret Bakanlığı

GİRİŞ:

19.Yüzyıldan önce ülkelerin yetkili 
kurumlarınca sunulan gümrük 
hizmetleri ülkeye giriş-çıkış 
yapan eşyaları vergilendirmeyi 

amaçlamasının yanında ulusal 
ekonomiyi korumaya yönelikti. 19. 
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
ise uluslararası ticaret, seyahat, 
lojistik, sağlık, turizm, spor gibi 
alanlardaki gelişmelere paralel 
olarak gümrük hizmetlerine ilave 
fonksiyonlar yüklenmiştir.

Gümrük Hizmetlerinde ki 
gelişmelere paralel olarak ülkelerin 
yönetim anlayışı çerçevesinde 
gerek dolaşıma konu eşya 
üzerinden alınması gereken 
vergilerin tahsilinin sağlanması 
gerekse sınır kontrollerinin idari 
bir otorite tarafından kontrolü 
ihtiyacını beraberinde getirmiş ve 
gümrük hizmetlerinin daha etkin ve 
güvenli olması amacıyla gümrük 
idareleri oluşturulmuştur. 

Gümrük idareleri zaman içersinde 
tüm kamu kurum ve kuruluşları 
ile bunlara hizmet veren tüm özel 
sektör paydaşlarının mevzuat 
çerçevesinde sunduğu hizmet, 
kontrol ve denetimlerin tümünü 
kapsayıcı bir görev üstlenerek 
önemli bir konuma gelmiştir.
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Öyle ki Ülkemiz adına uzun 
vadeli bir perspektifle ülkemizin 
kalkınma vizyonunu ortaya koyan, 
milletimizin temel değerlerini 
ve beklentilerini karşılamak 
adına ülkemizin uluslararası 
konumunu yükseltmek için 
hazırlanan On Birinci Kalkınma 
Planı (2019-2023)’nında Gümrük 
İdarelerimizin uygulayacağı;

Gümrük Hizmetlerinin 
Amacının; “Uluslararası 
standartlar ve yükümlülüklerimiz 
doğrultusunda, bürokrasinin ve 
maliyetlerin azaltılması, ticaretin 
ve seyahatin kolaylaştırılması, 
etkin kontrol yöntemlerinin 
uygulanarak kaçakçılığın 
önlenmesi ve işlemlerde şeffaflığın 
ve öngörülebilirliğin esas alınması 
temel amaç” olarak ortaya 
konulurken,

Gümrük Hizmetlerine ait 
Politika ve Tedbirler kısmında 
ise;
Gümrük hizmetleriyle ilgili kamu 
kurumları arasında koordinasyon 
güçlendirilecek ve tek elden 
yürütüleceği,

Ticaret erbabı ve yolcuların iş ve 
işlemlerinde gümrük mevzuatına 
uyumunun artırılması kapsamında 
eşya, taşıt ve yolcu kontrollerinde 
ileri teknolojiye sahip sistemler 
ve uygulamalar bütçe imkânları 
çerçevesinde yaygınlaştırılacağı 
belirtilmiştir.

Ayrıca On Birinci Kalkınma 
Planı (2019-2023) Gümrük 
Hizmetlerinin İyileştirilmesi 
Çalışma Grubu Raporu’nda;

Gümrük Hizmetlerinin birçok 
ülke de olduğu gibi ülkemiz için 
de kalkınmaya yönelik en önemli 
enstrümanlardan biri olduğu 
açıkça belirtilirken, 

Gümrük hizmetlerinin 
iyileştirilmesinin, ihracat ve 
turizmde 2023 yılında sırasıyla 
500 milyar Dolar ihracat ve 
63 milyon turist hedefleri başta 
olmak üzere, yatırım ortamının 

iyileştirilmesi, kaçakçılıkla 
mücadele, toplumun, hayvan 
sağlığının, çevrenin ve fikri 
mülkiyet haklarının korunması gibi 
hedeflere ulaşabilmek için oldukça 
önem arz ettiği vurgulanmıştır.

Bilindiği üzere taraf olduğumuz 
uluslararası anlaşmalar ile 
yürürlükte bulunan mevzuat 
çerçevesinde Gümrük 
hizmetlerinden sorumlu 
esas kurum olan Ticaret 
Bakanlığımızdır.

Gümrük Hizmetlerine 
ait planlanan hedeflerin 
yerine getirilmesi açısından; 
Türkiye’nin birçok noktasında 
idari denetimimizin olduğu 
düşünüldüğünde Ticaret 
Bakanlığımıza ait birimler arasında 
koordinasyonun sağlanması 
oldukça önemli bir hal alırken aynı 
zamanda İdarenin bütünlüğü ilkesi 
açısından devlet yapısına uygun 
şekilde idareyi oluşturan birimlerin 
birbiriyle uyum içerisinde bir 
bütün olarak çalışmasının yerinde 
bir örneğini oluşturmaktadır. Bu 
haliyle Bakanlığımız Teşkilat yapısı 
Anayasamızın 123. Maddesinde 
tanımlanan idare, kuruluş ve 
görevleriyle bir bütündür tanımını 
niteliksel olarak karşılamaktadır.

Yeni Deniz Hudut Kapımız 
Arsuz Madenli Yat Limanı

Doğu Akdeniz Gümrük Ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Deniz Hudut kapısı olarak 
Hatay İli, Arsuz İlçesi Madenli 
Yat Limanının Uluslararası Giriş-
Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut 
Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar 
(Karar Sayısı:4819) 20.11.2021 

tarih ve 31665 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmesinin ardından

Uluslararası Deniz Ulaşımının 
Hatay Deniz Otobüsü (HADO)’nun  
Madenli Yat Limanından Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin 
bir liman kenti olan Girne ve 
Lübnan’ın başkenti ve en büyük 
kenti Beyrut’a sefer düzenleyecek 
olmasından dolayı ülkemize 
giriş-çıkış yapmak isteyen ya 
da pasaport kontrolü yapılması 
gereken yolcuların kontrol 
işlemleri, shore pass (liman şehri 
izin belgesi) ile günübirlik liman 
şehri gezme talepleri, transit vize 
ülkeye giriş-çıkış vb. işlemlerinin 
liman tesisinde yapılmasına 
ihtiyaç duyulmasından dolayı 
Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı 
Hakkında Yönetmelikte ek-6’da 
yer alan Gümrük Muhafaza Bölge 
Amirlikleri ve Kısım Amirliklerine 
“Madenli Limanı Gümrük 
Muhafaza Kısım Amirliği “ 
eklenerek Arsuz İlçesi Madenli 
Limanında Gümrük Birimi 
kurulmuştur.  

Madenli Yat Limanının görev 
alanları itibariyle koordinasyonu 
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürlüğünce 
sağlanmış. açılışı ise Bölge 
Müdürlüğüne bağlı İskenderun 
Gümrük Müdürlüğü Personelleri 
ve Hatay Gümrük Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü 
Personellerinin katılımları ile 
yapılmıştır. Yapılacak denetim ve 
kontrollerin birlikte sağlanması 
açısından idarenin bütünlüğü 
ilkesinin Ticaret Bakanlığımızca 
ne denli önemsendiğinin bir 
resmi ve olgusu olmuştur.
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Yolcu İşlemlerine ait Gümrük 
Mevzuatımızda yer alan 
hükümler;

Arsuz Madenli Yat Limanı’nın 
açılmasıyla birlikte günübirlik 
liman şehri gezme talepleri, 
transit vize ülkeye giriş-çıkış vb. 
durumlardan dolayı yolcu işlemleri 
sürecini hatırlatmakta fayda vardır.

Yolcu İşlemleri: 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu’nun 167 nci 
maddesi, 2009/15481 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 
sayılı Gümrük Kanununun Bazı 
Maddelerinin Uygulanması 
Hakkında Karar, 06/07/2011 
tarihli ve 2011/39 sayılı 
Genelge ile Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’nün (2014/2) sayılı 
Gümrük Kanunu Md.235/3 konulu 
genelgesinde uygulamaya yönelik 
hükümler barındırmaktadır.

Mevzuat Hükümlerinden;
2009/15481 sayılı Kararın 
“Kişisel eşya” başlıklı 58 inci 
maddesi ile Karar eki Ek-9 
liste kapsamı eşyaya muafiyet 
tanınmıştır. Ek-9 sayılı listenin 
(A) bölümünde belirtilen eşya 
sadece yolcu beraberinde, (B) 
bölümünde belirtilen eşya ise, 
yolcu beraberinde ya da yolcunun 
gelişinden bir ay önce veya üç ay 
sonra getirilebilir.

Ek-9’daki listede yer alan Yolcu 
beraberi eşya miktarına tanınan 
muafiyet her bir yolcu başına 
karşılarında belirtilen miktarlarla 
sınırlı olup, Ek-9’daki listede 
yer alan eşyadan tütün ve tütün 
ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin 
muafiyet 18 yaşından büyükler için 
uygulanır.

Ayrıca bahsi geçen muafiyet ek-
9’daki listede yer alan eşya hariç 
olmak üzere, her bir yolcu için 
toplam gerçek kıymeti 430 Avro’yu 
geçmeyen eşya için uygulanır. 
Ancak, 15 yaşından küçük yolcular 
için bu miktar 150 Avro olarak 
uygulanır.

Önemli değeri olmayan eşya 
ve yolcu beraberinde getirilen 
hediyelik eşya muafiyeti hükümleri 
saklı kalmak üzere, eşyanın yolcu 
başına toplam kıymetinin her bir 
yolcu için toplam gerçek kıymeti 
430 Avro’yu aşması halinde 
muafiyet yalnızca toplam değeri 
150 veya 430 Avro tutarındaki 
kısma uygulanır. Muafiyet 
değerlerinin aşılması durumunda, 
muafiyet miktarına tekabül eden 
vergi düşüldükten sonra tek ve 
maktu vergi uygulanır.

Getirilen eşyanın tek başına 
kıymetinin 1500 Avro’yu aşması 
halinde, söz konusu eşyaya 
yürürlükte olan ithalat vergilerine 
ilişkin oranlar uygulanmasının 
yanında eşyanın kıymeti, ibraz 
edilen faturaya, satış fişine veya 
eşya bedelinin ödendiğine ilişkin 
belgeye göre belirlenir. Bu tür 
belge ibraz edilememesi veya 
ibraz edilen belgede kayıtlı 
kıymetin düşük bulunması halinde, 
eşyanın kıymeti gümrük idaresince 
belirlenir. 

Bahsi geçen 2009/15481 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
Eki 9 Sayılı Liste Muafiyet 
kapsamındaki eşya limitlerine 
örnek verecek olursak; 

Tütün ve Tütün Ürünleri için;

1- Sigaralar 600 adet

2- Sigarillolar (her biri 3 gr.dan 

ağır olmayan purolar) 100 adet

3- Puro 50 adet

4- Kıyılmış tütün (200 yaprak 

sigara kâğıdı ile) 250 gr.

Alkollü Ürünler için;

1- Alkol derecesi % 22’yi geçen 
alkol ve alkollü içkiler 1 lt.

2- Alkol derecesi % 22’yi 
geçmeyen alkol ve alkollü içkiler 
2 lt.

Kozmetik Ürünler için ise; 
600 ml’yi aşmamak kaydıyla 
kolonya, parfüm, lavanta, esans 
veya losyon ile 5 adet cilt bakım 
ürünü ve makyaj malzemesi olarak 
muafiyet tanınmıştır.

Ayrıca;

11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 12 nci 
maddesinde; Gümrük Kanununun 
235 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası;

“Yolcuların, gümrük mevzuatına 
göre kişisel ve hediyelik eşya 
kapsamı dışında olup beyanlarına 
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aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya 
taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait 
olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri 
eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır 
ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri 
ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk 
edilmiş sayılır.” Hükümlerine yer vermiş olup, 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (2014/2) 
sayılı Gümrük Kanunu Md.235/3 konulu 
genelgesinde ise;

11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı Gümrük 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca 5607 sayılı 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun “Yolcu 
beraberinde getirilen kaçak eşya” başlıklı 6 ncı 
maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları 
yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı maddenin 
dördüncü fıkrası ise; “Yolcuların, beyanlarına 
aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında 
veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari 
mahiyette veya ithali veya ihracının yasak 
olması halinde 3 üncü madde hükümleri 
uygulanır.” şeklinde hükmünü korumaktadır.

Değerlendirme ve Sonuç:
 
Gümrük denetiminde yer alan sahalar içinde 
Bakanlığımızın bağlı birimleri arasında hem 
Operasyonel görevler hem de Stratejik görevler 
yapılmaktadır. 

Ülkeye giren eşyaların vergilerini hesaplamak 
veya tabi olduğu mevzuatı uygulamak, 
yorumlamak, incelemek, yolcu listelerini ya da 
eşya listelerini kategorize etmek, karşılaştırmak, 
analiz etmek, araştırmak, ulusal güvenliğe katkı 
sağlamak adına oldukça zor bir görevdir.

Kurumsal misyonumuz olarak gümrük 
politikalarını yenilikçi ve katılımcı bir yaklaşımla 
gerçekleştirmenin, uygulamanın ve koordine 
etmenin İdarenin Bütünlüğü İlkesi çerçevesinde 
Teşkilatımızca gerekli koordinasyonun 
sağlanmasının hem kurumsal performans ve 
hem de kurumsal başarı açısından oldukça 
önemi olmakla birlikte verilen Gümrük 
Hizmetlerinin de başarı düzeyi ile doğru 
orantılıdır.
Açılan her Gümrük İdaresinde veya 
Hudut Kapısında görev alacak personelin 
Bakanlığımız adına sahip olunan insan kaynağı 
göz önüne alındığında bir kurumun sahip 
olduğu en stratejik kaynağın insan kaynağı 
olduğu görülecektir. 
Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı İnsan 
Kaynakları Ofisince, dışarıdan hizmet satın 
almadan kendi imkânlarıyla eğitim içeriği 
üreten Ticaret Bakanlığı’nı “Örnek Bakanlık” 
seçmesinin tesadüf olmadığı da aşikardır.

• 4458 sayılı Gümrük Kanunu
• Gümrük Yönetmeliği
• 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481
• https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/gumruk-idareleri/hudut-kapilari/deniz-hudut-kapilari Erişim Tarihi: Mayıs 23,2022,
• https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/gumruk-idareleri/hudut-kapilari/hudut-kapilari-genel-bilgiler Erişim Tarihi: Mayıs 23,2022,
• Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik  
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Hatay_Deniz_Otob%C3%BCsleri Erişim Tarihi: Mayıs 24,2022,
• Resmi Gazete
• On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Gümrük Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu Raporu
• https://ggm.ticaret.gov.tr/kurumsal/tarihce  Erişim Tarihi: Mayıs 23, 2022,
• Strateji Ve Bütçe Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)
• https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf Erişim Tarihi: Mayıs 24, 2022,
• 13-https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-muafiyetleri#:~:text=Cevap%3A%20Transit%20

yolcular%20hari%C3%A7%20olmak,yu%20ge%C3%A7meyen%20e%C5%9Fya%20i%C3%A7in%20uygulan%C4%B1r. Erişim Tarihi: 
Mayıs 23,2022,

• Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (2014/2) sayılı Gümrük Kanunu Md.235/3 konulu genelgesi
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Gümrük İdarelerinde Risk Analizi

Mustafa Öden
Büro Personeli 

Gümrük idareleri günümüzde uluslararası 
ticaretin kolaylaştırılmasını sağlamak ve bağlı 
bulundukları ülkelerin vatandaşlarının ticari 

olarak korunmasını sağlamak gibi iki önemli misyon 
üstlenmişlerdir ve bu alanlarda ekonomik açıdan kilit 
rol oynamaktadırlar.
Gümrük İdareleri ülkelerin uluslararası ticaret 
politikalarını uygulamakla yükümlüdürler ve bu 
yükümlülüklerini yerine getirirlerken kaçakçılık, 
terörizm ve organize suçlar gibi hukuk dışı girişimlere 
karşı en ön safta mücadele vermektedirler.  
Son yüzyıla kadar gümrük idarelerinin başlıca 
rolü yalnızca gümrük vergisi tahsilatlarını yapmak 
olarak görülüyordu ancak küreselleşen dünya ile 
birlikte gelişen teknolojik gelişmeler ve e-ticaretin 
yaygınlaşmasının getirdiği ticari dönüşüm, buna 
ek olarak 11 Eylül saldırılarından sonra organize 

suç örgütlerinin uluslararası alanda büyük çapta 
örgütlenmesiyle birlikte gümrük idarelerinin 
görevlerinde de büyük dönüşümler yaşanmıştır. 
Yaşanan bu dönüşümle birlikte gümrük idareleri 
artık sadece gümrük vergilerinin tahsilatından değil 
aynı zamanda ülkelerin kamu sağlığı ve kamu 
güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmakta ve 
bunu sağlarken de ticaretin akışının etkilenmemesine 
hassasiyet göstermektedirler. Bu anlamda hem 
güvenliği arttırmak hem de kamu güvenliği ve kamu 
sağlığının etkin olarak korunmasını sağlamak için 
gümrüğe ilişkin her olay için risk değerlendirmesini 
son derece etkin ve titiz şekilde yapmak 
zorundadırlar. 

Genel Anlamda Risk Tanımı:
 Risk kelimesi Fransızca kökenli bir kavram olup, 
“risque” kelimesinden gelmektedir. Sözlük anlamı 
“bir zarara, bir kayba, bir tehlikeye yol açabilecek bir 
olayın ortaya çıkma olasılığı” (Büyük Larausse, 1986: 
9843) olan risk kavramı değişik bilim dallarında 
farklı şekillerde tanımlanmaktadır (Parlakkaya, 1996: 
5): Sigortacılık alanında risk; yitirme tehlikesinin 
varlığı, yitirme ihtimali, belirsizlik, gerçek sonucun 
beklenen sonuçtan farklı olması ihtimali, beklenen 
durumdan başka herhangi bir durumun ortaya 
çıkması ihtimali olarak tanımlanırken, bankacılıkta 
risk; verilen bir kredinin veya girişilen bir taahhüdün 
tahsilinde ya da yerine getirilmesinde başarısızlık 
ihtimali anlamına gelmektedir. Karar kuramında 
risk, karar vericinin herhangi bir olayın sonuçlarını 
belirleyemediği durumları ifade eder.
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Finans alanında ise risk; işletmenin finansal yönüyle 
ilgili planlanan veya beklenen herhangi bir durumun 
meydana gelmesinde ortaya çıkan sapma ihtimalidir. 
Gümrük idaresi açısından risk kavramı, Türkiye 
Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan 
eşyanın giriş, çıkış,  transit, nakil ve nihai kullanımına 
ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya ilişkin 
olarak,
a) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış 
önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını 
engelleyen,

b) Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren,

c) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği 
ve kamu sağlığına, çevreye veya tüketicilere yönelik 
tehdit oluşturan, bir olayın ortaya çıkma ihtimalini 
ifade eder.1

Dünya ticaretindeki güncel duruma bakıldığı zaman, 
eşya ve insan hareketliliği muazzam boyutlara 
ulaşmıştır ve hiçbir ülkenin gümrük idaresi, gümrük 
bölgelerinden geçen eşyaların hepsini kontrol 
edebilecek zamana ya da insan gücüne sahip 
değildir. Bu kaynak eksikliği sorunu önümüze iki 
önemli kavram çıkarmaktadır. 
1-) Risk Analizi; tanımlanmış risklerin ne kadar 
sıklıkla ortaya çıkabileceğinin ve bunların 

sonuçlarının büyüklüğünün belirlenmesi için mevcut 
bilginin sistematik kullanımıdır.

2-) Risk Yönetimi; riskin sistematik olarak 
tanımlanması ve riskin en aza indirilmesi için gerekli 
olan tüm önlemlerin uygulanması amacıyla ulusal ve 
uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak veri 
ve bilgi toplanması, risk analizi ve değerlendirilmesi, 
alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması, 
bu sürecin işleyiş ve sonuçlarının düzenli olarak 
izlenmesi ve gözden geçirilmesidir.2

Gümrüklerde Neden Risk Analizi Yapılır? 

Dünya genelinde gümrük idareleri, uluslararası 
ticaretin yasal zeminde gerçekleşmesini sağlamak 
adına, bir taraftan ticareti kolaylaştırıcı düzenlemeler 
ve uygulamalar yaparken, bir taraftan da yasadışı 
ticareti engellemek gibi önemli bir görevi üstlenirler. 
Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra dünya 
genelinde ticaret alanında risk analizi bir dönüşüme 
uğramış ve ticaret alanında güvenlik kavramı 
daha fazla ön plana çıkmıştır. Bu minvalde risk 
analizi ve risk yönetimi konuları dünya genelinde 
bulunan tüm gümrüklerin gündemindeki en önemli 
kavramlardandır ve gümrük işlemlerindeki risklerin 
tanımlanması, değerlendirilmesi ve öncelikli konuma 
getirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü kapsar.

1https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/risk-analizi
2https://gumrukrehberi.gov.tr/sayfa/risk-analizi
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Risk yönetimi ise dış ticaretin emniyet ve güvenliğinin 
sağlanmasına ve bu sayede devletlerin adil, etkin 
ve düzenli şekilde gelir toplamasını sağlar. Gümrük 
idarelerindeki işlemlerin mümkün olduğu ölçüde hızlı 
tamamlanması, idarelerdeki taşıt ve eşya yığılmalarının 
önlenmesi ve dış ticaretle uğraşan vatandaşların kaliteli 
ve hızlı hizmet sunulması için risk analizi ve hedefleme 
teknikleri kullanılır. Böylece hem riskli eşyanın ülkeye 
girişi engellenir veya en aza indirilir hem de riskli 
olmayan eşyaların işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde 

sonlandırılması hedeflenir. Gümrük idarelerinin riskli 
alanlara yoğunlaşması, gümrük işlemlerinde seçiciliğe 
imkan tanırken, yasal ticaretin kolaylaştırılmasına ve 
yasadışı ticaretin engellenmesine katkı sağlar. Tüm 
bu anlatılan hususları Türkiye’de uygulamak için 
Gümrük Kanunu’nda Ticaret bakanlığı yetkilendirilmiş 
olup bakanlığımız tarafından risk yönetimi çerçevesini 
oluşturur ve risk kriterleri ile öncelikli kontrol alanları 
belirlenir. 

Gümrüklerde Risk Analizi Nasıl 
Yapılır?

Türkiye gümrük idarelerinde 
bakıldığında temel olarak iki farklı 
alanda risk analizi çalışmaları 
yapılmaktadır bunların ilk merkezi 
teşkilatta yürütülen risk analizleri 
ikincisi ise yerel olarak yürütülen 
risk analizleridir. Konularına göre 
bakılacak olursa risk analizine 
ihtiyaç duyulan en önemli iki konu 
mali amaçlı risk analizi ve emniyet 
ve güvenlik amaçlı risk analizidir. 

• Mali Amaçlı Risk Analizi: Bu 
konuda temel unsur devletin vergi 
kaybını önlemektedir. Hukuksal 
alan baz alınarak Uluslararası 

ticarete konu olan eşyanın 
Türkiye Gümrük Bölgesine giriş 
ve çıkışında aranan ve uygulanan 
vergiler; ticaret politikası ile 
tarife ve tarife dışı önlemler ile 
gerekliliklerin; gümrük mevzuatı 
ve diğer ilgili mevzuatlarda yer 
alan hükümler çerçevesinde, 
gerekli tüm önlemler alınarak ve 
özellikle Merkezi Bilge sisteminde 
yer alan Detaylı Beyan modülü 
üzerinden elde edilen veri ve 
bilgiler ışığında analiz edilmesidir. 
KDV ve gümrük vergi oranları, 
tarife kontenjanları, anti-damping 
vergisi uygulanan ülkeler ve 
vergi oranları, aranılan belgeler, 
dış ticaret politikaları nedeniyle 
uygulanmakta olan yasaklama, 

kısıtlama ve izin uygulamalarına 
ilişkin bilgiler ışığında yapılan 
tüm incelemeler ve analizler bu 
kapsamda değerlendirilebilir.  

• Emniyet ve Güvenlik 
Amaçlı Risk Analizi ise; 
Genel olarak yasaklı maddeler 
içeren uyuşturucu ve bunların 
hammaddeleri ile çift kullanımlı 
eşyalar, nükleer silahlarda 
kullanılabilecek eşya ve maddeler; 
silah, patlayıcı maddelerin 
yanında sigara-içki ve türevleri, 
taklit ürünler, ülkenin biyolojik 
yapısını bozabilecek tehlikede 
olan ve hukuki olarak yasaklı olan 
diğer tüm maddeler ve CITES3  
kapsamı eşyalar hedef alınarak 
yapılan analiz türüdür.

3 CITES(The Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora) kısaca:  Nesli Tehlike Altında Olan
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmedir.
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Söz konusu mali riskler ile emniyet 
ve güvenlik konusunda oluşan 
riskler değerlendirilirken temel 
olarak üç yöntem kullanılır: 

1. Analiz ve Raporlama Yöntemi, 
diğer adıyla Potansiyel Risk 
Analizi; Bu yöntemde gümrük 
idaresi tarafından potansiyel 
risklerin tespiti yapılır ve bu 
tespitler genellikle eşya ve sektör 
bazlıdır. 

Emniyet ve güvenlik amaçlı 
risk analizinde de önemli bir 
yer tutan bu analiz türünde, 
mevcut veri depoları incelenerek 
etkin ve verimli bir şekilde veri 
tabanlarından yararlanılır ve 
ileriye yönelik saptamalarda/
çıkarımlarda bulunulur.  

2. Mevzuat İhlallerinin 
Değerlendirilmesine Dayalı 
Yöntem, diğer adıyla Reel Risk 
Analizi; potansiyel risklerin reel 
riske dönüşebileceği aşamadır. Bu 
aşamada yararlanılan en önemli 
kaynaklar denetim raporları, 
ihbarlar, gerçekleşmiş mevzuat 
ihlallerine ilişkin veriler ve mevcut 
risk analizi çalışmaları olarak 
sıralanabilir. Bu yöntemde dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
unsurdan birisi, potansiyel risk 
taşıyan unsurun daha önceden 
ihlalinin bulunup bulunmadığının 
tespit edilmesi ve risk düzeyinin 
buna göre belirlenmesidir. 
Potansiyel risk taşıyan bir unsurun 
daha önceden ihlalinin bulunması 
halinde potansiyel risk reel riske 
dönüşmüş demektir ve yakından 
takip edilmesi gereklidir.

3. Rastgele Seçim Yöntemi; 
sistem tarafından yapılan seçime 
göre kontrol gerçekleştirildiği 
yöntemdir. Rastgele seçimin 
amacı, yükümlülerin her 
zaman ve her durumda kontrol 
edilebileceklerini düşünmesini 

sağlamaktır.
Tüm bunlara ek olarak gümrük 
idareleri kendine has bir risk 
profili çıkarmalı ve kollektif hafıza 
oluşturmalıdır. Bu sayede çoğu 
eşyaya/firmaya yönelik gümrük 
işlemlerine başlanmadan önce 
risk profillerinden yararlanılır 
ve böylece gümrük işlemleri 
kolaylaşır aynı zamanda da kısalır.

Risk profili ne anlama gelir?

Risk profili kısaca, risk analizi 
yöntemleri kullanılırken gümrüğe 
ilişkin tüm risk kriterlerinin 
bir arada ve karşılaştırmalı 
olarak incelenmesi ve belirli 
kombinasyonlar şeklinde bir 
araya getirilerek risk profillerinin 
oluşturulması anlamına gelir. Bu 
süreçte gümrük işlemlerine konu 
olan özet beyan, detaylı beyan, 
tır karnesi, NCTS, taşıt, taşıyıcı 
firma vb unsurlar göz önünde 
bulundurularak seçim kriterleri 
belirlenir ve bunun sonucunda 
kontrol türleri;

•Mali Risk Analizinde: Kırmızı, 
Sarı, Mavi ve Yeşil hat ile 
gerçekleşir.

•Emniyet ve Güvenlik Amaçlı Risk 
analizinde ise hat işlemlerine ek 
olarak X-ray, dedektör ile kontrol 
yapılabilmektedir. 

SONUÇ

Gümrük idarelerince isabetli bir 
risk analizi yapılması ve düzgün 
bir risk profili çıkarılabilmesi için 
öncelikle küresel değişiklikler 
yakından takip edilmelidir. 
Dünyada yaşanan her teknolojik 
dönüşüm ve bunun artçısında 
yaşanan değişimler yeni 
uygulamalara sebep olmakta ve 
bu uygulamaların devamında 
da yeni sorunlar/problemler 
gün yüzüne çıkabilmektedir. 
Gümrük idarelerinin bu sorunlarla 

yüzleşebilmesi ve uygun risk 
enstrümanları geliştirebilmesi 
için değişim ve dönüşümlere 
açık olması gerekmektedir. 
Bu doğrultuda gümrük idaresi 
teknik alt yapı çalışmalarına 
önem vermeli, teknik alt yapı 
kapasite artırımına ilişkin 
çalışmaları programlı ve düzenli 
şekilde yapmalıdır. Yüksek 
kapasiteli bir alt yapı envanteri 
ile birlikte doğru risk yönetimi 
politikaları belirlenebilir ve bu 
sayede gümrükler yasal mevzuat 
çerçevesinde düzenli şekilde vergi 
toplayabilir ve riske konu olayların 
önüne geçilebilir. 
Buna ek olarak sadece yerel 
gümrük idarelerince değil, 
merkezi olarak global seviyede 
dış ticaret ve gümrük politikaları 
geliştirilmeli ve küresel arz 
zincirinin güvenliği dikkate 
alınarak risk analizi çalışmalarına 
esas olmak üzere doğru ve yeterli 
çalışmalar yapılarak bu veriler 
depolanmalı ve bu verilerden yola 
çıkılarak anlamlı ve açıklanabilir 
çalışmalar neticesinde etkin 
analizler yapılmalıdır. Merkezden 
yapılan bu çalışmalar sonucunda 
elde edilen veriler mutlaka 
teknolojik olarak desteklenmeli, 
kullanılan programlarda risk 
unsuruna ilişkin bir tereddüt hasıl 
olduğu zaman programlarca 
gerekli uyarılar yapılmalıdır. Bu 
sayede Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüklerince yapılacak 
her türlü işleme esas olmak 
üzere son derece etkin bir risk 
enstrümanına erişmiş olurlar. 
Ayrıca doğru bir risk yönetimi:
-Uzmanlaşma gerektirir.
-Kolektif hafıza gerektirir.
-Teknolojik atılım gerektirir.
-Firma ve eşya özelinde risk profili 
gerektirir.
Tüm bunların neticesinde 
oluşabilecek risklerin önüne daha 
kolay geçilebilir. Kamu güvenliği 
ve kamu sağlığı sağlanır ve 
oluşabilecek kamu zararlarının da 
önüne geçilir. 

Büyük Larausse sözlük ve Ansiklopedi (1986), Milliyet Yayınları, İstanbul.
Parlakkaya, Raif, (1996), İşletmelerde Mali Risk ve Riskin Muhasebeleştirilmesi, Selçuk Ünv. Sos. Bil. Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi
Konya.
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Mehmet Baran
Ticaret Uzman Yardımcısı

Vanilya Uluslararası Ticaret Akışı ve 
Değerlendirmesi

Özet

Vanilya kökeni Meksika olan 
bir bitki olup dünyanın en 
pahalı baharatları arasındadır. 
Vanilya üretimi Meksika’dan 
İspanyol’lar tarafından Avrupa’ya 
taşınmış, yeni bulunan üretim 
teknikleri ile Avrupa ülkelerinin o 
dönemki kolonilerine yayılmıştır. 

Günümüzde Madagaskar 
dünya üretiminde ve ihracatında 
lider olan ülke konumundadır. 
Oldukça yüksek üretime sahip 
olan başka ülkeler de olmakla 
birlikte bir kısmının üretimi daha 
çok iç tüketimi karşılamaktadır. 
Bu çalışmada kamuya açık veri 
tabanları üzerinden vanilya ticaret 
akışı analiz edilmiştir. Çalışmada 
ayrıca sentetik ve doğal 
kaynaklardan elde edilen vanilin 
ticaretine de değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vanilya, 
Uluslararası Ticaret

Giriş

Vanilya bir orkide türüdür. 
Antik Amerika kültüründe 
asaletin bir sembolü 

olarak vanilya üretimi 16. Yüzyıla 
kadar giderken, İspanyollar 

tarafından Avrupa’ya götürülen 
vanilya başta Avrupa ülkelerinde 
botanik amaçlı yetiştirilmiştir. 
Daha sonra da Asya ülkelerine 
yayılmıştır.1  Vanilyanın bulunduğu 
familya ağırlıklı olarak Ekvator 
kuşağına yayılmışsa da türlerin 
%58’i Mezoamerika ve Güney 
Amerika bölgesindedir.2  
Günümüzde endüstriyel olarak 
üretimi yapılan ağırlıklı tür olan 
Vanilla planifolia’nın anavatanı 
Orta Amerika ve Meksika’dır.3  
Vanilyagiller familyasında 
neredeyse 100 çeşit vanilya türü 
bulunmaktadır. Otsu bir bitkidir 
ve tüketimi yapılan vanilya bu 
bitkinin baklalarından elde edilir.4 

Aztekler vanilya baklasından, 
baldan ve kakaodan “Chocolatl” 
isminde özel bir içecek 
üretmekteydiler. İspanyol Hernan 
Cortez’e Aztek İmparatoru 
Montezuma bu içecekten ikram 

 1Sagar Sanjay Arya, Sangram K. Lenka, “Vanilla Farming: The Way Forward”, Eden Horti, Vol-2/Issue-3/May-June2019/Karnal, s. 20-21
 2Kenneth M. Cameron, Vanilloid Orchids, Systematics and Evolution, içinde: Vanilla, editörler: Eric Odoux, Michel Grisoni, CRC Press, 2011 s.4
3Kenneth M. Cameron, a.g.e. s.7
4Richard Exley, Vanilla Production, Processing and Packaging, International Specialised Skills Institute Inc, April, 2010 s.5
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etmiş, Cortez de büyülenmiştir. 
Cortez İspanya’ya geri dönerken 
tıpkı kakao gibi vanilya da 
götürmüştür.5  Amerika kıtasında 
vanilya sadece yiyecek olarak 
değil, medikal ve parfümeri 
amacıyla da kullanılmaktaydı.6   
Meksika’da yer alan Veracruz 
şehri uzun yıllar boyunca en büyük 
vanilya ihracatçısı konumunda 
olmaya da devam etmiştir. 
Bununla birlikte Belçika’da 
vanilyanın döllenmesi ile ilgili 
yeni bir tekniğin 1836’da 
keşfedilmesiyle beraber vanilya 
üretimi 1800’lü yıllardan itibaren 
Avrupa ülkelerinin kolonilerine 
doğru yayılmıştır.7  Dönemin 
Fransız kolonilerinden olan 
Madagaskar’da da yaygınlaşan 
vanilya üretimi giderek artmış, 
günümüzde bu ülke dünya 
üretimde en büyük paya sahip 
hale gelmiştir.8 

Çalışmada uluslararası vanilya 
ticareti ITC Trademap ve 
FAO verileri üzerinden analiz 
edilecektir. Bu veriler herkese 
açık verilerdir. Çalışmada ağırlıklı 
olarak 2021 ve 2020 verileri 
analiz edilmiştir.

İhracat
Vanilya ihracatı verileri 
ITC Trademap  üzerinden 
irdelendiğinde en büyük 

ihracatçı ülkenin önemli bir 
farkla Madagaskar olduğu 
görülmektedir. Armonize sistem 
nomanklatürde 09.05’te yer alan 
vanilyanın tüm dünyadaki 2021 
yılı ihracatı 971,590,000 dolar 
olup ihracat tablosu aşağıdaki 
gibidir:

Madagaskar tek başına 2020 
yılında tüm dünya ihracatının 
kıymet üzerinden %56’sını 
karşılamaktadır. 2021 yılında 
bu oran %63,84’e yükselmiştir. 
Madagaskar’ın 2020 yılındaki 
tüm ihracatının kıymet üzerinden 
%22’den fazlasını tek başına 
vanilya oluşturmaktadır.11  

FAO verileri üzerinden üretim 
incelendiğinde ise tablo aşağıdaki 
gibidir.

Dünyanın en büyük ikinci ve 
üçüncü vanilya üreticisi olan 
ülkelerin ihracatlarının üretimleri 
kıyaslandığında aşağıdaki tablo 
ortaya çıkmaktadır.

5Chat Nielsen Jr. The Story of Vanilla, Nelsen Malsey Vanillas, s.1
6Juan Hernandez-Hernandez, Mexican Vanilla Production, içinde: Handbook of Vanilla Science and Technology, First Edition, edited by Daphna Havkin-Fren-
kel and Faith C. Belanger, 2011 Blackwell Publishing Ltd, s.3
7Juan Hernandez-Hernandez, a.g.e. s.3
8Duke Lemur Center, The Story of Vanilla, https://lemur.duke.edu/engage/virtual-programs/subscription/9-2020-ll2/ Erişim Tarihi: 02.05.2022
9ITC World Trade Map www.trademap.org Erişim Tarihi: 02.05.2022
10ITC World Trade Map, Erişim Tarihi: 02.05.2022
11ITC World Trade Map verileri, Erişim Tarihi: 06.05.2022
12FAO STATS, Erişim Tarihi: 02.05.2022

Veriler analiz edildiğinde 
Endonezya’nın yüksek üretim 
kapasitesine rağmen ihracatının 
zayıf olduğu, Meksika’nın da hiç 
ihracat yapmadığı görülmektedir. 
Meksika’nın 2020 ithalat verileri 
de bulunmamakla birlikte 
daha önceki yıllarda çok düşük 
seyretmiştir. Buradan yola 
çıkıldığında vanilyanın ana vatanı 
olan Meksika üretiminin Meksika 
iç tüketimini karşılamaya yönelik 
olduğu düşünülmekle birlikte, 
Endonezya üretiminin de büyük 
ağırlıkta iç tüketimine yönelik 
olduğu değerlendirilmektedir. 
Ancak yıllara göre Endonezya 
vanilya ithalatını giderek azaltmış, 
üretimini ise giderek artırmıştır.14

 
Endonezya üretimi yüksek 
kalitede olmamakla birlikte, 
üretimde uzmanlaşma da yeterli 
ölçüde değildir. Üretilen ürünler 
genelde pazarlarda satılmaktadır. 
Kalite düşüklüğü nedeniyle de 
Madagaskar vanilyasından daha 
ucuza satılmaktadır.15

Tablo 1’de görülen Fransa ve 
Almanya ihracatçı olmalarına 
rağmen FAO verilerinde üretici 
olarak karşımıza çıkmamaktadır. 
Bunun en büyük nedeninin 
Fransa’nın denizaşırı illerinden 
yapılan üretim olduğu 
değerlendirilmektedir. Yine 
vanilyayı ithal edip işlenmiş 
halde tekrar ihraç etmeleri de bu 
durumun sebeplerinden birisidir. 
Dolayısıyla ihracat verilerinde 
bu ülkeler de ihracatçı olarak 
görünmektedir.
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Harita 1 En büyük iki vanilya (09.05) ihracatçısı olan 
Madagaskar ve Endonezya’nın İhracat Akışları (Kıymet 
Üzerinden) (World Trade Map 2020 verileri Mapchart ile 
görselleştirildi) Kırmızı ülkeler aynı zamanda kendileri de 
ihracatçıdır.

14A. Wahyudi, S. Sujianto, I. Kurniasari, “Strategy for developing Indonesian vanilla products to improve the added value”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 892 
(2021) 012042, s. 2
15Robber Zaubin, Mesak Tombe, and Edward C.Y. Liew, “Vanilla Production in Indonesia”, içinde: Vanilla, editörler: Eric Odoux, Michel Grisoni, CRC Press, 2011
16ITC World Trade Map verileri. Erişim Tarihi: 28.05.2022
17ITC World Trade Map verileri. Erişim Tarihi: 28.05.2022
18Oec.world Trade Complexity Index verileri. Erişim Tarihi: 02.05.2022
19TARIC verileri Erişim Tarihi: 02.05.2022

Vanilya ihracat kıymetine bakıldığında ise, 2021 
yılında dünya çapında ton başına ortalama 
147,434 dolar değerinin olduğu görülmektedir. 
Ancak Madagaskar vanilyasının ton başına 
244,815 dolardan ihraç edildiği, Endonezya 
vanilyasının ise ton başına yaklaşık 115,405 
dolara ihraç edildiği görülmektedir. Dolayısıyla 
Madagaskar vanilyasının daha yüksek birim 
kıymete sahip olduğu anlaşılmaktadır.16

İthalat

2021 yılında 09.05 tarife pozisyonunda yer alan 
vanilyanın en büyük ithalatçısının ABD olduğu 
görülmektedir. Onu sırasıyla Fransa, Almanya, 
Kanada ve Hollanda izlemektedir. Vanilya ortalama 
ithalat kıymeti tonunda yaklaşık 137,498 dolar 
olmakla birlikte en büyük ithalatçısı olan ABD 
vanilyayı ton başına ortalama 179,469 dolardan 
ithal etmektedir.17  

Grafik 2 Vanilya İthalatçıları (2020)

OEC Trade Complexity Index verilerine bakıldığında 
vanilya (09.05) ithalatının 2018 yılında ortalama 
gümrük tarifesinin dünya çapında %6,75 olduğu 
görülmektedir. En yüksek tarife uygulayan ülkenin 
Butan olduğu görülmekle birlikte, Madagaskar da 
%18,9 tarife uygulamaktadır.18

Avrupa Birliği’nin ise vanilyaya günümüzde %6 
MFN tarifesi uyguladığı görülmekte olup Avrupa 
Birliği, GSP-EBA (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) 
kapsamında olan ülkelere %0 tarife tatbik 
etmektedir. 19
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Vanilin

Vanilin kimyasal formülü 4-Hydroxy-3-
methoxybenzaldehyde olan ve vanilyada bulunan 
aromatik maddedir. Dondurmadan parfümeriye 
birçok sektörde kullanılan vanilin, vanilyanın yaklaşık 
%1-2 kadarını oluşturmakla birlikte vanilya aromatik 
tadının ve kokusunun kaynağıdır.20  En yüksek 
vanilin konsantrasyonu Madagaskar ve Reunion 
vanilyalarında bulunmaktadır.21 

Vanilyanın yüksek maliyeti nedeniyle 1950’li 
yıllardan beri vanilin kimyasal maddesi ağırlıklı 
olarak sentetik olarak odunsu hammadde olan 
ligninden elde edilmeye başlamıştır.22  

Vanilin kimyasal maddesi (4-hidroks- 
3-metoksibenzaldehit) 2912.41 ve etil vanilin 
kimyasal maddesi (3-etoksi 4-hidroksibenzaldehit) 
2912.42 alt pozisyonunda sınıflandırılmaktadır. 
2020 yılında her iki alt pozisyonda da dünyanın 
en büyük ihracatçısı olan ülke Çin Halk 
Cumhuriyeti’dir.23 

20Abhinav Anand ve ark. Vanillin: A Comprehensive Review Of Pharmacological Activities, Plant Archives Vol. 19, Supplement 2, 2019 s.1000-1001
21Vanilla Composition and Vanilin Content, http://www.celkau.in/crops/spices/Vanilla/vanilla_composition_and_vanillin_content.aspx Erişim Tarihi: 02.05.2022
23Misaki Meada ve ark. “Vanillin production from native softwood lignin in the presence of tetrabutylammonium ion” Journal of Wood Science volume 64, 2018
24ITC World Trade Map verileri 02.04.2022

Sonuç ve Değerlendirme

Dünya vanilya üretimi Meksika’da başlamış 
ancak Madagaskar ve Güneydoğu Asya’ya 
taşınmıştır. Meksika hala ciddi bir üretici 
olmakla birlikte üretiminin büyük oranda iç 
tüketime yönelik olduğu düşünülmektedir. 

Günümüzde vanilya ticareti Güneydoğu 
Asya’dan Avrupa ülkelerine ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ne doğru akmaktadır. Vanilya 
tabirinden 09.05 tarife pozisyonun altındaki 
tüm ürünler ele alınmıştır. Vanilya ezilmemiş 
veya öğütülmemiş hali 0905.10’da yer almakta, 
ezilmiş veya öğütülmüş hali ise 0905.20’de yer 
almaktadır.
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09.05’in ortalama 2021 ihracat kıymeti olan 
147,434 dolarla kıyaslandığında ihracatı 
100 ton üzeri olan ülkeler arasında en 
yüksek ihracat kıymeti 244,815 dolar/ton ile 
Madagaskar vanilyasına aittir. Madagaskar 
vanilyasının %34,2’si ABD’ye %25,9’u ise 
Fransa’ya gitmektedir. Endonezya vanilyasının 
da %70’den fazlasını ABD ithal etmektedir. 
Fransa kişi başı vanilya tüketiminin en yüksek 
olduğu ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Onu 
Amerika Birleşik Devletleri izlemektedir. 25 

Vanilyanın aromatik tadı ve kokusunu veren 
vanilin, günümüzde daha çok sentetik olarak 
ağaç hammaddesi ligninden elde edilmektedir. 
Vanilinin en büyük ihracatçısı Çin Halk 
Cumhuriyetidir.

Bu çalışmada uluslararası vanilya ticareti 
verileri ITC World Trade Map ve FAO verileri 
üzerinden analiz edilmiştir. Tutarsızlık olduğu 
değerlendirilen bazı veriler göz ardı edilerek 
istatistikler incelenmiştir. Bu doğrultuda 
literatüre dünya vanilya ticareti üzerine bir katkı 
sağlanması hedeflenmiştir.
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Şenol ALKAN          
Gümrük Müdürü 

Sınır Ötesi E-Ticaret ve Hızlı Kargo Gümrük İşlemleri

ÖZET

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 
küresel ölçekteki dönüşüme dahil olarak  son 
yıllarda sınır ötesi e-ticaret kapsamında yapılan 
e-ihracatta  büyük bir ivme kaydetmiştir. Sınır 
ötesi e-ticarette eşyaların taşınmasında,  kişi 
ve firmalara “güvenirlilik, hız, kapıdan kapıya 
teslimat, kişiye özel teslimat” gibi çeşitli 
avantajlar sunan hızlı kargo taşımacılığı, normal 
posta ve kargo hizmetlerine oranla daha fazla 
tercih edilmiştir.  Bu bakımdan,  sınır ötesi 
e-ticaret  özelikle perakende, teknoloji ve turizm 
sektörleri vb. lokomotif sektörlerin yanında hızlı 
kargo taşımacılığı sektörünün de büyümesine  
önemli katkı sağlamıştır. Ülkemizde, bu 
amaçla hızlı ve güvenli dış ticaret politikası 
doğrultusunda ihracatçılara geleneksel ihracat  
işlemlerine karşı mali avantaj sağlamak ve 
gümrük işlemlerini  hızlandırmak amacıyla hızlı 
kargo kapsamında taşınan eşyaların gümrük 
işlemlerin kolaylaştırılması ve basitleştirilmesi 
için ilgili mevzuatta  bir takım düzenlemelere 
gidilmiştir. Bu kapsamda,  Ticaret Bakanlığınca 
yürütülen çalışmalar sonucunda; mikro ihracat 
modeliyle,  ihracatçının gümrük müşavirliği 
hizmet bedeli ödenmesine ve vekaletname 
düzenlenmesine gerek bulunmaksızın  dolaylı 
temsil yetkisi sıfatıyla  yetkilendirilen hızlı 
kargo firmaları tarafından, miktarı brüt 300 
kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen 
eşya  ile numunelerin ayrıca ihracatçı birliği 

üyelik aidatı ödeme şartı  gerektirmeden ETGB 
(Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile  
ihraç edilebilmesine imkan sağlanmıştır. Buna 
karşılık, hızlı kargo kapsamı gelen ve yetki 
kapsamında beyan edilebilecek eşyalara yönelik 
ilgili mevzuatta yapılan düzenlemelerle de   
muafiyet limitleri  sınırlandırılarak   bir kısmında 
yerli üreticinin korunması maksadıyla  Avrupa 
Birliği ülkeleri dışındaki diğer ülkelerden gelen 
eşyalarda uygulamakta olan tek ve maktu vergi 
oranı artırılmış bir kısmında ise  tüketici sağlığı ve 
güvenliğinin korunması maksadıyla da   normal 
usulde detaylı beyanname ile gümrük  beyanı 
şartı getirilerek ilgili kurumdan gerekli  izin 
belgelerinin  alınması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:
Sınır ötesi e-ticaret, e-ihracat, hızlı kargo, mikro 
ihracat, ETGB, detaylı beyan.  

JEL Sınıflandırma Kodu:K34
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ABSTRACT

Turkey with its involvement in the global transformation 
in information and communication technologies, has 
been gained a great momentum in e-exports within 
the scope of cross-border e-commerce. Fast cargo 
transportation, which offers various advantages 
“reliability, speed, home delivery, personalized delivery” 
to individuals and companies in the transportation 
of goods in cross-border e-commerce, has been 
preferred more than regular post and freight services.
In this regards, cross-border e-commerce has made 
a significant contribution to the growth of the fast 
cargo transportation sector, along with leading sectors 
especially  such as retail, technology and tourism sectors.
Therefore, in accordance with the fast and secure foreign 
trade policy in our country: in order to provide exporters 
with a financial advantage over traditional export 
transactions and to speed up customs procedures; a 
number of regulations have been made in the relevant 
legislation in order to facilitate and simplify the customs 
procedures of goods transported within the scope of fast 
cargo.In this context, as a result of the operations carried 
out by the Ministry of Commerce; with the micro-export 
model, by fast cargo companies authorized as operators 
with indirect representation authority, without paying the 
exporter’s customs consultancy service fee and issuing 
a power of attorney (without requiring the exporters’ 
association membership fees to be paid separately for 
the goods and samples with a gross amount of 300 
kilograms and a value not exceeding 15,000 Euros) 
with the ETGB (Electronic Trade Customs Declaration), 
opportunity has been provided to export it by making 
a customs declaration.Conversely, with the regulation 
made in the relevant legislation for the goods coming 
with fast cargo; as a result of the limitation of the 
exemption limits, the single and fixed tax rate applied 
to the goods coming from other countries other than 
the European Union countries has been increased (in 
order to protect the domestic producer) in some of them, 
the requirement of customs declaration with a detailed 
statement in the normal procedure was introduced, and 
it was ensured that the goods subject to the declaration 
were granted a permit from the relevant institution. (In 
order to protect the consumer benefit)

Keywords: Cross-border e-commerce, e-export, 
fast shipping, micro export, ETGB, detailed statement 
decleration.

JEL Classification Code: K34

GİRİŞ

Küreselleşme ve bunun sonucu olarak 
süratle genişleyen uluslararası ticaretle 
beraber son yıllarda internet kullanımının 

da  yaygınlaşmasının, sınır ötesi e-ticarete yeni 
bir ivme kazandırması sonucu; uluslararası hızlı 
kargo taşımacılığı gerek teknolojik düzey gerek ise  
organizasyon yapısı bakımından taşıma modları 
arasında  en modern hale gelerek, sınai ürün imalatı 
ve pazarlamasının tedarik zincirleri içerisinde çok  en 
önemli bir  role sahip olmuştur.

Online kanallarla yurt dışından alınan siparişleri, 
mikro ihracat kuralları çerçevesinde müşteriye 
ulaştırmak olarak tanımlayabileceğimiz sınır ötesi 
e-ticarette, hızlı kargo kapsamında   ithalata  konu 
edilen eşyalara Devletler bir yandan yerli sanayiyi 
korumak için vergileri yükselterek tarife  engelleri 
koyarken, bir yandan da gelişen dünya ticaretinde 
işletmelerin ve insanların gümrük işlemlerini en 
çabuk ve basit bir şekilde yerine getirmelerini 
sağlamak için de gümrük ve dış ticaret mevzuatında 
bir takım yeni  düzenlemelere gitmişlerdir. 

Bunun sonucu olarak;  Ülkemizde de yakın 
zamanda  15.03.2022 tarih ve 31779 Sayılı 
R.G.’de  yayımlanan 5303 sayılı 4458 Sayılı 
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması 
Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kararla 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 
sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 
Uygulanması Hakkında Kararın bazı maddelerinde 
değişikliğe gidilmiş,  akabinde  10/3/2013 tarihli 
ve 28583 sayılı R.G.’de   yayımlanan Gümrük 
Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) 
(Seri No: 4) yürürlükten kaldırılarak anılan Tebliğ 
yerine 22.04.2022 tarih ve 31817 sayılı R.G.’de 
yayımlanan  Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri 
No: 1) yürürlüğe sokulmuştur.  Son olarak,  Ticaret 
Bakanlığı  Gümrükler Genel Müdürlüğünün “Posta 
ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri” konulu 
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2022/9 sayılı  Genelgesi yayımlanmıştır. 
Söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle  
vergileri ödenmek suretiyle   posta veya hızlı 
kargo taşımacılığı yoluyla  bir gerçek kişiye gelen, 
ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın 
serbest dolaşıma girişinde   tek ve maktu vergi 
uygulaması için üst limit olan 1.500 Avro tutarı 
150 Avro  olarak belirlenerek, 150 Avro’yu 
aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan bu neviden 
eşyanın gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel 
hükümleri uyarınca vergileri ödenerek ve diğer 
yükümlülükler yerine getirilmesi kaydıyla operatör 
olarak adlandırılan  hızlı kargo firmaları tarafından 
daha önce basitleştirilmiş usulde  ETGB (Elektronik 
Ticaret  Gümrük Beyannamesi)  ile yapılan serbest 
dolaşıma giriş beyanının,  normal usulde detaylı 
beyan ile yapılması öngörülmüştür. Bunun yanında, 
diğer ülkeler için öngörülen %20 olan tek ve maktu 
vergi tutarı da %30’a yükseltilmiştir. Ayrıca, kıymeti 
1.500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyaların tek ve 
maktu vergi uygulanması suretiyle serbest dolaşıma 
girmesine imkan tanınırken,  inceleme, analiz 
veya test amaçlı serbest dolaşıma sokulacak eşya 
kapsamına Ülkemizde tıbbi tetkik amacıyla Sağlık 
Bakanlığınca Ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar 
ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi 
adına gönderilecek biyolojik materyaller de  dahil 
edilmiştir.

Ayrıca, kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığı 
yapılacak  eşyanın gümrük işlemlerini yapmaya 
yetkili gümrük idarelerine Uludağ Gümrük ve 

Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Bursa 
Gümrük Müdürlüğü ve  İnegöl Gümrük Müdürlüğü 
eklenmiş, buna ek olarak  operatör hızlı kargo 
firmalarının, yetki kapsamında gerçekleştirilen 
ihracat işlemlerinde, eşyayı geçici depolama 
yerine almaksızın kendisi ile aynı grup firmasının 
izinli gönderici tesisini de kullanabilmesine imkan 
sağlanmıştır. 

Öte yandan,  Gümrük Yönetmeliğine 53 üncü 
maddesine “ gümrük idarelerinin 4458 sayılı 
Gümrük Kanunun  225 inci maddesinin birinci 
fıkrası hükmü uyarınca dolaylı temsilci olarak 
yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo 
taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye 
eklenmesi gereken faturanın eklenmediği gümrük 
beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren 
e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi kaydıyla 
kabul edebilir ” şeklinde  fıkra eklenmiştir. 

Bu yazımızda, hızlı kargo taşımacılığın gelişmesine 
ve yaygınlaşmasına çok  büyük bir  ivme 
kazandıran Dünyada ve Türkiye’deki  sınır ötesi  
e-ticarete kısaca bir  değinildikten sonra, yukarıda 
belirtiğimiz son mevzuat düzenlemeleriyle birlikte 
hızlı kargo taşımacılığı kapsamında yapılan ihracat 
ve ithalat eşyaların  gümrük prosedürleri ile  ve 
vergilendirme usul ve esaslarına yer verilmesine 
müteakip, son olarak hızlı kargo kapsamındaki 
gümrük işlemlerine ilişkin  değerlendirmelerde ve  
önerililerde bulunulacaktır.   

1.Genel Olarak E-Ticaret ve Sınır Ötesi 
E-Ticaret 

E-ticaret; ürün ve hizmetlerin reklam, satış, dağıtım 
ve çeşitli ödeme seçenekleriyle internet siteleri 
üzerinden ticaret yapılması veya siparişte bulunmak 
gibi işlemlerinin online sistemler üzerinden 
yapılmasıdır. E- ticarette alım şekli işletmeden 
işletmeye (B2B), işletmeden müşteriye (B2C) ve 
müşteriden müşteriye (C2C) olmaktadır. 2020 
yılında Dünya küresel E-Ticaret hacmi 5 trilyon 
dolara  ulaşmıştır. 2020 itibariyle 2019 yılına göre 
%18’lik bir artış yaşadığı görülmektedir. Dünya 
genelinde 3 yıl sonraki hedef 6,5 trilyon dolar 
olacağı tahmin edilmektedir.

Sınır Ötesi e-ticaret ise telefon görüşmeleri, faks 
ve e-posta (e-mail) yoluyla verilen siparişler 
dışında kalan, dijital platform aracılığıyla (çevrim 
içi elektronik ticaret siteleri, firmaların web siteleri 
ya da firmaların siparişlerinin alınıp verildiği EDI 
benzeri sistemler gibi) çevrim içi (online) olarak 
sipariş edilen ve alıcı-satıcıların farklı ülkelerde 
bulunduğu geleneksel yöntemlerle teslim edilen 
malların konu olduğu işlemlerdir.
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1.1.Dünyada  Sınır Ötesi E-Ticaret 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere  online kanallarla yurt 
dışından alınan siparişleri, mikro ihracat kuralları 
çerçevesinde müşteriye ulaştırmak anlamına gelen 
sınır ötesi  e-ticaretin, Dünyadaki  toplam e-ticaret 
içerisindeki payı %22,5 olup, 2020 yılında 950 
milyar dolar ticaret sınır ötesi e-ticaret aracılığı ile 
gerçekleşmiştir. Öte yandan, sınır ötesi e-ticaretin 
genel ihracata oranın dünya ortalamasının yüzde 
4,4 civarıdır. 

1.2.Türkiye’de Sınır Ötesi E-Ticaret

Her alanda dijital dönüşüm yaşanan Türkiye’de 
kamu ve büyük işletmeler ile birlikte KOBİ’ler, toplum 
ve bireyler de bu kaçınılmaz  e-ticaretteki dönüşüme 
dahil olmuştur. 2021 Yılı E-Ticaret Bülteninde yer 
alan verilere baktığımızda Ülkemizde  e-ticaret 
hacminin  %69 artarak 381,5 milyar TL olarak 
gerçekleştiğini, bunun da  yüzde 92’si  yurt içi 
satışlar oluştururken  yüzde 4’ünü diğer ülkelerin 
ülkemizden yaptıkları alışverişler, geri kalan %4’ünü 
ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımların 
oluşturduğunu görmekteyiz.

Türkiye’de e-ticaret,  özelikle perakende, teknoloji 
ve turizm sektörleri vb. lokomotif sektörlerin yanında 
hızlı kargo taşımacılığı sektörünün de büyümesine 
önemli katkı sağlamaktadır. Teknolojik yeniliklere 
son derece açık ve dinamik bir kullanıcı profiline 
sahip olan Türkiye’de önümüzdeki yıllarda sınır ötesi  
e-ticaret sektöründe  daha da yüksek bir pay alacağı 
öngörülmektedir.

Bu amaçla, Ülkemizde sınır ötesi e-ticaretin 
büyümesi için Ticaret Bakanlığı tarafından  
“Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi” 
düzenlemesi kapsamında e-ihracat yapan firmalara 
çeşitli destekler ve teşvikler sağlanmaktadır. Ayrıca 
Türkiye’ye özgü bir ihracat modeli olan mikro ihracat 
da sağlanan bu  teşviklerin yanında e-ihracatın 
geliştirilmesine katkı sunulması amacıyla ağırlığı  
mikro ihracat kapsamında 300 kilogramı ve fatura 
değeri de 15.000  Avro’yu geçmeyen eşyalarda, 
gümrük işlemlerinin kolaylaştırılarak operatör hızlı 
kargo firmalarınca yapılan  ETGB (Elektronik Ticaret 
Gümrük Beyannamesi) beyanı  ile kolay ve hızlı bir 
şekilde hava  ve kara taşıma modlarında hızlı kargo 
yoluyla yurt dışına gönderilebilmesi sağlanmıştır.
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Sınır ötesi e-ticaret kapsamında, Türkiye’den en 
çok e-ihracat yapılan ilk 10 ülke sırasıyla; ABD, 
Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Krallık, 
İtalya, Hollanda, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
İspanya’dır. En çok e-ihracatı yapılan kategoriler 
ise; giyim eşyası ve aksesuar, mücevher, ayakkabı, 
halı, bitkisel ürünler ve yedek parçadır.

 Sınır ötesi e-ticaretin genel ihracata oranının  
dünya ortalamasının yüzde 4,4 olması, Türkiye’deki 
e-ihracat firmalarına bu alanda birçok fırsat 
olduğuna işaret etmekte olup, Türkiye’de 
e-ihracat rakamının 2022 yılında 3 milyar dolara  
yükseleceği öngörülmektedir. 

Bu durum, sınır ötesi e-ticaret istatistiklerinin 
sağlıklı bir şekilde ölçülmesini elzem hale 
getirmiştir.  Bu alanda politika yapıcılar tarafından 
etkin politikaların belirlenmesi ve uygulanması, 
elbette sınır ötesi e- ticaret verilerinin sağlıklı bir 
şekilde derlenmesine bağlıdır. Bu itibarla, Ticaret 
Bakanlığınca  yapılan çalışmalar kapsamında  
dış ticaret işleminin e-ticaret kapsamında olup 
olmadığının ayrıştırılması bakımından beyan 
sahiplerince veri girişi yapılmak üzere ithalat ve 
ihracat işlemlerinde   “Detaylı Beyan Modülünde 
5178 (Mesaj Kodu)” Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamelerinde (ETGB) ise e-ticaret kapsamında 

yapılan işlemler için  ”ET” buna karşılık  e-ticaret 
kapsamı dışında yapılan işlemler için ise  ”ETD” 
soru kutucuğu”  oluşturulmuştur. 

2.Hızlı Kargo Kapsamında Taşınan Eşyanın 
Gümrük İşlemleri

Sınır ötesi e-ticaret kapsamında uluslararası 
ticaret konu edilen eşyaların taşınmasında kişi ve 
firmalara “güvenirlilik, hız, kapıdan kapıya teslimat, 
kişiye özel teslimat” gibi çeşitli avantajlar sunan 
hızlı kargo taşımacılığı,  bazı evrak, paket veya eşya 
taşımalarında kullanılan normal posta ve kargo 
hizmetlerine oranla daha fazla tercih edilmektedir. 
 
Tüm dünyada gümrük idareleri  ihracatçılara 
geleneksel işlemlerine karşı mali avantaj sağlamak 
ve gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla  hızlı 
kargo kapsamında taşınan eşyaların gümrük 
işlemlerin kolaylaştırılması ve basitleştirilmesi 
amacıyla bir takım düzenlemeleri devreye 
sokmuşlardır.

Ülkemizde yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi olan 
hızlı kargo taşımacılığında,  yürütülecek gümrük 
işlemlerin usul ve esaslara ilişkin ilk  hükümlere   
1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun 56/a maddesinde 
belirtilen “Basitleştirilmiş Usul” kapsamında 
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16.09.1998 tarih ve 23465 s. R.G.’de yayımlanan  
Gümrük Genel Tebliği’nde  (Hızlı Kargo 
Taşımacılığı)  yer verilmiştir. 

Hali hazırda, hava yolu ve/veya kara yolu ile 
hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan  
eşyaların gümrük işlemleri ve  vergilendirilmesine 
ilişkin usul ve esaslar ile hızlı kargo firmalarının  
operatör olarak  dolaylı temsil yoluyla yapmak 
için yetkilendirilmesine ilişkin çatı mevzuat,  4458 
sayılı Gümrük Kanunu,  29/9/2009 tarihli ve 
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar 
ve  22.04.2022 tarih ve 31817 sayılı R.G.’de  
yayımlanan  Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri 
No: 1) Tebliğidir. Hemen burada önemle  belirtelim 
Türkiye ile KKTC Arasında Kargo Taşımacılığına 
konu eşyaların gümrük işlemleri ise 2017/10999 
sayılı  Karar kapsamında ayrı bir statüde  
yürütülmektedir. 

2.1.Hızlı Kargo Kapsamında Gelen  Eşyanın 
Gümrük Beyanı (İthalat) 

Hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın 
beyanı basitleştirilmiş usulde ETGB ve normal 
usulde detaylı beyanı yapılmadan önce otomatik 
barkod okuyucu ve X-ray kontrolünden geçirildikten 
sonra otomatik olarak “belge kontrolünü tabi 
dokümanlar, yetki kapsamında belge kontrolüne 
tabi olan eşyalar, yetki kapsamında muayene 
edilecek eşyalar ve yetki kapsamı dışında kalan 
eşyalar” olmak üzere 4 kategoriye ayrılmaktadır. 

Eşyanın otomatik barkod okuyucudan geçirilmesiyle 
birlikte geçici tescil numaralı ETGB özet beyan 
hükmünde olup, oluşturulan elektronik boşaltma 
listesi ile beyanname bilgileri çakıştırılarak özet 
beyan eksiklik ve fazlalık takibatı yapılmaktadır.

2.1.1. Basitleştirilmiş Usulle Beyan 
(ETGB) 

Hızlı kargo yoluyla  gelen eşyanın basitleştirilmiş 

usulde ETGB ile beyanında  beyana konu  yetki 
kapsamındaki  eşya için  “nevi,  ticari mahiyet ve 
miktar arz edip etmediği,  gerçek kişi ve tüzel kişi 
adına gelip gelmediği, ağırlık, bir takvim ayındaki 
taşıma senedi sayısı vb. “ bakımından  bir takım 
sınırlamalar yer almaktadır.

Özellikle hemen  şunu belirtmek gerekir ki mer’i 
gümrük mevzuatında hangi eşyaların hangi 
miktarda ticari mahiyet arz edip etmediği alenen 
belirtilmemekte olup, bu meyanda  muayene 
memuru tarafından  bir eşyanın ticari mahiyet 
arz edip etmediği yönelik kanaat getirilmesi 
gerekmektedir.

Bununla birlikte, bir eşyanın ticari mahiyet ve 
miktar arz edip etmediğine yönelik  kişinin şahsına 
ve ailesinin kullanımına mahsus olması, hediye 
niteliğinde olması vb. uygulamada bir takım 
kriterler de mevcut bulunmaktadır. Buna örnek 
vermek gerekir ise; hızlı kargo kapsamında gelen 
1.500 Avro kıymetinde bir adet  kol saati  ticari 
mahiyet ve miktar arz etmezken  her biri 1 Avro 
değerinde 150 adet kol saati ticari mahiyet ve 
miktar arz edecektir.
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Yetki kapsamında hızlı kargo taşımacılığı yapan operatör firmalar tarafından basitleştirilmiş usulde ETGB ile 
beyan yapılabilecek eşyalar, gerçek kişi ve tüzel kişi bazında  Tablo-1 ve Tablo-2’de,  yasaklamaya ve kısıtlamaya 
tabi eşyalar ise Tablo-3’de derlenerek  mevzuata esas dayanaklar ile birlikte  sunulmuştur.
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Yukarıda belirtiğimiz yetki kapsamında ithalatta 
basitleştirilmiş usulde yapılan  ETGB beyanı BİLGE-1 
Programında ETGB modülü üzerinden maksimum 
2.000 (iki bin) adet taşıma senedini kapsayacak şekilde  
yalnız 4000 (serbest dolaşıma giriş) ve 4210 (geri 
gelen eşya) rejim kodları için işlem  yapılabilmektedir. 

Doküman olarak ayrılan gönderilerin beyanında 
asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt 
ağırlığı, rejim kodu bilgileri ve teslimat adresi yer 
alarak, tek bir kalemde topluca beyan edilebilmektedir. 
Yetki kapsamı diğer eşyalarda  kıymet ile eşyanın 
sekizli tarife alt pozisyonu, ilk ve son yüklendiği ülke 
bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 

Gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında 
gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri 
isimler altında ilave ücret ile gönderinin geldiğine dair 
bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün 
için ardiye ücreti alınmamaktadır. 

2.1.1.1.Serbest Dolaşıma Girişte İşlem İş Akışı (4000)

• ETGB Sistemi için tanımlanmış olan ilgili muafiyet 
kodları ( HK18, HK20, DOK, TSPA-HAR, KTP,  
NUM, GGE, MI) seçilerek, muafiyet koduna göre 
belirlenen zorunlu alanlara veri girişi yapılarak 
beyanname tescil edilir. Tescil işlemi ile sistem 
tarafından “GI” kodlu geçici tescil numarası 
atanır. 

• ETGB kapsamında işlem gören eşyalar için 
“HAVAİTH” türündeki özet beyan uygulaması 
kaldırılmıştır. Bunun yerine “GI” kodlu geçici tescil 
numaralı ETGB özet beyan hükmünde sayılır. 

• ’GI’’ kodlu geçici tescil numarası atanan 
ETGB, varış bildiriminin “ilgili özet beyan no” 
kısmında beyan edilir ve varış bildiriminin “işlem 
tamamlanmış” statüye gelmesi ile birlikte ETGB 
için sistem tarafından IM kodlu tescil numarası 
verilir. Yükümlü tarafından ayrıca bir tescil işlemi 
yapılmaz. 

• ETGB tescil edilinceye kadar beyannamede 
düzeltme yapılabilir ancak tescil edilmiş statüdeki 
ETGB’de yükümlüsünce düzeltme işlemi 
yapılamaz.

• Geçici tescil numarası sorgulanmak suretiyle IM 
kodlu tescil numarası ve ETGB’nin muayene hattı 
bilgilerine ulaşılır.

• Sorgulanan muayene hattı bilgileri barkod 
okuyucuya yüklenir.

• Barkod okuyucudan geçirilen eşyalara ilişkin 
boşaltma listesi düzenlenerek gümrük idaresine 
iletilir. Boşaltma listesi her ETGB için bir adet 
olacak şekilde düzenlenir.  

• Tamamlayıcı Beyan servisi ile bir ETGB kapsamı 
tüm taşıma senetleri için tamamlayıcı beyan 
bilgisinin alınması ve (Alıcı vergi/tc no bilgisi 
veya ilgili kod bilgisi) ETGB kapsamı eşya için 
tahakkuk eden tüm vergilerin ödenmesi halinde 
ETGB kapanmış statüye gelir.
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2.1.1.2.Geri Gelen Eşyada İşlem İş Akışı (4210)

• ETGB kapsamında ihraç edilmiş eşyanın 
tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde 
eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi 
tutulması için ETGB tescil edilmesi halinde; Rejim 
kodu ‘’4210’’ , muafiyet kodu olarak ‘’GGE’’ 
beyan edilir.

• “Belge/kap/konteyner bilgileri” başlığı altında 
yer alan belgeler alanında Önceki rejime ilişkin 
beyanname tarih ve numarası beyan edilir. 

• Söz konusu beyannameler için ithalat sürecinde 
olduğu gibi tamamlayıcı beyan mekanizması 
kullanılması kullanılarak tamamlayıcı beyanda 
bulunulur. 

• Söz konusu beyanı takiben yükümlü tarafından 
Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden “geri gelen 
eşyaya ilişkin vergi dairesi yazısı” için belge 
başvurusu yapılır. 

• 
2.1.1.3. Kıymet Tespiti ve Vergilendirme

Yetki kapsamında hızlı kargo yoluyla gelen eşyada  
ithalatta basitleştirilmiş usulde yapılan  ETGB 
beyanında kıymet, ibraz edilen faturaya, satış fişine 
veya eşya bedelinin ödendiğine ilişkin belgeye 
göre belirlenerek, gerek yetki limitleri dahilinde 
olup olmadığının tespitinde gerek ise vergilendirme 
matrahında kargo ücreti dikkate alınmamaktadır. 
Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen 
belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, 
eşyanın kıymeti gümrük idaresince belirlenmektedir. 
Buna ilaveten sair mevzuattan kaynaklanan tahdidi 
ve takyidi hükümler  dikkate alınmamakta bir başka 
ifade ile eşyanın ithalinde  gümrük idaresine ibrazı 
veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk 
belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilginin ilgili 
kurumdan alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Risk analizleri kapsamında,  alıcılar ve satıcılar   
tarafından hızlı kargo yoluyla  gelen eşyanın 
gerek gümrük verilerini  noksan ödemek   gerek 
ise ithalatında sair mevzuattan tahdidi ve takyidi 
hükümler kapsamından kaçınmak maksadıyla 
kargo fiyatını yüksek gösterip eşya bedelini düşük 
göstermek marifetiyle  basitleştirilmiş usulde yapılan  
ETGB beyanına konu edebilmeleri  muhtemel 
dahilindedir.

Bu meyanda örnek vermek gerekir ise;  kargo 
fiyatı hariç  170 Avro kargo fiyatı dahil 200 Avro  
olan  elektrik süpürgesi cinsi eşyanın  alıcının 
talebi doğrultusunda satıcı tarafından fatura 

kıymetinin,   150 Avro kargo tutarının da 50 Avro 
olarak  gösterilmesi durumunda,  normal usulde  
yapılacak detaylı beyanda ibraz edilmesi gereken  
CE e-uygunluk belgesi olmaksızın yetki kapsamında  
ETGB beyanı yapılabileceğinden, muayene 
memurunca risk analizleri kapsamında kıymet 
kontrolünde bu hususa dikkat edilmesi elzemdir. 

Son olarak; tahakkuk ettirilen gümrük vergileri 
operatör hızlı kargo firması  tarafından tahsil 
edilebilmesi mümkün bulunmakta, bu şekilde   
gümrük idaresi adına tahsil edilen vergilerin  eşyanın 
operatöre teslimini takip eden yedi gün içerisinde 
ödenmesi gerekmektedir. 

2.1.1.4. Müeyyideler

Hızlı kargo taşımacılığı yapan Operatör firmalar  
gümrük beyannamesi veya beyanname olarak 
kabul edilen diğer belgelerden dolayı gümrük 
mevzuatı uyarınca vergi kaybına neden olan bir 
fiilin işlendiğinin, eşyanın beyanına ilişkin yurt 
dışından gönderilen belgelerde yer alan bilgiler 
doğrultusunda bilindiği veya bilinmesi gerektiği 
hallerde, ortaya çıkan kamu alacağından  tüzel 
kişilik olarak, gelen eşyada alıcı, gönderilen eşyada 
ise gönderici ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

Basitleştirilmiş gümrük beyanı kapsamında yapılan 
beyanlarda fiilin daha ağır bir cezai yaptırımı 
gerektirmemesi durumunda usulsüzlüğe konu her 
bir gönderi için Kanunun 241 inci maddesinin birinci 
fıkrasına  ilişkin müeyyide, ETGB kapsamı her bir 
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taşıma senedi bazında uygulanması gerekmektedir. 
2.1.2. Normal  Usulle Beyan (Detaylı Beyan) 

Hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye 
gelen, değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu 
aşmayan mahiyetteki  ticari miktar ve mahiyet arz 
etmeyen eşya ile bir takvim ayında  beş taşıma 
senedi sınırlaması bulunan diğer eşyalar için  (gerçek 
kişi adına  gelen kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen 
eşya ile kıymeti 1.500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi 
eşya ve  tüzel kişi adına gelen 22 Avro’yu geçmeyen 
eşya) belirtilen sınırlamanın  aşılması durumunda; 
Operatör hızlı kargo firması tarafından BİLGE 
sisteminde “BS20” kodu ile tescil edilecek gümrük 
beyannamesiyle normal usulde yapılmakta olup, 
gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri 
uyarınca İthalat Rejimi Kararında üzerinden gümrük  
vergileri ödenerek ve  diğer yükümlülükler yerine 
getirilerek (gümrük idaresine ibrazı veya beyanı 
zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya 
bu belgeler yerine geçen bilginin ilgili kurumdan 
alınarak) işlem yapılmaktadır.

Bu durumda, basitleştirilmiş usulde  ETGB beyanının 
aksine normal usulde beyan edilecek hızlı kargo 
yoluyla gelen eşyada “ kargo bedelinin  gümrük 
kıymetine dahil edilmesi,  eşya için lisans, izin, 
uygunluk belgesinin ilgili kurumdan temin edilmesi 
bunun için de bu işlemleri takibi için  Operatör 
firmaya vekaletname düzenlenmesi,  banka transfer 
bildirim formların elektronik ortamda ibraz edilmesi 
aksi halde KKDF ödenmesi ” gerekmektedir. 

Diğer taraftan, gümrük işlemleri için verilen hizmet 
karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal 
ve benzeri isimler altında ilave ücret ile gönderinin 
geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten 
itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alınmamaktadır. 

2.2.Hızlı Kargo Kapsamında Giden  Eşyanın  
Gümrük Beyanı (Mikro İhracat)

Mikro ihracat, literatürde yurtdışı ihracat 
gönderilerinin yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları 
tarafından elektronik ortamda yapılabilmesine 
olanak sağlayan ihracat modeli olarak  tanımlanmış 
olup, İhracatı teşvik kapsamında geleneksel ihracat 
işlemlerine nazaran bünyesinde  bir çok kolaylık  
ihtiva etmektedir. 

Mikro ihracat kapsamında,  miktarı brüt 300 
kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen eşya 
ile numunelik eşya ve modeller, a gümrük müşavirliği 
hizmet bedeli ödenmesine ve vekaletname 

düzenlenmesine  gerek bulunmaksızın   eşyanın 
operatör firma tarafından kapıdan teslim alınarak 
dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerinin 
yapılması imkanı bulunmaktadır. Diğer taraftan, 
bu şekilde yapılan ihracatta KDV iadesinin e 
mali mevzuat dahilinde alınabilmekte ayrıca 
ihracatçı birliği üyelik aidatı ödenmesine gerek 
bulunmamaktadır. 

Hemen burada  belirtelim,  mer’i mevzuata açık 
bir hüküm bulunmamakla birlikte dahilde işleme, 
hariçte işleme rejimi vb. ekonomik etkili gümrükleri 
kapsamında ihraç edilecek eşyalar mikro ihracatta 
kapsamında yetki kapsamında operatör hızlı kargo 
firmalarınca ETGB beyanına konu olmamakta, bu 
itibarla yalnız 1000 rejim kodunda eşyalar ile 1040 
rejim kodundaki yetki kapsamında eşyanın yanlışlıkla 
Türkiye’ye gelmiş olan ve mahrece iade edilmesine 
karar verilen   eşyalar,   ETGB beyanı kapsamında 
ihraç edilebilmektedir. 

Son olarak, ihracı yasak eşyalar ve kayda bağlı 
eşyalar  mikro ihracatta kapsamında yetki 
kapsamında operatör hızlı kargo firmalarınca ETGB 
beyanı yapılması mümkün bulunmaktadır. Bununla 
birlikte ihracı izne bağlı eşyalar için ise gerekli iznin 
alınması, ihracında Destekleme ve Fiyat İstikrar 
Fonu’na prim kesintisine tabi eşyalar için ise  söz 
konusu primin ödendiğine dair banka dekontunun 
ibrazı gerekmektedir. 

2.2.1. Basitleştirilmiş Usulle Beyan (ETGB) 

Bir basitleştirilmiş gümrük beyannamesine 
eklenebilecek taşıma senedi sayısı ihracat işlemleri 
için maksimum 2.500 (iki bin beş yüz) adet ile 
sınırlıdır.

Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da 
ayniyet tespitine konu olan ihracat eşyası için eşya 
kodu alanında 12’li GTİP girilmesi halinde tescil 
işlemine izin verilmekte, Mükelleflerince vergi 
dairelerine yapılacak KDV iadesi taleplerinin yerine 
getirilebilmesi için ilgili kalemde eşya kodu alanına 
12’li GTİP girilmiş olması zorunlu bulunmaktadır. 
Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da 
ayniyet tespitine konu olmayan ihracat eşyası için 
ise “TSPA_HAR” muafiyet kodu ile beyan yapılmakta  
ve bu durumda eşya kodu alanına asgari 4’lü tarife 
pozisyonu girilmesi gerekmektedir. “TSPA_HAR” 
muafiyet kodlu basitleştirilmiş gümrük beyannameleri 
KDV iade taleplerinde kullanılamamaktadır. 
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2.2.1.1. TSP-HAR Muafiyet Kodlu İhracatta İşlem 
İş Akışı (1000)

• TSPA_HAR muafiyet kodu kullanılarak, uçak 
kalkışına kadar en az bir adet taşıma senedi 
içerecek şekilde ETGB tescil edilmesi ile birlikte 
sistem tarafından bu ETGB için geçici bir tescil 
numarası verilir. Geçici tescil numarası, çıkış 
bildiriminin “ihracat için ilgili beyan” bölümünde 
beyan tipi “ETGB” seçilerek beyan edilebilir ve 
uçağın kalkmasının ardından 24 saat içinde bu 
bölümde düzeltme yapılabilir. 

• Taşıma senetlerinin tamamının ETGB’de 
beyan edilerek tescil edilmesi durumunda çıkış 
bildiriminin “ihracat için ilgili beyan” bölümünde 
“EX” kodlu nihai tescil numarası beyan edilerek 
işlem yapılır.

• Hızlı kargo firmasınca geçici tescil numarası 
almış olan ETGB’nin tescil edilmesi ve çıkış 
bildiriminde beyan edilmesi halinde çıkış 
bildiriminin onaylanması ile ve varsa vergilerin 
ödenmesi ile ETGB “kapanmış” statüye gelir.  

 
2.2.1.2. TSP-HAR Muafiyet Kodlu  Olmayan 
İhracatta İşlem İş Akışı (1000)

• Yükümlüsünce ihracata konu eşya için ETGB 
tescil edilir. 

• ETGB’nin muayene işlemlerinin tamamlanarak 
onaylanmış statüye gelir. 

• Onaylanmış statüdeki ETGB çıkış bildiriminin 
“ihracat için ilgili beyan” bölümünde beyan tipi 
“ETGB” seçilerek beyan edilir. 

• Çıkış bildiriminin onaylanması ile ve varsa 
vergilerin ödenmesi ile ETGB “kapanmış” statüye 
gelir. 

2.2.1.3. Mahrece İade Eşyasının İhracattında  
İşlem İş Akışı (1040)

• Gönderinin yanlışlıkla Türkiye’ye gelmesi halinde 
yurt dışı edilmesine karar verilen eşya için ETGB 
tescil edilmek istenilmesi durumunda rejim kodu 
‘’1040’’ , muafiyet kodu ‘’MI’’ olacak şekilde 
beyanda bulunulur.

• Mahrece iade işlemine konu eşya, öncesinde 
ithal edilmiş olan eşya olduğu için halihazırda 
ithale konu eşya için (30 kg) ve kıymet 
(1500 Avro) sınırlaması ‘’MI’’ muafiyet kodu 
beyanlarda da geçerli olur. 

3. Değerlendirmeler ve Öneriler

Aşağıda konu başlıkları itibariyle sunulan hususlarda  
ilgili mevzuatta ve teknik alanlarda  düzenleme 
veya değişiklik yapılması halinde hızlı kargo 
kapsamındaki gümrük işlemlerinin daha etkin ve bir 
sağlıklı şekilde yürütüleceği mütalaa edilmektedir.

3.1.Yetki Sahibi Operatör Firmalara Yönelik 
Düzenlemeler

Dolaylı temsilci sıfatıyla yetkilendirilen operatör 
yetkisine haiz hızlı kargo firmalarının bünyelerinde 
istihdam edilen gümrük müşavirleri başka gümrük 
müşavirliği faaliyetinde bulunamazken, hızlı kargo 
taşımacılığı şirketinin sözleşme yaptığı gümrük 
müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketi için buna 
benzer şekilde herhangi bir kısıtlama bulunmaması  
bu durumun hızlı kargo firmaların gümrük 
işlemlerinde kurumsallaşması ve uzmanlaşmamasına 
olumsuz etki etmemesi için  gümrük müşavirlerinin, 
hizmet alımı şeklinde değilde sadece  firma 
bünyesinde istihdam edilmesine ve gümrük 
müşavirlerinin hızlı kargo kapsamındaki eşyanın tüm  
ithalat operasyonlarında fiilen bulunmasını zorunlu 
kılan mevzuat düzenlemesine gidilmesi, 

Ayrıca, hızlı kargo firmaların iş ve işlemlerinde belirli 
güvenlik standartların uygulanmasını sağlamak 
amacıyla  TAPA, ISO 9001, ISO 27001, ISO 28000 
v.b sertifikalara sahip olmalarının zorunlu hale 
getirilmesi,

Buna ek olarak, yetki kapsamında işlem yapmak 
isteyen operatörler için yönetim kurulu üyeleri, 
sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip 
gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde 
temsil yetkisini haiz çalışanlara ilişkin Gümrük 
Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendinde belirtilen suçlardan kesinleşmiş cezası 
veya mahkumiyet kararı bulunmaması şartının 
kapsamının daha da  genişletilerek eşyaya ilişkin 
verilerin işlenmesinden, beyanından ve eşyaların 
izlediği tüm gümrük sürecinde rol alan personelin 
hassas bir görev ifa ediyor olması sebebiyle gerek 
beyan, gerek beyana konu verilerin işlenmesi 
gerekse eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine 
gelişinden yurtiçinde dağıtıma çıkıncaya kadarki 
süreçte görev alan bu görevlerdeki  personel için 
de anılan Yönetmelik de sayılan  kesinleşmiş cezası 
veya mahkumiyet kararı bulunmaması şartınının 
aranmasının sağlanması.
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3.2.Eşya Muafiyetine İlişkin Düzenlemeler

Operatör yetkisine haiz  hızlı kargo firması tarafından 
yetki kapsamında basitleştirilmiş usulde ETGB beyanı 
yapılan 150 Avro kadar limitteki gerçek kişi adına 
gelen eşyalarda tek ve maktu vergi uygulanmasından 
başka  gümrük idaresine ibrazı veya beyanı 
zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya 
bu belgeler yerine geçen bilginin ilgili kurumdan 
alınarak gümrük  idaresine   ibraz zorunluğu 
bulunmadığından, bu neviden ithal edilecek 
oyuncak, ayakkabı, giyim  vb. eşyanın  tüketici sağlığı 
ve güvenliği gibi unsurlarda  risk teşkil etmemesi 
bakımından, bu kapsamdaki eşyanın herhangi bir 
kıymet bakımında bir sınırlandırma yapılmaksızın 
Operatör yetkisine haiz  hızlı kargo firması tarafından   
BİLGE sisteminde normal usulde  gümrük 
beyannamesiyle beyanın yapılmasının sağlanması.

3.3.Vergilendirmeye İlişkin Düzenlemeler

Damga vergisine tabi olan ETGB beyanlarında, 
beyanname eklenen taşıma senetlerinin, aynı 
zamanda beyannamenin  kalemini   teşkil etmesi  
nedeniyle  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 
Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan taşıma 
senetleri mahiyetinde olup olmadığı, bu meyanda 
anılan Kanunun döviz kazandırıcı işlemlerdeki gibi  
istisnai hükümleri saklı kalmak üzere  ETGB için tahsil 
edilen  damga vergisine ilaveten söz konusu taşıma 
senetlerinde ayrıca damga vergisi  tahsil edilip 
edilmeyeceği  konusunda uygulamada tereddütler 
oluşmaması bakımından, bu minvalde  konuya açık 
getirilmesi.

3.4.ETGB programına İlişkin Düzenlemeler 

BİLGE-1 sisteminde  yer alan ETGB programında   
menülerde çok sekme bulunması nedeniyle 
muayene memurlarınca sistemde ETGB lerin daha 
rahat ve süratli bir şekilde kontrolünün sağlanması 
bakımından program  menülerinin sadeleştirilmesi.
Son olarak;
Bir proje fikri: Hızlı kargo taşımacılığı kapsamında 
yurt dışından tedarik edilen  gönderilerin alıcıları 
tarafından “elektronik ön beyanı uygulamasının”  
başlatılması durumunda;  elektronik   ön beyan 
verilen gönderilerin gümrüğe sunulmadan önce 
risk analizleri  yapılabileceği bu yolla daha etkin 
bir gümrük denetimi sağlanabileceği, operatör 
firmaların da   elektronik ön beyan üzerindeki bilgiler 
üzerinden   ETGB  beyanı yapılabileceğinden bunun 
da  yanlış veri girişinin minimize edilebileceği, buna 
ek olarak, elektronik ön beyan programı, operatör 
firmanın kullanımında olan program ile  BİLGE/
ETGB programının  birbirine bağlı olacak  şekilde 
gümrük idaresince  tek bir program üzerinden 
gönderinin hareketinin  tedarik aşamasından 
alıcına teslim aşamasına kadar takibini yapılması  
suretiyle hızlı kargo taşımacılığı kapsamındaki 
gümrük işlemlerinde,  blok zinciri teknolojisinin 
kullanımı öngören bir sistem oluşturabileceği 
değerlendirilmektedir.

Kaynakça:
• 4458 sayılı Gümrük Kanunu 
• 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
• 2009/15484 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 

Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar
• Gümrük Yönetmeliği 
• Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 1) Gümrük 

Genel Tebliği 
• Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 

2022/9 sayılı Genelgesi
• Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi İşlemleri 

Yükümlü Kılavuzu
• Ticaret Bakanlığı 2021 Yılı E-Ticaret Bülteni 
• https:/ /www.ihracatdestek.org.tr/uploads/e-ticaret-e-

ihracat-rehber_1625752409.pdf (12.06.2022)
• https:/ / www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/e-ticaret-

temel-kavramlar-13 (12.06.2022)
• https:/ /www.paradergi.com.tr/dunya/2022/03/11/

adan-zye-e-ihracat-yol-haritasi (12.06.2022)
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Umut SERTER
Muayene Memuru

Elektromanyetik Kalkanlama Özelliğine Sahip Tekstiller

ELEKTROMANYETİK 
KALKANLAMA (EKRANLAMA)

Elektromanyetik kalkanlama 
ya da ekranlama belirli bir 
bölgeyi dış elektromanyetik 

ortamdan izole etmek veya iç 
elektromanyetik ortamın dışarıya 
sızmasını engellemek amacıyla 
yapılır. Michael Faraday’ın 
prensiplerini oluşturduğu Faraday 
Kafesi kalkanlama sistemlerinin 
temelini oluşturur. Faraday 
kafesi elektronik gürültünün 
(istenmeyen elekromanyetik 
dalgalar) neredeyse tamamen 
yok olmasını sağlayabilecek 
bir sistemdir (12). Prensipte 
ekranlama ve kalkanlama 
aynı amaca ve yönteme 
sahipse de elektrik-elektronik 
mühendisliğinde amaç gürültü 
(istenmeyen elektromanyetik 
dalgalar) kaynağını izole etmek, 
tekstil mühendisliğinde ise 
özellikle sağlık tekstillerinde 
amaç insanın izole edilerek 
zararlı etkilerden korumaktadır. 
Dolayısı ile elektrik-elektronik 
mühendislerinin ekranlama dediği 
yöntemin tekstil mühendisleri 

tarafından kalkanlama olarak 
ifade edilmesi bizi şaşırtmamalıdır. 
Kalkanlamanın temel prensibi, 
korumak istediğiniz nesneyi 
tamamen kuşatan iletken bir 
katman yaratmaktır. Kalkanlama 
için kullanılacak izolasyon 
malzemelerinin üretiminde 
tekstil mühendisliğinden 
de faydalanılabilir. Sağlık 
tekstilleri olarak kullanılacak 
elektromanyetik kalkanlama 
özelliğe sahip ürünler bir gürültü 
kaynağının izole edilmesinden 
ziyade elektromanyetik dalgaların 
zararlarından insanları 
koruma amacı taşımaktadır. 
Elektromanyetik kalkanlama 
özelliğine sahip materyallerden 
giyim eşyaları, perde, kılıf, örtü 
gibi günlük yaşamda kullanılabilir, 
esnek ürünler üretilebilir. Ayrıca 
kalkanlanma özelliğine sahip 
tekstil ürünlerinin savunma 
sanayiinde, havacılık sanayinde 
önemli kullanım alanları 
bulunmaktadır. 

ELEKTROMANYETİK 
KALKANLAMA ÖZELLİKLİ 
TEKSTİL MATERYALLERİ

Geleneksel olarak metal levha 
kalkanlama için kullanılan en 
kullanışlı ve yaygın malzemedir. 
Fakat metal levhanın pahalı 
olması, hantal, sert olması 
onun ön plana çıkan olumsuz 
yönlerindir. Metal levhanın 
aksine kolay uygulanabilir, 
esnek, üretimi kolay ve daha 
ucuz yüksek kalkanlama özelliği 
gösteren tekstillerin kalkanlama 
uygulamalarında kullanılması 
için yapılan çalışmalar mevcuttur. 
Tekstil yüzeyi oluşturulurken metal 
fiber tel içeren ipliklerden elde 
edilmiş kumaşlar kalkanlama 

uygulamalarında kullanılmaktadır. 
Kalkanlama özellikli tekstil 
yüzeylerinde kalkanlama 
etkinliğini etkileyen başlıca 
karakteristik özellikleri ise kumaşın 
içerdiği iletken özelliği ve çapı, 
geometrisi, iplik yoğunluğu, 
kalınlığıdır. Kalkanlama özellikli 
tekstil yüzeylerinin işleme 
ve kullanımda, sürtünme, 
aşınma, ıslanma, bağlanma, 
absorplama, penetrasyon(içine 
girme) ve antistatik özellikler 
düşünüldüğünde liflerin yüzey 
yapısı oldukça önemlidir (18). 
Malzemelerin iletkenlik ve 
manyetik geçirgenlik katsayıları 
kalkanlama işleminde önem 
kazanmaktadır. Malzemelerin 
fiyatı, yoğunluğu, ısı iletkenliği, 
özdirenci gibi diğer fiziksel 
özelliklerinin elde edilen ekran 
ürünü seçiminde etkin rol 
oynamaktadır (28). 

Tekstil kumaşlarını ve iplikleri 
iletken polimerlerle kaplayarak, 
düşük yüzey dirençli, çeşitli 
esnek, iletken yapılar elde 
edilebilir. Bu yapıların iletkenlikleri 
metallerin iletkenliklerinin dörtte 
biri kadardır ve iletkenlikleri 
sentez parametreleri ve 
reaktant(bir bileşikte reaksiyona 
girebilen ve reaksiyondan ürün 
üretmeye yarayan maddeler) 
konsantrasyonlarına bağlı 
olarak yarı iletkenlikle yüksek 
iletkenlik aralığında olabilirler 
(3).  İletken polimer kaplı tekstil 
ürünlerinin elektromanyetik 
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kalkanlamada sağladığı bazı avantajlar; esneklik, 
geniş bir yüzey yapısı, düşük ağırlık ve ekonomiklik 
olarak sıralanabilir (3).  Elektrospining tekniği ile 
yüksek voltajla oluşturulmuş yüksek elektrik alan 
içerisinde polimer çözeltilerinden nanolif üretimi 
yapılabilir. Yüksek uzama eğilim nedeni ile polimer, 
elektrospining sırasında uzayarak, lif ekseni boyunca 
lifin çekirdek kısmına yerleşir.  Bu teknik ile liflerin 
mekanik, elektriksel iletkenlik özellikleri geliştirilebilir. 
Bu yolla üretilen yapılar elektromanyetik 
kalkanlama etkisi istenen alanlarda kullanılırlar 
(3). Klasik metal ve karbon takviyeli tekstil yapıları 
mükemmel iletkenlik değerleri yüzünden pek çok 
elektromanyetik kalkanlama uygulamalarında 
kullanılmaktadır. Metal takviyeli tekstil yapılarının 
işlenme zorluğu, geri dönüşüm olmaması, esnek 
olmamaları ve kompozitlerde zayıf lif ve metal arası 
tutunma gibi dezavantajları vardır. Metal yüzey 
kaplamaları, toz veya lifler ile doldurulmuş polimer 
kompozitler veya kaplamaları ise; düşük yırtılma 
veya çizilme dayanımlarından dolayı dezavantajlıdır. 
Karbon yapılar da ise işlenme ve boyanma ile 
mukavemet problemleri bulunmaktadır (4).

İLETKEN POLİMERLERDE KALKANLAMA 
UYGULAMALARI

Polietilen, poli(vinil klorür), polistiren, polipropilen 
gibi geleneksel polimerler 1977 yılına kadar, 
elektriksel yalıtkanlığı iyi maddeler olarak 
bilinmekte ve bu özelliklerinden dolayı yalıtkan 
olarak yaygın olarak kullanılmaktaydılar hatta hâlâ 
da kullanılmaktadırlar. Poli(vinil klorür)  elektrik 
kablosu üretiminde bakır tellerin izolasyonunda 
kaplama malzemesi olarak halen kullanılmaktadır. 
Günümüzde en fazla tüketilen polimerler arasında 
polietilen, poli(vinil klorür), polistiren, polipropilen, 
poliakrilonitril, poli(etilen teraftalat), poliamitler, 
epoksiler, poliüretanlar, akrilatlar, fenolikler 
sayılabilir. Sözü edilen polimerler birer yalıtkandır ve 
elektriksel iletkenlik düzeyleri de yalıtkanlar bölgesi 
içindedir. Polietilen ve polistirenin elektriksel iletkenlik 
değerleri 10-18 Siemens/metre (S/m) dolayındadır. 
Sulu tuz çözeltilerinin 1 S/m iletkenlik gösterebildiği 
göz önüne alınırsa, geleneksel polimerlerdeki 
iletkenliğin düşüklüğü daha iyi yorumlanabilir 
(30). İletken polimer ifadesindeki iletken kelimesi 
elektriksel iletkenliği tanımlar. Polimerlerin kendi 
elektronları üzerinden yeterli miktarda elektrik 
iletebileceğine yönelik ilk bilgi, poliasetilen üzerinde 
yapılan çalışmalardan elde edildi. Poliasetilen, 
iletken olmadığı bilinen ve normalde siyah toz 
halinde bir polimerdir. H. Shirakawa, 1974’te, 
Ziegler-Natta katalizörü kullanarak metalik 

görüntüde ancak yeterince iletken olmayan gümüş 
renginde poliasetilen filmler hazırlamıştır (3). 
Shirakawa, Hegeer ve MacDiarmid 1977 yılında 
yayımladıkları bilimsel bir makalede, uzun yıllardır 
iyi bilinen ve normalde siyah toz halinde olan 
poliasetilenin iyot, flor ve klor buharlarına tutularak 
yükseltgendiğinde, iletkenliğinin 109 kat artarak 
105 S/m düzeyine çıktığını belirttiler.  Metaller 
düzeyinde elektriksel iletkenliğe sahip ilk polimerin 
sentezlenmesi 1977 yılındadır. Shirakawa, Hegeer 
ve Mac- Diarmid bu çalışmalarından dolayı 2000 
yılı Nobel Kimya Ödülü’nü aldılar. Üniversitelerde ve 
diğer araştırma merkezlerinde yapılan çalışmalara 
paralel olarak, 1980’in başlarında iletken 
polimerler yaygın olarak kullanılmaya başladı (30). 
Sıcaklık farkı metallerin ve iletken polimerlerin 
iletkenliklerinde ters oranlı bir ilişkiye sahiptir. 
Sıcaklığın yükseltilmesi metallerin iletkenliğini azaltır, 
iletken polimerlerin iletkenliği ise artırır (3).

Bakır ya da karbon gibi iletken bir maddeyi 
polimere ekleme iletken polimer yapmanın en basit 
yöntemlerinden biridir. Polimer-metal ikilisinden 
birlikte yararlanmaya yönelik ilk denemelerden biri, 
polimerlere metal tozlarının ya da parçacıklarının 
katılmasıdır. Yeni malzemede iletkenliği polimer 
örgüsüne sokulan metal faz sağlar, polimer ise 
metal faz için taşıyıcı faz işlevi yapar. Örneğin, 
gözenekli yapıdaki gümüş metal tozları ile epoksi 
grubu polimerlerden hazırlanan kompozitlerde, 
elektriksel iletkenlik yanında termomekanik özellikler 
de iyileşir. Bu kompozit, elektronik eşyaların 
ambalajlanmasında kullanılabilir. Karbon tozu, 
karbon nanotüpler türü katkılarla da polimerlerin 
iletkenlikleri artırılmaya çalışılır (30). Bu yöntem 
basit ve uygulanabilir olmasına rağmen nihai 
ürünlerin düşük aşınma direnci, karışımın nizami 
olmaması, düşük mekanik özellikler gibi sorunlarla 
karşılaşılmaktadır (38). Polimer içerisinde uygun 
bir tuz çözüp iyonik iletkenlikten yararlanmak 
iletken polimer üretmenin bir başka yoludur. Her 
iki yöntemde de polimer, iletkenliği sağlayan 
parçacıklar için bir bağlayıcı faz olarak işlev yapar ve 
kendisi elektrik iletimine katılmaz. Her iki yöntemle 
üretilen iletken polimerlerle ancak belli düzeyde 
iletkenlik kazandırılabilir (30).  
İletken polimerlerin üretilmesi arka arkaya iki 
adımdan oluşur. İlk adımda polimer kimyasal 
işlemlerle başlangıç maddelerinden elde edilir.  
İkinci adımda bir kimyasal yükseltgen ya da 
indirgen tepkimesi sonucunda taşınan yüklerin 
ortaya çıkarılmasıdır. İlkinde elektronlar çekilir 
ikincisinde eklenir. Uyarıcılar arasında halojenler 
(iyot ya da brom) geçiş elementleri katyonları, 
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organik yükseltgeneler (kloloranil ya da 
diklorodisyanokinon) ve sodyum ya da potasyum 
gibi alkali metaller bulunur (38). 

Polimerlerin kendilerinin elektronik iletkenlik 
gösterebilmesi için polimer örgüsünde 
elektronların zincir boyunca taşınmasını sağlayan, 
uygun yerler bulunmalıdır. Bu koşulu, ana 
zincirinde konjuge bağlar (karbon atomlarının 
ardışık, tek ve çoklu bağlar ile birbirlerine 
bağlandığı yapılar) bulunan polimerler 
sağlayabilir. Bu nedenle, konjuge bağ yapısı 
polimerlerde elektriksel iletkenlik için aranan 
ilk koşuldur. Örneğin konjuge çift bağ, karbon 
atomunun ardışık tek ve çift bağ ile birbirlerine 
bağlandığı bir yapıdır. Konjuge yapıdaki tek 
bağlar sigma bağlarıdır, sağlam olan bu bağlarda 
elektronlar lokalize olmuştur, zincir boyunca 
hareket yetenekleri yoktur ve yerleri bellidir. Çift 
bağlar ise bir sigma ve bir pi bağından oluşur. 

Pi bağında elektron lokalizasyonu sigma bağına 
göre daha zayıftır, ancak bu zayıflık polimeri 
yeterince iletken yapmaya yetmez. Konjuge 
yapıdaki polimerler belli düzeyde iletkenlik 
gösterselerde, iletkenlik değerleri metallerdeki 
iletkenlik düzeyinden çok uzaktır. Yüksek elektriksel 
iletkenlik için konjugasyonun yanı sıra polimer 
zinciri üzerinde serbest şekilde hareket edebilen 
yük taşıyıcılar oluşturulması da gerekir. Yük 
taşıyıcılar iki yöntemle oluşturulur. Yöntemlerden 
biri polimerden elektron alarak polimeri 
yükseltgemek, diğeri ise polimere elektron vererek 
polimeri indirgemektir. Her iki yaklaşım da henüz 
Türkçe karşılığı yerleşmemiş katkılama (doping) 
adı ile bilinir. Örneğin bir polimer bir yükseltgen 
madde (örneğin A) yardımıyla yükseltgenirse, 
polimer zincirden bir elektron kopar ve zincir 
üzerinde artı yük boşluğu oluşur. Komşu bir 
elektron bu yük boşluğuna kolayca atlar ve geldiği 
yerde yeni bir yük boşluğu bırakır. Bu işlemler art 
arda zincir boyunca yinelenerek elektron taşınır ve 
elektrik iletilir. Polimer zincirleri arasındaki iletim 
ise bir zincirdeki elektronun bir başka zincirdeki 
artı yük boşluğuna atlaması ile sağlanır (4).
Poliasetilen sentezlenen ilk iletken polimerdir, 
iletkenlik düzeyi metaller kadar yüksek bir polimer 
olmakla birlikte hava ve neme karşı duyarlıdır. 
Atmosfer koşullarında bozunur ve iletkenliğini 
hızla kaybeder. Zaman içerisinde yapılan 
araştırmalar sonucunda çok sayıda yeni, iletken 
polimer türü sentezlendi ve özellikleri araştırıldı. 
İletken polimerlerin iletkenlik değerleri, sentez 
koşulları ve polimer türü ile yakından ilgilidir. 

İletken polimerlerden, atmosfer koşullarındaki 
kararlılıkları ve iletkenlik değerleri ile öne çıkanlar 
arasında polipirol, polianilin ve poli (3,4-etilen 
dioksitiyofen) (PEDOT) sayılabilir. Bu üç polimer 
endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. 
Diğer iletken polimerlere polifuran, poli(N-vinil 
karbazol), poli(p-fenilen), politiyofen ve türevleri 
örnek verilebilir. İletken polimerler organik metal 
veya sentetik metal olarak da adlandırılır (4).
Elektro-iletkenlikle birlikte elektromanyetik 
kalkanlama ve statik elektriği engelleyici özelliğe 
sahip bu yüksek katma değerli kompozit 
malzemeler tüm dünyada çeşitli sanayi dallarında 
kullanılmaktadırlar [19]. 300 MHz - 300GHz 
aralığında olan mikrodalga frekanslarının 
dalga boyları sırası ile 1m - 1mm olmak üzere 
değişmektedir. Mikrodalga frekans spektrumu 
birkaç banda ayrılmaktadır. Aşırı Yüksek Frekans 
(UHF) bandı 300 - 3000MHz frekans bölgesi 
için tanımlanmış olup, birçok elektronik tüketim 
ürünlerinin çalışma ferkansının 1.7 – 2.6GHz 
aralığında olması bu frekanslarda elektromanyetik 
alan kalkanlaması çalışmalarının oldukça revaçta 
kalmasına sebep olmaktadır (Cheng, vd., 2014; 
SIA, 2012; Özdemir, vd., 2015)(28). İletken 
materyaller elektromanyetik radyasyonu yansıttığı 
ve/veya absorbe ettiği için elektromanyetik 
kalkanlama olarak kullanılabilirler. Kendiliğinden 
iletken özelliğe sahip polimerler, kimyasal 
polimerizasyon teknikleri ile düşük maliyetlerde 
yüksek miktarda üretimi mümkündür (3). 
Polimerizasyon işlemi demir klorür gibi bir metalik 
tuz yardımı ile monomerin oksidasyonu ile oluşur. 
Oluşan polimerin iletkenlik değeri, polimerizasyon 
süresine, sıcaklığa, monomer ve oksitleyicinin 
konsantrasyonlarına bağlıdır. Örnek olarak tekstil 
materyalleri bir Polipyrrole (PPy) tabakası ile, 
kumaşı, içerisinde bir oksitleyici, dopant(elektriksel 
veya optik özelliklerini değiştirmek için bileşiğe 
eklenen kimyasal madde) maddesi ve pirol 
bulunan polimer çözeltisine daldırarak kolaylıkla 
kaplanabilir (3). İletken polimerlerin kırılgan ve 
işlenmesinin zor olması ticari uygulamalarını 
kısıtlamaktadır. Polimerler tekstil yüzeylerin 
üzerine kaplandıklarında, sınırsız çeşitlilikte yüzey 
yapısına sahip esnek katmanlar elde edilir. İletken 
polimer kullanımının dezavantajlarından bir 
diğeri de iletken partiküller ve yalıtkan polimerin 
nanometrik ölçüde birleşimi ile oluşan iletken 
polimer kompozitleri, heterojen yapıları nedeni 
ile sıcaklık değişimleri, mekaniksel gerilim ve 
kimyasal madde konsantrasyonlarına karşı 
duyarlı göstermeleridir (3). Elektromanyetik 
kalkanlamada iletken polimer kaplı tekstil ürünleri 
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kullanımının sağladığı avantajlar; esneklik, geniş 
bir yüzey yapısı çeşitliliğine bağlanabilme, ürün 
ağırlığının düşük olması ve ekonomik üretim olarak 
sıralanabilir (3). İletken özelliğe sahip polimerlerin 
tekstil materyallerine uygulanan ince kaplamaları 
çoğunlukla yerinde kimyasal polimerizasyon ile 
oluşturulur (3). Malzeme üzerinde polimerizasyon 
işleminde ilk adım tekstil lifleri üzerinde oligomer 
ve polimerlerin fiziksel olarak tutunmasıdır, ikinci 
adımsa çözeltide polimerizasyondur (3).

İletken polimerlerin sentezlenmesinde iki temel 
yöntemden yararlanılır. Bunlardan biri uygun 
kimyasalların kullanıldığı kimyasal yöntem, diğeri 
ise elektrik enerjisinden yararlanılan elektrokimyasal 
yöntemdir. Her iki yöntemin de birbirlerine göre 
bazı zayıf ve üstün noktaları vardır. Kimyasal 
yolla sentezlenen iletken polimerler genelde 
toz halindedir, elektrokimyasal yöntemde ise 
polimer genelde elektrot yüzeyini film halinde 
kaplar. Hangi yaklaşımla hazırlanırsa hazırlansın, 
iletken polimerlerin rengi, genelde yeşil, siyah ve 
kahverenginin tonlarında değişir. İletken polimerlerin 
erimez ve çözünmez oluşları, geleneksel polimer 
kalıplama (örneğin ekstrüzyon ve injeksiyon 
kalıplama) yöntemleri ile şekillendirilmelerini 
engeller. Bu nedenle de genelde organik çözücüler 
olarak ya da suda dağılımları hazırlanarak satışa 
sunulurlar.

İletken polimerlerde en büyük sorunlardan biri 
kararlılıktır. İletken polimerler oksijen ve nemden 
etkilenerek kararlı olmaktan uzaklaşırlar. Örneğin ilk 
iletken polimerlerden poliasetilen oda sıcaklığında 
1,5 x 106 S/m iletkenliğe sahiptir, ancak açık 
atmosfer koşullarında oksijen ve nemle tepkimeye 
girerek iletkenliklerini geri dönülmez biçimde yitirir.  
1980 ‘ler de iletken polimerler kararlılıkları ve üretim 
prosesleri konusunda önemli ilerlemeler kaydedildi 
(38). Tablo 1’de farlı iletken iletken polimerlerin 
iletkenlikleri gösterilmektedir. 

Tablo 1: Polimerlerin elektriksel iletkenlikleri (38)

İletken polimerlerden yapılan kasalar üzerine 
ayrıca elektromanyetik kalkan görevi yapacak, 
polipirol gibi bir iletken polimer kaplanarak dalga 
yayınımı engellenebilir. Polipirol, polianilin gibi 
iletken polimerlerin radar ışınlarını soğurduğu da 
yıllardır bilinmektedir. Radar ışınlarının soğurulması, 
polipirol ile kaplanmış bir askeri uçağın ya da 
geminin radarda görülmeyeceği anlamına gelir. 
İletken polimerlerin günümüzde ticari uygulamasının 
yapıldığı ve ilerisi için de ümit veren başka bir 
kullanım alanı da antistatik kaplamalardır. Liflerin 
polimerle kaplanması, aslında bu sorunun yanıtına 
yönelik bir araştırmadır, ancak iletken polimer kaplı 
liflerin iletkenlik düzeyi yeterince yüksek değildir. 
İletken polimerlerden doğrudan lif elde etme 
yönünde araştırmalar da yapılmakta ve polianilin, 
polipirol, politiyofen gibi polimerlerin mikro ve nano 
boyuttaki iletken lifleri laboratuvar koşullarında 
hazırlanmaktadır. Önemli sorunlardan biri bu 
liflerin mekanik özelliklerinin zayıf olmasıdır. İletken 
polimerler hafiflik ve elektriksel iletkenlik özelliklerini 
bir arada taşıyan tek madde grubudur. Bu üstün 
özellikleri ile ileride elektronik, havacılık, iletişim, tıp, 
otomobil, uzay teknolojisi gibi alanlarda kullanılan 
pek çok malzemenin yerini alma potansiyelleri vardır. 
Organik metaller adı da verilen iletken polimerler, 
geleceğin yeni iletken malzemeleridir (30).

KALKANLAMA ÖZELLİKLİ TEKSTİLLERİN 
KULLANIM ALANLARI

Modern yaşamı akıllı telefonlar ve diğer iletişim 
araçları olmadan hayal etmenin bile mümkün 
olmadığını günümüzde mevcut elekromanyetik 
kirliliğin sağlık sorunlarına neden olmasını 
engelleyecek çözümler gereklidir. Elektromanyetik 
kalkanlama özelliğine sahip tekstiller modern 
yaşamda tehlike arz eden elektromanyetik 
kirlilikten korunmak için önemli bir seçenektir. 
İletken polimerler statik elektriğin oluşumunu 
engellediğinden antistatik tekstil yüzeylerinde 
ambalajlarda ve halılarda kullanılmaktadır. 
İletkenliği arttırılmış polimerler sayesinde 
elektromanyetik kalkanlama özelliği olan yüzey 
kaplamaları, halı, perdeler veya kıyafetler üretilebilir 
(4). Kalkanlama özelliğine sahip giyim eşyaları, 
perdeler, çipindik, yorgan, duvar kaplamaları 
gelecekte kullanım alanı yaygınlaşacak ürünleridir.  
Ticari adı Contex olan naylon, pamuk ve polyester 
gibi liflerle desteklenmiş iletkenliği yüksek ürünlerin 
havacılık ve savunma sanayiinde kullanımı 
muhtemeldir. Bu malzeme elektromanyetik etkilere 
dayanıklı bilgisayar koruyucuları ve yüksek sıcaklığa 
dayanıklı giysilerde   kullanılabilmektedir (38). 
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Kalkanlama özelliğine sahip tekstil malzemelerin 
elektrik iletkenliğine sahip olması havacılık sanayinde 
aranan bir özelliktir. Komposit malzemelerin yalıtkan 
özellikte olması havacılıkta kullanımını kısıtlayan 
bir faktördür, iletken polimerlerle oluşturulan tekstil 
ve komposit malzemeler üstün özellikleri nedeniyle 
havacılıkta sanayiinde kullanımı artacaktır. Havacılık 
sanayinde komposit malzeme kullanımı giderek 
yaygınlaşmaktır lakin komposit malzemelerin 
kullanımını engelleyen bazı dezavantajları da 
bulunmaktadır.  Elektrik iletkenliği hava araçlarının 
dış yüzeylerinde gerekli olan en önemli özelliklerden 
birisidir (Gibson, 2010). Yalıtkan hava aracı yapıları 
yıldırım çarpmalarından hasar görebilmektedir. 

Bu yüzden hava araçlarında iletken olmayan 
polimer matrisli kompozit malzemelerin yerine, 
iletken polimer nano-kompozitlerin kullanılması 
için araştırmalar yapılmaktadır (Gibson, 2010) 
(39). Uçak tasarımlarında oluşan statik elektriğin ve 
yıldırım çarpması durumunda ortaya çıkan elektrik 
akımının uçağa zarar vermeden uzaklaştırılması 
önemli bir konudur. Ticari uçaklarda yılda ortalama 
1 ya da 2 defa yıldırım çarpması olasılığı vardır. 
Uçağa yıldırım düşmesinin yanında uçağın bulut 
içinden geçerken meydana gelen sürtünmeden ve 
uçakta yer alan elektronik cihazlarda statik elektrik 
oluşur. Oluşan bu elektriğin uçağın üzerinden 
geçerken elektronik aksamlarına vermeden ve bir 
noktada toplanıp hasara neden olmadan taşınması 
gereklidir. Uçağın yıldırım riski ve statik elektrikten 
elektronik aksamlarının elektromanyetik kalkanlama 
ile korunması gereklidir. Uçağa yıldırım düşme 
durumunda yaklaşık 200 000 amperlik akım oluşur 
ve akım uçak üzerinde kendine iletilen bir yol arar. 

Uçağın yapımında temel malzeme olan alüminyum 
bu iletkenliği sağlar ve bu elektrik tekrar atmosfere 
verilir. Uçak üzerinden bu iletim doğru şekilde 
yapılmazsa uçak hasar görebilir.  Komposit malzeme 
elektrik iletkenliğinin alüminyum göre düşük olması 
önemli bir problemdir. Alüminyumda maksimum 
direç 0.0005 Ohm iken komposit malzemelerde 
maksimum direnç 1 Ohm a ulaşmaktadır. Komposit 
malzemelerde elektrik iletkenliğinin arttırılması 
havacılık sanayiinde kullanım imkânı artmasını 
sağlayacaktır.  Günümüzde komposit malzemelerin 
alüminyum levhalar ile kaplaması metoduyla (0.1 
mm kalınlığında) maksimum direnç 0.15 Ohm 
a düşürülebilmektedir. İletken polimerle üretilen 
komposit malzemelerin havacılıkta kullanımını 
gelecekte arttıracaktır (40). 

Komposit malzemelerin havacılıkta kullanımı sürekli 
artmaktadır. Ticari havacılıkta kullanılan Boeing 
777 uçağında ağırlık olarak %12 si, Airbus A380 
uçağında ağırlık olarak %25 i, Boeing 787 uçağında 
ağırlık olarak %51 i komposit malzeme kullanılarak 
üretilmiştir.  Resim 1 ‘te Havacılıkta kullanılmak için 
tasarlanmış sandviç kumaştan komposit materyal 
ve komposit malzemeyle üretilmiş Boing 747 flap 
parçası görülmektedir.

Resim 1: (a) Havacılıkta kullanılan sandviç yapılı 
komposit örneği)

(b) Boeing 747 Flap Parçası (41)

Kalkanlama özelliğine sahip tekstillerin bir diğer 
kullanım alanında savunma sanayiidir. Kalkanlama 
özelliğine sahip komposid malzemeler savunma 
araçlarını radarlar tarafından görünmez hale 
getirebilir. İletken polimerlerin elektromanyetik 
kalkanlama özelliği sayesinde radara yakalanmayan 
hayalet (Stealth) teknolojilerde kullanılması da 
mümkündür.

Hayalet teknoloji geliştirildikçe, hava ve deniz 
araçlarının düşman radarlarına görünmemesi için 
yeni tasarımlar ortaya çıkmaktadır. 
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Geleceğin savaş jetlerinde öne 
çıkan diğer önemli özellik radara 
görmemezliktir. Radarlar yolladıkları 
radyo dalgalarının bir nesneye çarpıp 
geri dönmesi ilkesiyle çalışmaktadır. 
Radar Cross Section (RCS, Radar 
Kesiti) ise, bir cismin üzerine çarpan 
radar dalgalarını radar alıcısına ne 
oranda geri yansıtacağını ve dolayısı 
ile radara fiziksel büyüklüğüne 
oranda bir sinyal gönderecektir.  
Normalde radara yakalanmayan 
uçakların RCS ’sinin büyüklüğüne 
ve geometrik şekline bağlı olmasına 
karşın hayalet (stealth) uçaklar, 
kendileriyle aynı büyüklükte normal 
uçakların yaklaşık binde biri kadar 
RCS ’ye sahipler (31). Hayalet 
teknolojisi aracın çarpan radyo 
dalgalarını alıcıların algılamayacağı 
şekilde dağıtan geometrik şekillerde 
yapılması tekniği kullanıldığı gibi 
çarpan radyo dalgaları adsorplayarak 
geri yansıması engelleyen komposit 
malzemelerin kullanılması tekniği 
de uygulanmaktadır. Körfez 
savaşının ikonu haline gelen radara 
yakalanmayan F117   uçaklarında 
uçağın gövdesi alüminyumdan 
oluşmakla beraber uçağın özel açılı 
yapısıyla radara yakalanmama 
özelliği Kabin camları radar saptırıcı 
malzemeyle kaplanmasa pilotun 
kaskı radarda tek başına uçağın 
tamamından daha görünür hale gelir 
(34). Resim 2 ’de F117 hayalet uçağı 
gösterilmektedir.
Resim 2: Radara yakalanmama 
özelliğine ship F 117 uçağının 
geometrik yapısı ile radar görüntüsü 
küçültülebilmektedir(44).

Hayalet teknolojisi çalışmaları üzerine 
düşen mikrodalga enerjisini emebilen 
kompozit malzemeler ile görünmezlik 
sağlanabildiğini bildirmiştir. Sadece 
radar emebilen malzemeler (Radar 
Absorbing Materials[RAM]) değil, 
radar emebilen yapılar (Radar 

Absorbing Structures[RAS]) da 
günümüzde kompozit malzemelerden 
geliştirilmektedir (Marsh, 2010). 
Görünmezlik sağlayan kompozit 
malzeme teknolojileri F–35 Lightning 
II uçağında da 2006 yılından itibaren 
kullanılmaktadır (Bongers ve Torres, 
2014) (39). Sukhoi Su-57 radara 
görünmezlik teknolojisin kullanıldığı 
ilk Rus savaş uçağıdır, yapısal 
ağırlığının %25’i ve dış yüzeyinin 
%70’ini kapsayan kompozitleri yoğun 
kullanımı ile dikkat çekmektedir (42).

Yalıtkan kompozit malzemeler 
radardan gelen dalgaları soğurur, 
oysaki metaller ve karbon fiberler gibi 
elektriksel iletkenliği olan malzemeler 
yüzeylerindeki elektromanyetik enerjiyi 
yansıtır. Ayrıca Kompozit malzemelere 
yalıtkan ve manyetik özelliklerini 
optimize etmek için ferritler(demir 
ve diğer metalleri içeren seramik 
malzeme) eklenebilir. Ferrit içeren 
boyalar hayalet araçlarda kullanılan 
başka bir tekniktir. Radyasyon 
Emici Malzeme (RAM), genellikle 
ferrit boya olarak, özellikle metal 
yüzeylerin kenarlarında kullanılır. RAM 
kaplamaların malzemesi ve kalınlığı 
değişebilse de çalışma şekilleri aynıdır: 
bir yer veya hava radar istasyonundan 
yayılan enerjinin kaplama tarafından 
emilip ve geri yansıtmak yerine ısıya 
dönüştürülmesidir. Mevcut teknolojiler 
arasında yalıtkan kompozitler ve 
ferrit izotopları içeren metal fiberler 
bulunmaktadır.  

Ferrit boya esaslı RAM ile doldurulmuş 
boşluklar ile yansıtıcı yüzeyler 
üzerinde piramit benzeri yapılar 
bırakılmasını içerir. Piramidal yapı, 
RAM labirentindeki radar enerjisini 
saptırır. Malzeme gelen radyo 
dalgalarıyla uyum içinde rezonansa 
giren ve enerjilerinin çoğunu ısı 
olarak dağıtan mikroskobik demir 
küreler içerir ve alıcı radarlara geri 
yansıyacak çok az şey bırakır (43). 
B-2 hayalet bombardıman uçaklarının 
camları ince bir altın tabakayla 
kaplanmakta ve bu kaplama 
radar sinyallerini yutmaktadır. 
B-2 hayalet bombardıman 
uçaklarının %30 ‘u komposit-plastik 
maddeden yapılmıştır. Kullanılan 
bu malzeme elektromanyetik 

sinyallerin emmektedir. Uçağın 
gövdesi tarafından emilen sinyaller 
bir ayna labirenti gibi sinyalleri 
birbirleri arasında yansıtarak 
soğurmaktadır. Kullanılan hayalet 
komposit malzeme teknoloji radar 
sinyallerinin %80 ini yutmaktadır. 
Uçağın yapımında kullanılan 
teknoloji gizliliğini korumaktadır 
(35). Yugoslavya iç savaşında Sırp 
hava savunması tarafından ABD ait 
F 117 hayalet uçağı 27 Mart 1999 
da düşürülmüştür. Bu durum F 117 
uçaklarının hava savunma radarlarına 
yakılabildiğini gösterdiğinden bu 
uçaklar kullanımdan kaldırılmıştır 
(37).  Radara yakalanmama özelliği 
komposit-plastik materyal ile 
yapılan gövdesi olan B-2 hayalet 
bombardıman uçakları halen 
kullanılmaktadır. 

Hayalet teknolojisinin kullanıldığı B-2 
bombardıman uçağı ve uçağın gövde 
kaplaması resim 3 ’te gösterilmektedir

(a) Hayalet teknolojisi ile üretilmiş B-2 
hayalet bombardıman uçağı

[b] 2 hayalet uçağı gövde 
kaplaması(43).

Hayalet gemiler de benzer amaçlı bir 
tasarımla hem radar dalgalarından 
hem görülebilir niteliklerinden hem de 
çıkardıkları sesi en aza indirerek sesle 
yer tespit etmeyi sağlayan sonar
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dalgalarından olabildi- ¤ince saklanmayı hedeflerler. 
İsveç donanmasında görev yapan Visby adlı gemi hayalet 
tenolojisi ile üretilmiştir. Sonradan yapılan gemiler de bu 
ada gönderme yapılarak Visby sınıfı olarak adlandılır. 
Gemiler, radar dalgalarını geriye olabildiğince az 
yansıtacak biçimde tasarlanmıştır (32). Gemi yüzeyi 
karbon fiberle güçlendirilmiş plastikten yapılmıştır. Şekil 
7 ’te hayalet teknoloji ile üretilmiş Visby savaş gemisi 
görülmektedir.

Şekil 7: İsveç donanmasında görev yapan hayalet teknolojisi ile 
üretilmiş Visby korveti(32, 43).

Sonuç olarak; elektromanyetik kalkanlama özelliğine 
sahip tekstil ürünleri kullanıcısını zararlı elektromanyetik 
dalgalardan koruma amacı taşıyan gündelik yaşamda 
kullanılacak tekstil ürünlerinde hayatımıza girdiği gibi 
havacılık ve savunma sanayiinde ileri teknoloji üretiminde 
de kullanımı hızla yaygınlık kazanmaktadır.
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Teknolojinin Armonize Sistem (Hs) Sınıflandırma Verimliliğini
ve Doğruluğunu Artırma Çabaları Üzerindeki Etkisi Nedir?

Melike GÜNAYDIN
Tercüman

2019 DGÖ Armonize Sistemin Geleceği 
Konferansında tartışılan ana konulardan 
biri HS karmaşıklığıydı. Özellikle küresel 

ekonomiye dahil olma fırsatı verilen ancak bunun 
için gerekli araçlara sahip olmayan küçük ve orta 
ölçekli işletmeler için HS sınıflandırmasının zorluğu 
hakkında birtakım endişeler dile getirildi.

Gerçek şu ki, HS sınıflandırması çoğu işletme için 
büyük oranda insan gücüne ihtiyaç duyulan bir 
süreç olmaya devam etmektedir. 2016 Thomson 
Reuters/ KPMG anketine katılanların % 95 ‘i HS 
sınıflandırmasında zorluk çektiğini belirtti. Bu 
zorluk bazı sınıflandırma hatalarında da ortaya 
çıkmaktadır. Örneğin Kanada Sayıştayı, ülke 
parlamentosuna sunduğu birkaç raporda, %20 ve 
daha yüksek oranda hata belirlemiştir. 

Dünya Gümrük Örgütü, sınıflandırmaya yardımcı 
olmak için Açıklayıcı Notlar ve Görüşler gibi çok 
sayıda önemli kaynak yayımlamaktadır. Bununla 
birlikte, binlerce, on binlerce, hatta milyonlarca 
emtiayı zamanında sınıflandırması gereken bir 
beyan sahibi için, bu kaynaklar pek de yararlı 
olmayabilir. DGÖ araçları esasen az da olsa HS 
okuryazarlığı ve deneyimi olan ya da olmayan 
bireylerin büyük çoğunluğu için sınırlı bilgi 
depolarıdır.

Bilindiği üzere, bilgi eksikliğinin çaresi eğitimdir. 
Eğitimin yerini hiçbir şey almasa da, bu süreç 
zaman ve maddiyat gerektirir ve çok az kuruluş 
kaynak sağlamak için çaba göstermektedir. 
Brexit öncesinde İngiliz tüccarlara gümrük uyum 
eğitimi vermek amacıyla kurulan İngiltere Gümrük 
Akademisi, “Gümrük İşlemleri ve Prosedürleri”, 
“İthalat Vergisinin Hesaplanması”, “Gümrük 
Beyannameleri” ve “İthalat İhracat Kontrolleri” gibi 
kritik görev alanlarını kapsayacak şekilde toplam 
40 saatlik bir eğitim vermektedir. Dünya Gümrük 
Örgütü Akademisi, toplamda 58 saat olmak üzere 
yalnızca HS sınıflandırması ile alakalı sektöre özgü 
beş kurs sunmaktadır. 

HS sınıflandırma yeterliliğini elde etmek için 
gereken saat sayısının daha gerçekçi bir 
değerlendirmesi, 2020 yılında LinkedIn’deki 
Gümrük Uzmanları Grubu üyelerinin % 92 ‘sinin 
“en az 100 saat” yanıtını verdiği ankette ortaya 
çıkmıştır. Uzmanların bulunduğu bu grupta, üçte 
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birinden fazlası 500 saatten fazla HS eğitiminin 
gerekli olduğunu belirtmiştir. Öyleyse asıl soru 
şu: onca kaynak ve onca eğitim, ticaret yapan 
biri için HS sınıflandırma hataları ve verimliliği 
sorununa pratik bir çözüm sunmazsa, teknolojiden 
faydalanabilir miyiz? Kısacası, evet. Bununla birlikte 
verimlilik, ne tür bir teknolojinin kullanıldığına bağlı 
olarak değişir.

Günümüzde sınıflandırma araçlarına destek 
olabilmek için kullanılan üç temel teknoloji türü 
vardır: anahtar kelime arama motorları, uzman 
sistemler ve makine öğrenimi algoritmaları. 

Anahtar Kelime Araçları 

Sınıflandırmaya yardımcı araçlara destek sağlamak 
için kullanılan teknolojilerin en yaygın olanı, anahtar 
kelime arama motorlarıdır. Bu araçları sırasıyla 
“Customs management systems”, “Electronic 
single windows”, Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı’nın tasarladığı “ASYCUDA”, 
Dünya Bankası tarafından tasarlanan “Vietnam 
Trade Information Portal” ve Uluslararası Ticaret 
Merkezi’nin “Market Access Map” ve “Rules of 
Origin Facilitator” gibi ticaret bilgi portallarında 
bulabilirsiniz. 

“Bu araçlar sınıflandırma yapmak için değil, 
sınıflandırmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
Bu nedenle çıkan sonuçlar, onları kullanan kişilere 
fayda sağlayacaktır.”

Anahtar kelime araçları, kullanıcıların girdiği 
sözcükleri veya tümcecikleri hedef belgedekilerle 
eşleştirmeye çalışır. Ne yazık ki, bu süreç epey 
hatalıdır ve anahtar kelime aracının zayıf noktasıdır. 
Kullanıcı, terminolojide doğrudan kullanılan bir 

kelime veya ifade girmezse, arama sonuç vermez. 
Örneğin, “bebek maması” ve “yumurta zamanlayıcı” 
gibi ticari mal açıklamaları (HS’de sırasıyla 
“homojenize kompozit gıda müstahzarları” ve 
“zaman aralıklarını ölçme, kaydetme veya gösterme 
aparatı” olarak tanımlanmıştır) hiçbir sonuç 
vermemektedir. Anahtar kelime arama motorları, 
herhangi bir sonuç alabilmek için kullanıcının 
Armonize Sistem terminolojisine aşina olmasını 
gerektirir. 

Bir anahtar kelime eşleşmesi bulunduğunda, 
bu araçlar çoğunlukla alakasız ve hatalı “olası” 
eşleşmeleri gösterir, ve yine, kullanıcıya sunulan 
birçok “olası” eşleşme arasından en uygun kodu 
belirlemek için sınıflandırma süreci ve terminolojisi 
hakkında bilgi sahibi olmaya zorlar. Uygun kod, bir 
başlık/alt başlıkla ilişkilendirildiğinde (yani HS mal 
açıklaması “diğer” olduğunda) doğruluk elde etmek 
neredeyse imkansızdır.

Bazı anahtar kelime arama motorları, Boole 
işlemcisi ile geliştirilmiştir. Diğerleri motorlara, 
ticari terminoloji ve HS terminolojisi arasındaki 
derin boşluğu kapatmaya yardımcı olmak için eş 
anlamlılar eklemiştir. Bununla birlikte, anahtar 
kelime arama motorlarının yalnızca aradıkları 
belgede veya veritabanında tam veya kısmi bir 
anahtar kelime eşleşmesi bulmaları durumunda 
sonuç verebilecekleri de kesin değildir. 

Barbados Hükümeti’nin Elektronik Ticaret 
Sistemindeki “bilgisayar” araması, anahtar kelime 
arama motorlarındaki sorunu gösterdi. Araç, 
her ikisi de yanlış olan iki olası eşleşme buldu: 
4821.10.00.900 (Fiyatlandırma etiketleri, basılı 
etiketler, bilgisayar ve fotokopi makinesi etiketleri) 
ve 4821.90.00.900 (Diğer fiyatlandırma etiketleri, 
basılı etiketler, bilgisayar ve fotokopi makinesi 
etiketleri). “Bilgisayar” için uygun kodu bulmak 
adına, beyan sahibinin bu tür makinelerin HS 
terminolojisinde “otomatik veri işleme makineleri” 
olarak tanımlandığını bilmesi gerekir. 

Anahtar kelime arama motorları HS 
sınıflandırmasının işlevi için tasarlanmadıklarından 
sınıflandırmaya yardımcı araç olarak 
adlandırılmaları zordur. Bu motorlar, Genel Yorum 
Kurallarını veya Fasıl Notlarını dikkate almaz veya 
uygulamaz.
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Uzman Sistemler 
Uzman sistemler, bu konu 
bağlamında, HS sınıflandırmasıyla 
ilgili belirli zorlukları ele almak için 
özel olarak tasarlanmış uygulamalı 
yapay zekanın (AI) bir dalıdır. 
Şunları içerir: 

• Beyan sahiplerinin yaygın 
olarak kullanılan ticari 
mal açıklamalarını HS 
terminolojisiyle eşleştirmek; 

• Parçalar ve setler/kitler gibi 
karmaşık öğelerin düzgün bir 
şekilde kullanılması; 

• HS Genel Yorum Kurallarını ve 
Fasıl Notlarını değerlendirmek 
ve uygulamak; 

• Eksik belirtmeyi ve anlam 
karmaşasını farkedip ele 
almak. 

HS sınıflandırmaya yardımcı 
araçlar olarak tasarlanan ve 
uygulanan uzman sistemler basit 
anahtar kelime arama motorları 
gibi görünür, ancak aradaki 
benzerlik bununla sınırlıdır. 

Ayrım gözetmeksizin arama 
yapan ve önemli ön HS bilgisi 
gerektiren anahtar kelime arama 
motorlarının aksine, uzman 
sistemler belirli alan bilgisi ve 
temel kuralları baz alır, emtia 
sınıflandırma sürecini akıllıca 
ve sezgisel olarak tek bir koda 
yönlendirmek için otomatik akıl 

yürütme araçlarını kullanır.

Avrupa Komisyonunun Kombine 
Nomanklatür Arama Motorunda 
“tirbuşon” aranması, uzman 
sistem tabanlı sınıflandırmaya 
yardımcı aracın merak uyandıran 
özelliklerini göstermektedir.

Araç, “tirbuşon” kelimesinin 
eksik belirtildiğini fark eder ve 
mekanik, elektro - mekanik 
veya başka bir şekilde çalıştırılıp 
çalıştırılmadığını sorar. Bu sorunun 
nasıl cevaplandığına bağlı 
olarak, ya bir HS kodu verilir ya 
da tek bir HS koduna ulaşılana 
kadar bir veya daha fazla çoktan 
seçmeli soru sorulur. Sınıflandırma 
işlemi belli bir noktaya kadar 
otomatikleştirilmiştir, ancak 
tamamen beyan sahibinin kontrolü 
altındadır. Araç, çıkarımlar ve 
varsayımlar yapar ve kullanıcı 
tarafından belirtilen girdilere yanıt 
verir, sonuç olarak Genel Yorum 
Kuralları ve HS Fasıl Notlarının 
dikkate alınması ve uygulanması 
yoluyla oluşturulan bir öneri sunar.
Uzman sistem tabanlı 
sınıflandırmaya yardımcı araçlar, 
tutarlı ve doğru önerilerde 
bulunma yeteneğini başarıyla 
göstermiştir ve yeni başlayanlar 
için daha hızlı bir öğrenme 
eğrisi ile sonuçlanmıştır. 
Ulusal bir Gümrük Otoritesi, 
sınıflandırmaya yardımcı aracın 

kullanılmasının, iki yıllık süre 
boyunca beyan veri kalitesinde 
%46, sınıflandırma doğruluğunda 
%22 ve mali uyumlulukta %29 
‘luk iyileştirmelerle sonuçlandığını 
bildirmiştir. 

Makine Öğrenimi (ML) 
Algoritmaları

Gümrük uyum alanında ileri 
teknolojinin en son uygulaması 
makine öğrenimidir. Temel 
anlamda makine öğrenimi (ML), 
verilerden çıkarım yapan bir yapay 
zeka biçimidir. Makine öğreniminin 
gücü, açık programlama 
talimatlarına ihtiyaç duymadan 
öğrenmek ve uyum sağlamak 
için algoritmalar ve istatistiksel 
modeller kullanmasında 
yatmaktadır. 
Makine öğrenmesi stokastiktir (yani 
istatistiksel olarak analiz edilebilen 
ancak tam olarak tahmin 
edilemeyen rastgele bir olasılık 
dağılımına veya örüntüsüne 
sahiptir), bu nedenle makine 
öğrenimi algoritmaları tarafından 
üretilen tahminler temelde bilgiye 
dayalı tahminlerdir. 

ML’nin kritik başarı faktörü, sistemi 
eğitmek için kullanılan verilerdir. 
Bir ML algoritmasının güvenilir 
olması için, verilerin yeterli ve 
hatasız bir şekilde girilmiş olması 
gerekir. Ek olarak, geniş bir beyan 
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verisi kümesinde evrensel olarak kullanılabilecek 
güvenilir bir model oluşturmanın mümkün olup 
olmadığı konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. 
Bunun nedeni, beyan sahiplerinin mallarını 
oldukça kapsamlı ve kendine özgü şekillerde 
tanımlamalarıdır ve yalnızca spesifik ve kontrollü 
eğitme verilerine dayanan makine öğrenimi 
modellerine güvenilebilir. 

ML algoritması kullandığını savunan ve kamuya 
açık bir sınıflandırmaya yardımcı araca, Enjaz 
Gümrük Ticaret Portalı’nın “Yapay Zeka kullanarak 
HS Kodu Sınıflandırması” aracını örnek verebiliriz. 
Enjaz aracı, karmaşık mal açıklamalarını okur, 
olası eşleşmelerin listesini çıkarır ve kullanıcılara 
güvenilirlik göstergesi sağlamak için tasarlanmış 
olan “olasılık” unsurlarını sunar. 

Örneğin Enjaz aracında “çelikten mamul otomotiv 
motor takozu” araştırması iki yanlış öneri ortaya 
koymaktadır (8708.99 ve 8409.99… çelikten 
mamul otomotiv motor takozları 8302.30 altında 
uygun şekilde sınıflandırılmıştır). 8708,99 ‘un 
% 95,76 oranla önerilmiş olması gerçeği, daha 
endişe verici olabilir. 

Makine öğreniminden yararlanan araçlar 
şüphesiz anahtar kelime arama motorlarından 
daha akıllıdır; ancak çoğu eksik yönleri birbirine 
benzer. İkisi de kullanıcının HS sınıflandırmasını 
yöneten kuralları derin ve kapsamlı bir şekilde 
anlamasını ve Armonize Sistem terminolojisine 
aşina olmasını gerektirir. Bununla birlikte, anahtar 
kelime araçlarından daha endişe verici olan, ML 
modellerinin sürekli olarak yeniden öğrenmesi 
nedeniyle sonuçların zaman içinde değişebileceği 
gerçeğidir.

Sonuç 
Sınıflandırmaya yardımcı araçlar, modern gümrük 
yönetim sistemlerinin, ticaret bilgi portallarının 
ve elektronik tek pencere sistemlerinin önemli 
özelliklerindendir. Bu sistemlerde sunulan teknolojiler 
o kadar farklıdır ki, karşılaştırma yapmak pek doğru 
değildir. Yine de bir Gümrük idaresi için, seçilen 
teknoloji önemli olacaktır. 
Ticaret yapan biri için gerçek ve pratik bir değer 
olması açısından HS sınıflandırmaya yardımcı 
araçların sezgisel, güvenilir ve kullanılabilir olması 
gerekir. 

HS sınıflandırmasına yardımcı olmak için kullanılan 
üç ana teknolojiden uzman sistemler, hem ticaretin 
kolaylaştırılmasını hem de Gümrük uyumluluğunun 
sıklıkla çelişen hedeflerini en iyi şekilde karşılar. 
Kolaylaştırma, daha tatmin edici bir kullanıcı 
deneyimi ile elde edilir; kullanıcılar mallarını günlük 
ticari dilde tanımlar, araçlar akıllı ve kullanıcı 
dostudur, her zaman tek bir HS koduna karar verirler 
ve sınıflandırma için nihai kontrolü kullanıcının eline 
bırakırlar. Karmaşık kuralların ve fasıl notlarının 
otomatik olarak dikkate alınması ve uygulanması 
yoluyla uyumluluk, tutarlı ve belirleyici bir şekilde 
elde edilir.

Yine de bunlar sadece birer araçtır. Sınıflandırma 
yapmak için değil, sınıflandırmaya yardımcı olmak 
için tasarlanmışlardır. Bu nedenle çıkan sonuçlar, 
onları kullanan kişilere fayda sağlayacaktır.

Bu makale Dünya Gümrük Örgütü’nün resmi dergisi WCO News’in 97. sayısında (https://mag.wcoomd.org) yayımlanmıştır ve tarafımca 
Gümrük Muayene Memurları Derneği için Türkçeye çevrilmiştir.
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Bayram DOĞAN     
Gümrük Müşaviri
E. Gümrük Muayene Memuru

Gazete Haberlerinin Tariflendirilmesi

Helal olsun, genç arkadaş

ekmeğini sudan çıkarıyor. Tatlısu kereviti.

GTİP’i , 0306.19.10.00.00

Tokat, Erbağa’da üretilen asma yaprağı,geleneksel yiyeceklerimizden şimdiİhracat da yapılıyormuş.Kutluyorum. GTİP’ , 0709.99.90.00.14

Enteresan, yaratıcı,
yurdumun güzel insanı,

GTİP’İ, 4202.21.00.00.00

Düşünen, emeği geçenleri kutluyorum,
enerji sorunu için ülkemizin bütün

Camileri keşke güneş panelleri
ile donatılsa. 8541.43.00.00.00

Gümrük Muayene Memurlarımız için, 

yeni bir zula örneği

 GTİP’i 2939.72.00.00.11

Adana’lı balıkçıları tebrik ediyorum,

yeni bir İhracat kapısı.
GTİP’i  0306.14.90.00.00

Yeni bir ürün, ülkemiz için çok yararlı
olacağını düşünüyorum,

GTİP’i 1209.99.99.90.18

Maşallah diyelim.
GTİP, 0701.90.90.00.00
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Helal olsun, genç arkadaş

ekmeğini sudan çıkarıyor. Tatlısu kereviti.

GTİP’i , 0306.19.10.00.00

Tokat, Erbağa’da üretilen asma yaprağı,geleneksel yiyeceklerimizden şimdiİhracat da yapılıyormuş.Kutluyorum. GTİP’ , 0709.99.90.00.14

Enteresan, yaratıcı,
yurdumun güzel insanı,

GTİP’İ, 4202.21.00.00.00

Düşünen, emeği geçenleri kutluyorum,
enerji sorunu için ülkemizin bütün

Camileri keşke güneş panelleri
ile donatılsa. 8541.43.00.00.00

Gümrük Muayene Memurlarımız için, 

yeni bir zula örneği

 GTİP’i 2939.72.00.00.11

Adana’lı balıkçıları tebrik ediyorum,

yeni bir İhracat kapısı.
GTİP’i  0306.14.90.00.00

Yeni bir ürün, ülkemiz için çok yararlı
olacağını düşünüyorum,

GTİP’i 1209.99.99.90.18

Maşallah diyelim.
GTİP, 0701.90.90.00.00

Her araçta zorunlu olarak bulundurulur,
GTİP’, 8424.10.00.00.00

Pırlanta, elmasın bir şeklidir. (Brillant),
GTİP’, 7102.39.00.00.00 dir.Eskiliği, 250 yılı geçen antika eşya olarak,

GTİP’i, 9706.10.00.00.00 dır.

Elektrikli otobüs üreten, ihracı 
gerçekleştiren, firmayı kutlamak gerekir.

Bu ülkemiz için önemli olaydır.
GTİP’i, 8702.40.00.00.00 dir.

Çok yararlı bir ürün,
yeni tarifemize girdi.

GTİP’i, 0410.90.00.00.19
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GÜMRÜKLÜ VE SERBEST DEPOLAMA  

 

 

Depo Operasyonlarında Hız, Güven ve Esneklik Bir Arada 

 

2001 yılından bu yana tecrübesiyle müşterilerine hizmet vermekte olan Destek Antrepo, 
yaptığı yatırımlarla ve hizmet kalitesiyle kısa zamanda lojistik sektöründe yoluna sağlam 
adımlarla devam etmektedir. 

 
Deneyimli ve uzman kadrosu ile beraber müşteri memnuniyetini sürekli tutan firmamız 
müşterilerine hızlı, güvenilir ve rahat bir operasyon süreci yaşatmaktadır.                               
İş süreçlerinde güvenliği ve hızı ön planda tutmaktadır. Sektördeki yeniliklere açık olan 
firmamız, müşterilerinin lojistik süreçlerine ayırdıkları zamanı minimuma indirmektedir.  
 

 

  Erenköy Gümrüğüne Bağlı 6.000 m2 Antrepo Alanı 

             14.000 m2 Serbest Depolama Alanı 

             Paletleme ve Shrinkleme Hizmetleri 

Dudullu OSB İçerisinde Olması ile Ulaşım Kolaylığı 

7/24 Saat Güvenlik ve Kamera Sistemi 

Sprinkler Yangın Söndürme Sistemi 

Kapsamlı Yangın ve Hasar Sigortası 

 

 

 Dudullu Osb Mah. 4.Cadde No:7 34775 Ümraniye İstanbul  

   0216-527-4807   info@destekantrepo.com    www.destekantrepo.com 



Gümrük Müşav�rl�ğ�
İthalat ve İhracat Gümrükleme
D�j�tal Gümrük H�zmetler�
Gümrükte K�myasal Anal�z H�zmetler�
Mevzuat ve Hukuk� Danışmanlık
YYS ve Sonradan Kontrol Danışmanlığı
Teşv�k ve Tem�nat Danışmanlığı
Dış T�carette Tekn�k Düzenlemeler ve Standard�zasyon
Loj�st�k H�zmetler�
Dış T�carette Kurye H�zmetler�
Gümrük ve Dış T�caret Eğ�t�mler�
Tercüme H�zmetler�

ve çok daha fazlası...

Genel Merkez: Mahmutbey Mah. 2655. Sk. No:3 Bağcılar/İSTANBUL
Tel: 444 99 81  Fax: 0212 410 23 00 - Web: www.ugm.com.tr  Ma�l: �nfo@ugm.com.tr  

Gel�şt�rd�ğ� kal�tel� ve yen�l�kç� yöntemler sayes�nde dünya çapında
organ�zasyon yapısı oluşturmuş, 41 yıldır güven�l�r çözüm ortağınız;

Ünsped Gümrük Müşav�rl�ğ�!  


	DİVANKAPAK2022
	DİVANDERGİ2022

