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Editörden
Değerli SYKONSEPT okurları,
Kendini dünyanın binlerce yıldır efendisi sayan insanın, barışı muhafaza
edebildiği nadir zaman dilimleri dışında, birbirimize ve dünyaya yaptığımız
fenalıkların sonu gelmiyor ne yazık ki...
Dünyanın ve Türkiye’nin barış adına sancılı olduğu bu dönemde tek çözüm;
öğrenen, kendini daha iyi geliştiren bireyler hâline gelmek ve çevremizi de
kendimizle birlikte geliştirmek.
Sizlere, psikolojide Nobel Ödülü alan “Dunning-Kruger Sendromu”
çalışmasından bahsetmek isteriz:
Psikologlar Justin Kruger ve David Dunning’in yürüttüğü çalışmanın temel
sonucu, “Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini
artırır.” çıkarımıdır.
Çalışma sonucu şu bilgilere ulaşılmıştır:
Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler. Niteliksiz
insanlar, niteliklerini abartma eğilimindedir. Niteliksiz insanlar, gerçekten
nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler. Eğer nitelikleri,
belli bir eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına
varmaya başlarlar.
Kişinin bilgisi arttıkça, bilgi deryasının büyüklüğünde ne kadar az şey
bildiğinin farkına varacaktır. Oysa az bilgiyle yetinen kişi, her konuya hakim
olduğunu sanacak ve bunu, güç olarak algılayacaktır. Daha çok bilen insanlar
alçakgönüllülükle kendilerini geriye çekerken, az bilen ve bildiğiyle yetinenler,
onlara nazaran daha çok öne çıkacaklardır.
Bu araştırma, insanoğlunun gelişebildiğini ancak geliştikçe arka safhalarda
kalan kişilerin, yitirilmiş zihinler olduklarına da işaret etmektedir...
Bu araştırma sonucuna bakarak, birey olarak kendimize görev edinmemiz
gereken şey, bilgiden uzaklaşma eğilimini yıkmaya çalışmak ve bu araştırmanın
sonuçlarını insanlık adına değiştirmeye çalışmak olmalıdır...
Her şey kendimizi geliştirmekle başlar.
Huzur, barış ve bilgiyle donatıldığımız aydınlık günler dileğiyle...

SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Acıbadem Mah. Haydar Yücebaş Sok. No: 17
34178 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 330 94 00 Faks: 0216 330 94 01
SYKONSEPT
Yıl: 8 Sayı: 48. İki ayda bir yayınlanır. Ulusal Süreli Yayın.
SYK Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi: A. Baybars Soyak
Yazı İşleri ve Tasarım: Deniz Yakın Renk Ayrımı ve Baskı: Dönüşüm Matbaa
SYKONSEPT, doğa dostu, %100 geri dönüşümlü Cyclus kâğıtları kullanılarak basılmaktadır.

Dış Ticaret

5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu ile
İsmet Göğerçin
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Grup Yönetmeni
Gümrük Müşaviri

K

açakçılık fiillerini ve yaptırımları ile kaçakçılığı
önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemek
amacıyla, 21.03.2007 tarihinde 5607 Sayılı Kaçakçılıkla
Mücadele Kanunu kabul edilmiş ve 31.03.2007 tarih,
26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle de
yürürlüğe girmiştir.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, beş bölüm ve yirmiyedi
maddeden oluşmaktadır.
Birinci bölümde 2 madde hâlinde Amaç ve Tanımlar
belirtilmektedir. Yukarıdaki paragrafta da belirttiği gibi
amaç; kaçakçılık fiilleri, yaptırımları ile kaçakçılığı önleme,
izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.

Tanımlanmış
Suçlar ve Cezaları
3- Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak
gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
4- Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere
ülkeye geçici ithalat ve dâhilde işleme rejimi çerçevesinde
getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi
işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

5- Birinci ilâ dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin
işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu
oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın
alan, satışa arz eden, satan, taşıyan
İthali yasak eşyayı, bu
veya saklayan kişi, altı aydan iki yıla
kadar hapis ve beşbin güne kadar
özelliğini bilerek satın
alan, satışa arz eden, satan, adli para cezası ile cezalandırılır.

Kanun maddeleri incelendiğinde
gümrük vergileri ve gümrüklenmiş
değer ifadelerinin birçok kez
tekrarlandığı görülmektedir.
Bu ifadelerden gümrük vergileri,
taşıyan veya saklayan kişi, 6- Özel kanunları gereğince gümrük
gümrük idaresi veya başka idarelerce,
eşyanın ithali veya ihracına bağlı hapis ve adli para cezası ile vergilerinden kısmen veya tamamen
muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal
olarak uygulanan vergiler ile diğer cezalandırılır.
amacı dışında başka bir kullanıma
malî yükümlülükleri; gümrüklenmiş
tahsis
eden,
satan
veya devreden ya da bu özelliğini
değer de, Uluslararası Kıymet Sözleşmesi’ne göre
belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile bilerek satın alan veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla
gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılır.
ile gümrük vergileri toplamı şeklinde tanımlanmaktadır.
Kaçakçılık fillerinin yer aldığı ikinci bölümde, suçlar ve
kabahatler 3. madde içerisinde belirtilmiştir. Madde
içindeki onbir paragraf, ithalat suç ve kabahatlerini ve
verilecek cezaları belirtmekte olup bunlar;

7- İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi,
fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı
takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

1- Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye
ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın,
belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye’ye ithal
edilmesi hâlinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına
kadar artırılır.

İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa
arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile
cezalandırılır.

2- Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle, gümrük
vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye
ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

8- Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest
dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni
olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren
kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para
cezası verilir.
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9- Geçici ithalat, dâhilde işleme ve gümrük kontrolü
altında işleme rejimi çerçevesinde ülkeye getirilen eşyayı,
gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma
sokan kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı
idari para cezası verilir.
10- Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan
eşyayı ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin
dört katı idari para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık
veya atık madde olması durumunda, idari para cezası;
dökme hâlinde gelen eşya için ton başına yirmibin Türk
Lirası, ambalajlı gelmesi hâlinde kap başına dörtyüz Türk
Lirası olarak hesaplanır.
11- İthali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli
kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine
tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden
kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para
cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde
olması durumunda, idari para cezası; dökme hâlinde
gelen eşya için ton başına beşbin Türk Lirası, ambalajlı
gelmesi hâlinde kap başına yüz Türk Lirası olarak
hesaplanır.
Paragraflar incelendiğinde, ithalat kaçakçılık suçlarında
ağır hapis cezalarının ve maddi yükümlülüklerinin varlığı,
caydırıcılık açısından dikkat çekmektedir.

15- Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen
eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın veya aldatıcı
işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya
tamamen ödenmeksizin Türkiye’den ihraç eden kişiye,
eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası
verilir.
16- İhracatın, aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi
hâlinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere
bu madde hükümlerine göre ceza yaptırımı, imalatçı
veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ancak
bu kanunun gerekli kıldığı nezaret görevini yerine
getirmeyen aracı şirket yetkililerine, malın gümrüklenmiş
değerinin yarısı kadar idari para cezası verilir.
Devam eden 17 ve 18. paragraflarda da kabahatlerin
kasten işlenebileceğini ve fiillerin teşebbüs aşamasında
kalmış olsa bile tamamlanmış gibi cezalandırılacağı
hüküm altına alınmıştır.
Ceza artırımını öngören “Nitelikli Haller”, kanunun
4. maddesinde;
1- Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin,
bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza iki kat artırılır.

Maddenin, ihracat kaçakçılık suç ve kabahatleri takip
eden paragrafları da şu şekilde sıralanmıştır;

2- Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç
veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza yarı oranında artırılır.

12- İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye’den
ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir
suç oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis
ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

3- Bu kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti
çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi hâlinde,
ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

13- Genel düzenleyici idari işlemlerle ihracı yasaklanan
eşyayı ihraç eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin
iki katı idari para cezası verilir. İhracı; lisansa, şarta, izne,
kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya
yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı aldatıcı işlem ve
davranışlarla ihraç eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş
değerinin yarısı kadar idari para cezası verilir.
14- İhracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi
göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın
cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek
ilgili kanun hükümlerine göre teşvik,
sübvansiyon veya parasal iadelerden
yararlanmak suretiyle haksız çıkar
sağlayan kişi, bir yıldan beş yıla kadar
hapis ve onbin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılır. Beyanname ve
eki belgelerde gösterilen ile gerçekte
ihraç edilen eşya arasında yüzde onu
aşmayan bir fark bulunması hâlinde,
sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılır.
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4- Bu kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini
önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli
kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı
kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza yarı oranında artırılır.
5- Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin,
belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi hâlinde, ayrıca bu
suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.

6- Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla
görevli olup da bu kanunda tanımlanan suçların
işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun
müşterek faili olarak sorumlu tutulur.

durumunda gümrük idareleri
tarafından eşyanın gümrük
vergileri üç kat olarak alınır ve
eşya sahibine teslim edilir.

7- Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın,
devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak
ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte
olması hâlinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç
oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan
az olamaz, şeklinde belirtilmiş olup getirilen “Etkin
Pişmanlık” uygulamasıyla da kaçakçılık faaliyetlerinin
önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

3- Birinci ve ikinci fıkralarda
belirtilen
eşya,
gümrük
vergileri ödenmediği takdirde
gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Söz konusu uygulamalarının düzenlendiği 5. madde de
aşağıdaki gibidir.
1- 3. maddede tanımlanan suçlardan veya kabahatlerden
birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından
haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak
eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen
bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele
geçirilmesini sağlaması hâlinde cezalandırılmaz. Haber
alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet
ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında
indirilir.
2- Yedinci fıkrası hariç, 3. maddede tanımlanan
suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık
göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç
konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar
parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında,
bu kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı
verilecek ceza, yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü,
mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi hâlinde uygulanmaz.

4- Yolcuların, beyanlarına
aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma
araçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya ithali
veya ihracının yasak olması halinde 3. madde hükümleri
uygulanır.
Deniz taşıtları için öngörülen cezai yaptırımlar da aşağıda
belirtildiği gibi olup, bu hükümler kanunun 7. maddesini
oluşturmaktadırlar.
1- Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak
gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye
yanaşan geminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme
veya taşıma belgelerinde yer almayan eşya bulunması
hâllerinde, bu kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin
hükümlere göre cezalandırılır.
2- Yabancı ülkelerden geldiği hâlde geçerli neden
olmaksızın, belgelerinin gösterdiği rota dışında Türkiye
karasularında rastlanan gayrısafî ikiyüz tonilato
hacminden aşağı taşıtların yüküne el konulur.

Görüldüğü gibi Kanun, ”Nitelikli Hâller”in varlığı
durumunda ceza miktarlarını artırmakta, buna karşın
belirtmiş olduğumuz 5. madde içeriği “Etkin Pişmanlık”
durumlarında ise ceza indirimleri sağlamaktadır.
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, yolcu beraberinde
getirilen kaçak eşya ve deniz taşıtları için de hükümler
getirmektedir. Kanunun 6. maddesinde, yolcu beraberinde
getirilen kaçak eşyalar ve bunlara uygulanacak cezai
müeyyiddeler şöyle sıralanmıştır;
1- Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zatî ve hediyelik
eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak
üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan
ya da başkasına ait olduğu halde kendi zatî eşyasıymış
gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük
idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya, sahibine teslim
edilir.
2- Söz konusu eşyanın gümrükten kaçırılmak amacına
yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması

Yükü bulunmadığı hâlde, yükü olmadığını veya başka bir
limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu kanıtlayamayan
gemi kaptan veya acentesine, tonilato başına yüz Türk
Lirası idari para cezası verilir.
Bu kanundaki kabahatler dolayısıyla verilen, idari para
cezasına ilişkin kararlar kesinleştikten sonra ve söz konusu
idari para cezasının tamamen yerine getirilmesinden
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sonraki üç yıl içerisinde tekrar kabahat işlenmesi hâlinde,
idari para cezasının yarı oranında artırılması şeklinde
tekerrür hükümlerinin uygulanacağı da 8. maddede
belirtilmiştir.
İlk iki bölümüne ayrıntılarıyla değinmiş olduğumuz
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun diğer bölümlerine
genel olarak bakacağız.
3. bölümde, arama ve
el koyma işlemlerinin
4.12.2004 tarih ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu
uyarınca
yerine
getirileceği
belirtilmekte
olup,
kaçak eşya naklinde
kullanılan araçlara da
yine Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun 128. maddesinin 4. fıkrasına göre el
konulacağı şeklinde de açıklayıcı madde eklenmiştir.
Kaçak şüphesiyle elkonulan eşya ile alıkonulan her türlü
taşıt ve araç;
1- Miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi
eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla gümrük
idaresine teslim edilir.
2- Gümrük idaresi, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası
için gerekli görülen yerlerde depo temin eder.
3- 10. maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre
alıkonularak gümrük idaresine teslim edilen deniz
taşıtları, teminatla teslim alınmaması hâlinde,
muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da
donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince
belirlenen liman işletme müdürlüğüne teslim edilir.
Masraflar, sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı
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sürece taşıtın tasfiyesi yoluna gidilmez.
4- Birinci ve üçüncü fıkralar uyarınca elkonulan her türlü
eşya ve taşıma araçlarının muhafazası, depolanması,
yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle
yapılan masraflar, gümrük idaresince karşılanır.
5- Gümrük idaresinin bu madde gereğince ihtiyacı olan
giderler, genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.
Yabancı ülkelerden belgeleriyle birlikte gelen yasak
eşya, teminat altında ve gümrük gözetiminde geldiği
ülkeye gönderilmekte, eğer bu tür eşya toplum ve
çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık
maddelerin oluşuyorsa, ilgililer hakkında soruşturma
işlemleri başlatılmakla birlikte, bunlar gümrük yetkilileri
tarafından derhal getirildiği ülkeye iade edilir.
Kanunun ilerleyen maddelerinde de müsadere,
mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve tasfiye usullerinin ne
şekilde olacağı anlatılmaktadır.
Örneğin, network altyapısı eksiklikleri sebebiyle zaman
zaman gümrük bilgisayar sistemlerinin aksaması
yüzünden çalışamadığımızda, etkilerinin firmalara
ne şekilde yansıdığı, ne kadar zaman ve para kaybına
sebebiyet verdiği, dış ticaretin de durması sebebiyle
toplamda ne kadar ticarî zararla karşı karşıya kalınacağını
varın sizler hesaplayın! Aynı şekilde, mesleğimizi ehil
olmayan kişilerin icra etmesinin de ne kadar sıkıntılı
olacağını sizler çok iyi biliyorsunuz.
İşimizi icra ederken siz müşterilerimize verdiğimiz
değeri; kendi mesleğimize ve meslektaşlarımıza da
verebilmemizin yolu, ancak gümrük müşavirliğini daha
ileriye taşımaktan geçer.
Sağlıcakla kalın...

Telefonda
Kurumsal
İletişim
İ

letişim, bir konuyu, duyguyu veya bir bilgiyi herhangi
bir yolla karşı tarafa aktarmaktır.
Bilinmelidir ki; insanlığın gerektirdiği iletişimin temel
değerlerinden biri de, bu paylaşımın doğru ve kesintisiz
devam etmesidir.
İletişimin en verimli ve sağlıklı yolu her ne kadar yüz
yüze olan iletişimse de, günümüzde teknolojinin getirdiği
yenilikler ve zamanı en verimli şekilde kullanmak gereksinimi,
insanları çeşitli iletişim kanallarına yönlendiriyor.
Bu iletişim kanallarından biri ve en yaygın olanı da
kuşkusuz -ve yıllardır- telefondur…
Telefonda iletişimi, sağlıklı olmayan bir ortamda,
sağlıklı olmasına çalıştığımız bir iletişim biçimi olarak
yorumlayabiliriz.

Kurumsal

Yüz yüze olan iletişimde hem mimik hem de jestler
kullanarak konuları, duyguları veya bilgileri daha rahat
ve anlaşılır biçimde karşımızdaki kişiye aktarabiliyoruz.
Ancak telefonla iletişimde bu mümkün olmadığı gibi
bir de kelimelerin anlaşılmasındaki güçlüğü de eklersek,
bu tür bir iletişimin ne kadar meşakkatli olduğunu
anlayabiliriz.
Telefon ile iletişim her zaman sabır, yaratıcılık ve dikkat
ister. Çünkü her insan farklı kişilik özelliklerine sahiptir.
Dolayısıyla değeri, özeni ve özel muameleyi hak eder.
Telefon görüşmelerini sağlıklı yapabilmek için ana dilimizi
iyi kullanmamız mecburidir. Özellikle telefonla etkili
iletişimin en etkin unsurlarından biri de “artikülasyon”
(boğumlama) dediğimiz, kelimelerin ağızdan doğru
şekilde çıkmasıdır. Eğer dudaklar doğru ve etkili biçimde
kullanılmazsa, taraflar birbirlerini kolay anlayamadıkları
gibi, yanlış anlaşılmalara da sebebiyet verebilirler.

Telefon ilk kez, 1861 yılında Alman
mucit Philipp Reis tarafından bilim
insanlarına tanıtılmıştır.
Fakat bu telefonun özelliği sadece
bir tarafın konuşması ve karşı tarafın
dinlemesidir.

Burada önemli olan, telefon konuşması yapan kişilerin
-aldıkları, verdikleri- mesajları iletişim süzgeçlerinden
geçirirken, çevresel faktörleri de göz önünde
bulundurmalarıdır.

Bilhassa ülkemiz insanlarının fazlaca şikâyette bulunduğu
konulardan biri de telefonla konuşma esnasında
söylenenlerin bazılarının anlaşılmıyor olmasıdır. Bu da
yine ülkemiz insanının dudak tembelliğinden, konuşurken
dudaklarını iyi kullanamamasından kaynaklanmaktadır.

Peki, telefon denilen ve insanların hayatını kolaylaştıran
bu teknoloji, yaşantımızda nasıl yer buldu?

Bu sorunların
esnasında;

Telefon ilk kez, 1861 yılında Alman mucit Philipp Reis
tarafından bilim insanlarına tanıtılmıştır. Fakat bu
telefonun özelliği sadece bir tarafın konuşması ve karşı
tarafın dinlemesidir.

- Çok yüksek veya alçak sesle konuşmamak,

giderilmesi

için

telefonla

görüşme

Philipp Reis’in bilim insanlarının önünde bir arkadaşına
hitaben ilk sesi, “At hıyar salatası yemez” olmuştur. Böylesi
garip bir ifadenin nedeni; bu buluşa tanıklık edenlerin,
Reis’in arkadaşına hitabının bir hile olamayacağını
kanıtlaması çabasıydı.
Ancak günümüzdeki telefonun temeli olan gerçek buluş,
1872 yılında Graham Bell imzalıdır.
Telefonda kullandığımız “Alo” ise mucit Graham Bell’in
sevgilisi Allessandra Lolita Oswaldo’nun isminin baş
harflerinden oluşmuştur. Bell, sevgilisine telefon açtığında
hızlı konuşmak için kısaca “Alo” diye hitap edermiş.
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- Konuşurken ağzı fazlaca açarak konuşmak,
- Konuşurken dişleri sıkmamak ve yanakları kasmamak,
- Hatta telefon konuşmasında, aşırıya kaçılmadığı takdirde
beden dili kullanmak gereklidir. Çünkü bu hareketler,
sesimizin netliğine katkıda bulunacaktır.

durumdaysak,
iletişimimiz de o
kadar pozitif olacaktır.

Anlamlı Ses ve Sözler
Telefon görüşmelerinde görsellik bulunmadığından,
sözlere destek vermek için “yarı sözlü”, yani anlamlı
sözler ve sesler kullanılır.

Gülmek bir hoşluktur. Sempati
sebebidir. Olmadık kapıları açar. Bu bir telefon görüşmesi
bile olsa, gülmek bir motivasyon kaynağıdır. Moralimiz
yüksek olduğu sürece ister iş yaşamımız olsun, ister
sosyal yaşantımız; her an sağlıklı iletişime hazırızdır.

Anlamlı seslerin belirleyicisi, sesin yüksekliği, kalınlığı
veya inceliğidir.

Gülmek, her zaman beynimize olumlu sinyaller gönderir
ve algımızı kuvvetlendirir.

Yüksek, ince ve keskin tondaki bir ses, birçoğumuza
kızgınlık, asabiyet hâlini ifade ettiği gibi, yüksek ve
ince bir gülüş ise bazen neşeyi, bazen de sinirli bir ruh
durumunu işaret edebilir.

Telefonda kendimizi iyi ifade edebilmek, ifade tarzımıza,
doğru telaffuza ve konuşmanın akışını ayarlayabilmemize
bağlıdır.
Bu bilgiler ışığında mesaj iletmenin yolları;

Konuşmanın konusu, bu seslerin anlamını yorumlamanıza
yardımcı olur.
Birçok insanın “ee”, “em” gibi çıkardığı sesler, bazı
yorumlara göre o kişinin söylemek üzere olduğu
şeyi hatırlamaya çalıştığı için zaman kazanması, bazı
yorumlara göre ise konuşan kişinin, aradaki boşlukları bu
seslerle doldurup, karşısındakinin konuşmasını önleyerek
konu akışının kontrolünü elinde tutmak istemesidir.
Telefon görüşmeleri sırasında duygu ve düşüncelerimizi,
karşımızdaki kişinin söylediklerine ve sesi hakkındaki
izlenimlerimize dayandırırız. Örneğin; “ya”, “hım” gibi
sesler bizi konuşmaya teşvik ederken, “hmm”, “peh”
gibi sesler ise cesaretimizi, şevkimizi kırabilir.
Konuşanın jestleri görünüyor olsa bile, konu ile ilgili
başka bilgilerle desteklenmedikçe kesin bir yargıya
varılmamalıdır.
Telefonda Fiziksel Çevre Kontrolü

• Önümüze bir hedef koymak. Hangi sonuca varmak ve
ne elde etmek istiyoruz?
• Bahsedeceğimiz konulardan emin olmak için öncelikle
bir liste yapmak.
• Her iş görüşmesine yüz yüze görüşecekmiş gibi
hazırlanmak ve yapacağımız görüşmeleri, kişi isimlerini
ve konuları mutlaka not almak.
• Herhangi bir konu için birini aradığımızda, kendimizi
tanıtmak ve arama amacımızı kısaca anlatmak.
• Konuşmamızın daha iyi dinlenmesi için kelime
dağarcığımızı zenginleştirmek. Ancak çok gerekmedikçe
teknik deyimler ve jargonları kullanmamak gerekir.
• Giriş konuşmasının otuz saniyeyi aşmamasına dikkat
etmek.
Yetkiliyi Bağlar mısınız?

Belirsizlik ile kontrolümüz dışındaki her şey, bize
rahatsızlık verir. Telefonla iletişim, bu nedenle sık sık
yanlış yorumlar yapmamıza yol açabilir.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan görev bilinci
zayıflığı, bu konumuzla yakından ilgili…

Telefon görüşmelerinde iletişimin fiziksel kontrolünü
yitirebilme olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle telefonla
konuştuğumuzda yaptığımız hatalı yorumlar ve fiziksel
koşulların olumsuzluğu yüzünden iletişimin kontrolünü
kaybederiz.

Ülkemizde birçok sektörün ara birimlerinin işlerini doğru
yapmayışı, eksik yapması veya konu hakkında detaylı
bilgiye sahip olmamaları, kısaca görev bilincinden uzak
olmaları, ne yazık ki insanları üst kademelerle işini
halletme alışkanlığına sürüklüyor.

Telefonda Mesaj İletmenin Yolları

Bu serzeniş her ne kadar kişilere yönelik olmayıp
sistemdeki büyük yanlışlara karşı olsa da, herkes kendi
payına düşen özeleştiriyi de yapmak zorundadır.

Telefonda mesaj iletmenin en önemli basamağı, duygu
kontrolüdür. Duygu ve moral yönünden ne kadar iyi
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Peki, karşılaştığımız bu tür alışkanlıkları nasıl aşabiliriz?
Israrla yetkiliyi isteyen kişilere karşı neler yapabiliriz?
• Arayan kişinin arama nedeni öğrenilmeli.
Arayan kişi hızla yetkiliyle görüşmek istediğinden
telefondaki kişiyi bir an evvel atlatmak ister. Çünkü
telefondaki
kişinin
görüşmek
istediği
konuyu
halledemeyeceğinden emindir.
Bu durumlarda telefona bakan kişinin ses tonu, konuya
hâkimiyeti ve arayanı sıcak karşılaması çok önemlidir.
Ancak böyle bir kişi, karşısındaki kişiyi ikna edebilir.
• Arayan kişiyi doğru yönlendirin.
Arayan kişiye; “yok” veya “meşgul” demektense,
karşıdaki kişiyi bir daha arama zahmetinden kurtaracak
ve her iki tarafın da zamandan tasarruf etmesini
sağlayacak bir çözüm bulmak gerekir:
“Engin Bey şu an meşgul, ancak ben sizi aynı bölümden
Lale Hanım’a aktarabilirim.” denilmesi, karşı tarafa
Lale Hanım’ın da bu konuya çözüm bulabileceğini
düşündürecektir.
• Karşı tarafa yardım teklifinde bulunun.
Karşı taraf aradığı kişiye belli nedenlerle ulaşamadığında,
telefonu açan kişinin profesyonel bir tavırla karşı tarafı
karşılaması ve ilgilenmesi, arayanı memnun eder.

Telefonu Kapatırken
Değerli SYKONSEPT okurları, telefon ile iletişim hakkında
daha o kadar söylenecek söz var ki! Ancak dilerseniz
şimdilik iş yerlerinde uygulanması faydalı olacak birkaç
maddeyle bu konuya nokta koyalım.
- İş yerlerindeki telefon iletişimi, kurumun prestijidir.
Her şeyidir.
- Telefonla iletişim, yüz yüze iletişimden çok daha zor
olduğu için taraflar kolayca olumsuzluğa düşebilir.
- İş yerlerinde telefon, iş odaklı kullanılır. Kişisel
kullanımdan kaçınmak gerekir.
- İş yerlerindeki telefon görüşmeleri kısa ve net yapılmalıdır.
Konuşma asla gereğinden fazla uzatılmamalıdır.
- İşyerinde yapılan telefon görüşmelerindeki dostluk ve
samimiyet ifadeleri, birkaç kelimeden fazla olmamalıdır.
- İç veya dış müşteri ayrımı yapılmaz. Kurallar, her müşteri
için aynı olmalıdır.
- İş yerine giren müşteri, telefon görüşmesi yapmakta
olan bir elemandan asla hoşlanmaz. Müşteriyi görür
görmez, yapılmakta olan telefon görüşmesi mümkün
olduğunca hızlı bitirilmelidir.
- Hem ararken hem de arandığımızda, görüşmeler belli
bir akış sırasına göre ele alınmalıdır.
- Kurumun belirlediği doğrular, kurumun prensipleridir.
Tüm şubelerde buna aynı özen gösterilmelidir.
- İstekler, dilekler ve talepler mutlaka not alınmalıdır.
- Yapılacaklar konusu takip edilmeli, verilen sözler
tutulmalıdır.
- Telefonda geçen fazladan her dakika, konuşanı günün
sıcak işlerinden uzaklaştırır ve işlerin yavaş gitmesine
hatta aksamasına neden olabilir.
- Telefonda geçen her süre masraftır. Faturaları kabartır.
Telefonla iletişim epey derin ve üzerinde durulması
bir iletişim türüdür ve bu özelliğini daha uzun yıllar
koruyacaktır.
Bu nedenle telefonda sağlıklı iletişim kurabilen kişilerle
çalışmak, kurumlar için hayati önem taşımaya yıllar boyu
devam edecektir.
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Kullanılmış
Ev Eşyası İthali
Yazgül Meral
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmeni
Gümrük Müşaviri

G

ümrük uygulamalarında en çok sorulan sorular
arasında, kullanılmış eşya ithalatları gelmektedir. Şahsî
eşya dışında kalan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyaların
ithali ile ilgili düzenlemeler 2012/9 sayılı Kullanılmış veya
Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere
İlişkin Tebliğ ile yapılmıştır. Bu tebliğde EK-1/A, EK-1/B
ve EK-2 şeklinde üç liste hâlinde ve ilgili Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonları ile yer alan eşyaların nasıl ve ne
şekilde ithal edilebileceği açıklanmıştır. EK-1/A’da yer alan
kullanılmış ve yenileştirilmiş eşyaların ithaline doğrudan
izin verilmektedir. EK-1/B’de yer alan eşyalar için eşyaların
gümrük tarife pozisyonlarının karşısında belirtilen
kurumdan uygunluk yazısı alınarak ithaline izin verilmiş
ve EK-2’de yer alan kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın
gümrük beyannamelerinin tescilinde;

Herhangi bir amaçla yurt dışına çıkan
gerçek kişiler, geçici olarak yurt dışına
çıkardıkları ve geri getirdikleri kullanılmış
ev eşyalarını gümrük vergilerinden
muaf olarak ithal edebilirler.
a- Genel Müdürlükten alınan İzin Belgesi aranır. İzin
Belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
b- Eşyanın karşısında gösterilen birim CIF kıymetinden daha
fazla birim CIF kıymete (diğer yurt dışı giderler kalemi hariç)
haiz olanları doğrudan ithal edilebilir.
c- Eşya, 12’li G.T.İ.P’ler bazında 10 adet ve 50 kg (her iki şartı
birden sağlayarak) veya daha az miktarda ithal edilmesi
durumunda CIF kıymetine bakılmaksızın doğrudan ithal
edilebilir.
Peki, ilgili tebliğde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları
yer almayan diğer kullanılmış eşyaların ithalatları nasıl
olacaktır?
2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması
Hakkında Karar”ın 48, 49, 57. maddeleri ile 1 sıra no’lu
Gümrük Muafiyeti Tebliği’nin 8 ilâ 18. maddelerinde,
kullanılmış ev eşyasının gümrük vergilerinden muaf olarak
serbest dolaşıma girişi düzenlenmektedir.
Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası İthalatı
Hukukta kişi terimi, haklara ve borçlara sahip olabilen, yani
hakları ve borçları bulunabilen varlıkları ifade eder. Hukuk
düzeni biri gerçek kişi, diğeri tüzel kişi olmak üzere iki türlü
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Dış Ticaret

kişi kabul etmektedir. Gerçek kişiler sadece insanlardan
ibarettir. Tüzel kişiler ise, belli bir amacı gerçekleştirmek
üzere kurulmuş ve hukuk düzeninin aradığı koşullara sahip
bulunan kişi toplulukları ile mal topluluklarıdır.
Konumuz itibarıyla gerçek kişilerin, kendilerine ait
kullanılmış ev eşyasını gümrük vergilerinden muaf olarak
serbest dolaşıma girişine izin verilmektedir. Ancak bunun
için aşağıda sıralanan şartlara haiz olmak gerekmektedir:
a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında devamlı olarak en az
yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleşim yerini Türkiye
Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler.
Türkiye Gümrük Bölgesinde bir yıl içinde altı aydan kısa süre
ile geçici olarak bulunmak devamlılık hâlini bozmaz ancak
bu süre Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki yerleşim yerinde
aranan yirmidört ay kalma süresine dâhil edilmemektedir.
b) Yurt dışındaki millî veya milletlerarası kadrolara atanıp,
bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. Bu kişiler
için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 24 ay ikamet şartı
aranmamaktadır.
c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle yerleşim yerini
yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak
nakleden kişiler için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 24 ay
ikamet şartı aranmamaktadır.
Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine
sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan memurların,
yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle
eşyasını beraberlerinde götürmelerinin külfetli ve masraflı
bulunması veya Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerinde
veya göndermelerinde zorunluluk bulunması hâllerinde,
durumlarının tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışındaki ev
eşyası için muafiyet uygulanır.
Muafiyet Koşulları
- Kullanılmış ev eşyası muafiyeti, aile ünitesine tanınır. Aile
ünitesi, bir bütün olarak karı-koca ve 18 yaşından küçük
çocukları ifade etmektedir.
- İlgilinin bu tür eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesi’ndeki
yerleşim yerinde de aynı amaçla kullanması şarttır.
- Ev eşyası kişilerle birlikte getirilmelidir. Eğer bu mümkün
değilse kişilerin gelişlerinden önce ya da gelişlerinden altı
ay sonraki sürede getirilip serbest dolaşıma sokulması
gerekmektedir.
- Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret
veya meslek icabı kullanılacak malzemelerin bu ayırımdaki
hükümler kapsamında muaf olarak serbest dolaşıma
girişine izin verilmez.

Soru: Kullanılmış ev eşyası muafiyetinden daha önce
faydalanmış olanlar tekrar bu haktan yararlanabilir mi?
Cevap: Evet. Ancak bu haktan yeniden yararlanabilmek
için yurt dışında en az yirmidört ay yeniden ikamet etmeleri
gerekmektedir.
Soru: Söz konusu hakkın mükerrer kullanılıp
kullanılmadığına dair kontrol nasıl yapılmaktadır?
Cevap: Kullanılmış ev eşyası ithaline ilişkin gümrük
işlemlerinde pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin
kontrolü ile zayiinden alınmış ve veriliş tarihi iki yılı
doldurmamış yeni pasaportlarda ise, yurt dışında yirmidört
aydan fazla ikamet edildiğine dair dış temsilciliklerimizden
alınan belgenin kontrolü ile sağlanmaktadır.
Ayrıca, ev eşyasına ilişkin verilerin sözlü beyana ilişkin

formda yükümlünün verdiği bilgilere istinaden gümrük
personeli tarafından sisteme girilmesi ya da doldurulması
gerekmekte olup, 6/7/2013 tarihinden itibaren hakkın
mükerrer kullanımının kontrolü bu veriler ışığında GÜVAS
üzerinden yapılacaktır.
Evlilik Nedeniyle Serbest Dolaşıma Giren Eşya
Evlilik nedeniyle yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişilere
ait çeyiz eşyasına ve evlenen kişilere yerleşim yeri yabancı bir
ülke olan kişiler tarafından evlilik hediyesi olarak yollanan
ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyelere, (her
bir hediyenin kıymeti 430 Avro ve toplam hediye kıymeti
3.000 Avro’yu aşmamak kaydıyla) muafiyet tanınır.
Evlilik muafiyeti; yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden
önce en az oniki ay süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dışında
bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır.
Muafiyet;
a) Yerleşim yeri Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile
evlenerek gelmiş olan,
b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli yerleşim yerini terk
ile Türkiye’ye gelmiş ve burada evlenmiş olan,
c) Herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet
gibi) Türkiye’ye gelip en çok bir yıl içinde yine yerleşim yeri
Türkiye’de olan bir Türk vatandaşı ile evlenmiş bulunan
kişilere tanınır.

Motorlu/Motorsuz özel nakil vasıtalarının muafiyet
kapsamına girmeleri için;
- Taşıtın, ölen kişi adına ölümünden en az altı ay önce adına
kaydedilmiş olması,
- Bulundukları ülkede adlarına kaydedilen taşıtın, kaydın
yapıldığı yıl ve model yılı dâhil üç yıldan eski olmaması
şarttır.
Soru: Miras olarak intikal eden ticari nakil vasıtaları gümrük
vergisinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilir mi?
Cevap: Hayır. Ticari amaç taşıyan motorlu nakil vasıtaları
gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamamaktadır.
Soru: Miras olarak intikal eden eşyaların gümrük
vergisinden muaf olarak serbest dolaşıma tâbi tutulmasında
süre sınırı var mıdır?
Cevap: Evet. Mücbir sebepler, beklenmeyen hâller saklı
kalmak kaydıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört
ay içinde tek seferde veya partiler halinde getirilebilir.
Türkiye’ ye Öğrenim Amacıyla Gelen Öğrencilere Ait
Ev Eşyası
Öğrenim amacıyla Türkiye’ye gelen öğrencilerin eğitim
süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak
getirilen eğitim malzemeleri, giyim eşyaları, öğrenci odasını
döşemeye mahsus ev eşyası, gümrük vergilerinden muaf
olarak ithal edilebilir.
Soru: Öğrenciler tarafından öğrenim süreleri boyunca
gümrük vergilerinden muaf olarak kaç kez kullanılmış ev
eşyası getirilebilir?
Cevap: Öğrenim süresi boyunca sadece bir kez gümrük
vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası getirebilirler.
Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Geçici Olarak Çıkan
Gerçek Kişilerce Geri Getirilen Kullanılmış Ev Eşyası

Soru: Eşyaların Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinde
süre şartı var mıdır?
Cevap: Evet vardır. Eşyaların evlilik muafiyeti kapsamında
Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilip Serbest Dolaşıma
tâbi tutulmaları için, evlilik akdinden iki ay önce ya da
evlilik akdinden dört ay sonraki süreler içinde getirilmesi
gerekmektedir.
Uyarı: Evlilik akdinden önce serbest dolaşıma tâbi tutulmak
istenmesi hâlinde gümrük idaresi tarafından eşyanın
gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat alır.
Soru: Eşyaların bu muafiyetten yararlanabilmesi için tek
seferde sevki şart mıdır?
Cevap: Hayır. Eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemi tek
seferde olabileceği gibi ayrı ayrı partiler hâlinde de yapılabilir.
Ancak burada eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’ne
getirilmesi için tanınan süreler dikkate alınmalıdır.
Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya
Yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan gerçek
kişilerin ölümü ile mirasçılarına intikal eden kişisel eşya,
ev eşyası ve kullanılmış motorlu/motorsuz özel nakil
vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde gümrük vergisi
aranmaz.

Herhangi bir amaçla yurt dışına çıkan gerçek kişiler, geçici
olarak yurt dışına çıkardıkları ve geri getirdikleri kullanılmış
ev eşyalarını gümrük vergilerinden muaf olarak ithal
edebilirler. Ancak muafiyet, kişilerin dönüş tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde ve tek seferde eşyaları
getirmeleri hâlinde uygulanır.
Yerleşim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında
Bulunan Gerçek Kişilerin Türkiye’de Edindikleri
Konutlarda Kullanmak Üzere Getirdikleri Ev Eşyası
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürekli olarak, en az
yirmidört ay süre ile yerleşik bulunan gerçek kişiler Türkiye
Gümrük Bölgesinde en az iki yıl için kiraladıkları ya da
satın aldıkları konutlarda kullanmak üzere kendilerine ait
ev eşyalarını bir defaya mahsus olmak üzere (kullanılmış
olması şartıyla) gümrük vergilerinden muaf olarak serbest
dolaşıma tâbi tutabilirler.
- Muafiyet aile ünitesine tanınır.
- Muafiyet bir konut için uygulanır. Kişi birden fazla konut
satın almış ya da kiralamış olsa dahi muafiyet tek konut için
geçerlidir. Ancak daha önce muaf olarak getirilen eşyalar,
kişi tarafından bu konutlarda kullanılabilir.
İlgili hakkın bir defaya mahsus kullanımının kontrolü
gümrük idarelerince GÜVAS’tan sorgu yapılmak suretiyle
gerçekleştirilir.
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Dış Ticaret
Veysel Tekçam
SYK Gümrük Müşavirliği
Gümrük Müşaviri Yardımcısı

PAAMK: Pan Avrupa Akdeniz
Menşe Kümülasyon Sistemi

P

AAMK: Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon
Sistemi; Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA ülkelerinden
(İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) oluşan Pan
Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi’ne (PAMK) dâhil
ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri arasında aynı
menşe kurallarına sahip Serbest Ticaret Anlaşmaları
kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf
ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe
kullanılmasına, üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin
tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde
mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak
tanıyan ticaret sistemidir.

Türkiye ile Tunus, Fas, İsrail, Suriye (Aralık
2011 tarihinden itibaren STA Anlaşması
askıya alınmıştır.), AT (Tercihli Tarım
Ürünleri Ticareti), Mısır, Ürdün, Filistin
arasında Serbest Ticaret Anlaşması
bulunmaktadır.
PAAMK Sistemi’ne taraf bir ülkeye ihraç edilecek
eşyanın kümülasyon çerçevesinde menşe kazanması için
(örneğin Türk menşeli olması için) üretimde kullanılan ve
sisteme taraf diğer ülkelerden temin edilen materyaller
üzerinde protokollerin 7. maddesinde belirtilen yetersiz
işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlem yapılması
gerekir. Söz konusu materyallerin yetersiz işçilik ve işleme
tâbi tutulması hâlinde nihai eşyanın Türk menşeli kabul
edilebilmesi için kullanılan girdiler arasında en yüksek
katma değere sahip girdinin Türk menşeli olması gerekir.
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Aksi halde eşya, sisteme taraf ancak imalatta en yüksek
katma değere sahip ülkenin menşeini taşıyacaktır. EUR.1
veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin 4 no’lu kutusuna
ilgili menşe ülkesinin adı yazılır.
PAAMK Sistemi’ni Oluşturan Ülkeler
Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri (İngiltere, Fransa, Almanya,
Avusturya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, İrlanda
Cumhuriyeti, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Güney
Kıbrıs, Malta, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Polonya, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya,
Letonya, Estonya, Romanya ve Bulgaristan), EFTA
ülkeleri (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn), Akdeniz
ülkelerinden (Filistin -Batı Şeria ve Gazze Şeridi-, Cezayir,
Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, ve Ürdün, Faroe Adaları)
oluşmaktadır.
PAAMK Sistemi’ni Oluşturan Ülkeler ile Türkiye
Arasındaki Kümülasyon Uygulaması
PAAMK Sistemi kapsamında ihracata konu nihai eşyanın
imalatında kullanılan girdilerin temin edildiği sisteme
taraf ülke, Türkiye ve Türkiye’den ihracatın yapılacağı
sisteme taraf bir başka ülke arasında aynı menşe
kurallarına sahip bir STA (Serbest Ticaret Anlaşması)
yürürlükte bulunmadıkça kullanılan söz konusu girdiler
üçüncü ülke menşeli olarak kabul edilecek ve menşe
kazandırılmak üzere bunların yeterli işçilik ve işleme tâbi
tutulmaları gerekecektir.
Değişken geometri (variable geometry) ülkeler
arasında çok taraflı kümülasyonun uygulanabilirliği,
çapraz kümülasyonun yürürlükte olması hâlidir.

AT-Türkiye Tercihli Ticaretinde Kümülasyona ilişkin
durum;
Gümrük Birliği Kapsamı Eşyanın (Sanayi Ürünleri ve
İşlenmiş Tarım Ürünleri) Ticaretinde Kümülasyon

Kümülasyon, nihai imalatın yapıldığı ülke ile nihai varış
ülkesinin birbirleri arasında ve bunların ürünün menşe
statüsünün kazanılmasına katılan tüm ülkelerle aynı
menşe kurallarını içeren Serbest Ticaret Anlaşmalarını
imzalamış olmaları durumunda uygulanabilir; (Örneğin
bir ürünün imalatında PAAMK Sistemine dâhil ülkelerden
Türkiye, Tunus, Fas, AB ve İsrail menşeli girdiler kullanılmış
olması hâlinde söz konusu ülkelerin birbirleri arasında
aynı menşe kurallarına sahip Serbest Ticaret Anlaşmaları
imzalamış ve yürürlüğe koymuş olmaları gerekmektedir.)
A ÜLKESİ: Maddelerin temin edildiği ülke.
B ÜLKESİ: İmalatın ve nihai ürünün ihracatının yapıldığı
ülke.
C ÜLKESİ: İthalatın yapıldığı ülke.
A ile B arasında STA aynı menşe kurallarına sahip STA,
A ile C arasında STA aynı menşe kurallarına sahip STA,
B ile C arasında aynı menşe kurallarına sahip STA
olmalıdır.

A

Kumaş

B

Pantolon

EUR-MED
Menşe kümülasyonu
uygulanmaz.

C

EUR-MED
A menşe kümülasyonu
uygulanır.

Türkiye’nin Nisan 2007 PAAMK Kurallarına Sahip
Serbest Ticaret Anlaşmaları
- Türkiye ile Tunus, Fas, İsrail, Suriye (Aralık 2011
tarihinden itibaren STA anlaşması askıya alınmıştır), AT
(Tercihli Tarım Ürünleri Ticareti), Mısır, Ürdün, Filistin
arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.
Türkiye’den Tunus, Fas, İsrail, AT ve Mısır’a STA kapsamında
ihracatta EUR.1 Dolaşım Belgelerinin yanı sıra EUR-MED
Dolaşım Belgeleri de düzenlenebilmektedir. Yukarıda
belirtilen ülkeler ile ülkemiz arasında yürürlüğe konulan
Serbest Ticaret Anlaşmaları eki menşe protokolleri, EURMED Dolaşım Belgeleri düzenlenmesine imkân tanıyan
PAAMK Model Menşe Protokollerine uygun Menşe
Protokolleridir.

Türkiye-AT Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 1/2006 Sayılı
Kararı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları gösteren
“Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Gümrük Birliği’nin
Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkındaki Karar”,
28 Eylül 2006 tarih ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Bu karar hükümleri çerçevesinde,
Gümrük Birliği kapsamı eşyanın ticareti menşe esasına
değil, serbest dolaşım ilkesine dayanmakta olup; eşyanın
serbest dolaşımda olduğunu gösteren belge olarak A.TR
Dolaşım Belgesi kullanılmaktadır.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, Türkiye ve AB’nin
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu kapsamında
Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe koyduğu ülkeler ile
ticaretinde gümrük birliği kapsamı eşyanın 27 Temmuz
2006 tarihi itibarıyla çapraz kümülasyonuna imkân
tanımaktadır.
Örneğin, Türkiye ve AB’nin Fas, Tunus, İsrail ve Mısır
ile PAAMK Sistemi kapsamında aynı kuralları içeren
menşe protokollerine havi Serbest Ticaret Anlaşmaları
yürürlüktedir. Anılan karar, Gümrük Birliği kapsamında
AB’den temin edilen eşyanın Türkiye’de kümülasyona
tâbi tutularak işlenmesinin ardından, gerekli menşe
kurallarını karşıladığını tevsik eden bir menşe ispat
belgesi eşliğinde Fas, Tunus, İsrail ve Mısır’a tercihli rejim
kapsamında ihraç edilmesine olanak tanımaktadır.
AB’den ATR Dolaşım Belgesi ve tedarikçi beyanı eşliğinde
temin edilen maddeler AB menşeli olabileceği gibi, bir
başka PAAMK ülkesi menşeli maddeler de olabilir.
Söz konusu girdilerin Türkiye’ye ithal edilmesinin ardından
yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde bir işleme tâbi tutulması
ihraç konusu eşyanın Türk menşei kazanması için yeterli
bulunmaktadır. Ancak bu durumda değişken geometriye
halel gelmemelidir. Yani Türkiye’den ihracatın yapılacağı
ülke ile hem AB’nin hem de Türkiye’nin PAAMK menşe
kurallarına uygun STA’ları yürürlükte olmalıdır.
AB’den ithal edilen girdilerin Türkiye’de işlenmesinin
ardından bir PAAMK ülkesine ihraç edilmesini sağlamak
amacıyla öncelikli olarak girdilerin menşeini tevsik etmek
gerekir. Bu amaçla tedarikçi beyanı veya uzun dönem
tedarikçi beyanı kullanılır.
Türkiye’nin Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu
Model Menşe Protokolüne sahip STA’ları (EUR-MED
Dolaşım Belgesi düzenlenmesine imkân tanıyan
STA’lar) Tunus, Fas, İsrail, AT (tarım ürünleri için) ve
Mısır ile imzalanan STA’lardır. Bu kapsamda ülkemizden
söz konusu ülkelerle STA kapsamında ticarette ikili
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kümülasyon, AB-Türkiye-İsrail ve Türkiye-Tunus-FasMısır-AB arasında tarım ve gümrük birliği kapsamındaki
eşyalar için çapraz kümülasyon uygulanabilmektedir.
AB’den ATR Dolaşım Belgesi ile ithal edilen ve 1/2006
GİK Kararı’nda ve dolayısıyla Gümrük Birliği tesis
eden Bakanlar Kurulu Kararı’nda öngörülen tedarikçi
beyanı ile AB menşei tevsik edilen girdiler Türkiye’de
kümülasyon kapsamında işlenerek Fas’a, İsrail’e, Tunus’a,
Mısır’a STA kapsamında ihraç edilebilir. Suriye’nin AB
ile PAAMK kapsamında henüz bir STA’sı yürürlükte
bulunmamaktadır.
ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB’den ithal edilen
Gümrük Birliği kapsamındaki ürünler (sanayi ürünleri ve
işlenmiş tarım ürünleri) Türkiye’de hiçbir işçilik ve işleme
tâbi tutulmazlar ise eşya yukarıda bahsi geçen tedarikçi
beyanında belirtilen ülke menşeini korur. Tamamen
AB’de elde edilen AB menşeli eşya ile yeterli işçilik ve
işlem sonucu menşe kazanan AB menşeli bu tür eşyanın
Türkiye’den Fas, Tunus, Mısır veya İsrail’e yeniden ihraç
edilmek istenmesi halinde EUR-MED Dolaşım Belgesinin
7 no’lu kutucuğundaki gözlemler kutusunda bulunan
“No Cumulation Applied” ibaresi eklenmeli ve 4 no’lu
menşe kutusuna eşyanın menşe ülkesi yazılmalıdır.
Örneğin, AB’den ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen
eşyanın Türkiye’de hiçbir işçilik ve işlemden geçmeksizin
yani menşei değişmeksizin Tunus, Fas, İsrail veya Mısır’a
yeniden ihraç edilmek istenmesi mümkündür.
Tercihli Tarım Ürünleri Ticaretinde Kümülasyon
Türkiye ile AB arasında tarım ürünlerine ilişkin tercihli
ticarette halihazırda çapraz kümülasyon geçerlidir.
AT-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 1/98 Sayılı Kararı
eki Protokol 3, menşe kurallarına ilişkin olup, anılan
Protokolün PAAMK çerçevesinde tadil edilmesine ilişkin
AB ile ülkemiz arasındaki yasal süreç tamamlanmıştır.
Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 19 Aralık
2006 tarih ve 3/2006 Sayılı Kararı ile Tarım Ürünleri
Ticaret Rejimine İlişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 Sayılı
Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı’na
ek “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği
Yöntemlerine İlişkin Protokol 3” tadil edilmiş ve ilgili
Yönetmelik 27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmî
Gazete’de yayınlanmıştır.
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AKÇT Ürünleri Ticaretinde Kümülasyon
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Türkiye arasındaki
tercihli ticaret, Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu
esasları çerçevesinde çapraz kümülasyona dayalı
olarak yürütülmekte olup, STA eki menşe kurallarına
ilişkin Protokol 1’in PAAMK kuralları çerçevesinde tadil
edilmesine yönelik süreç devam etmektedir. Halihazırda
Türkiye ile AT arasındaki tercihli kömür ve çelik ürünleri
ticareti Akdeniz kümülasyonuna dâhil bulunmamakla
birlikte, PAMK çerçevesinde kümülasyona tâbi olan bu
ürünler süreç tamamlandığında PAAMK çerçevesinde de
AB ile ticarette kümüle edilebilecektir.
- PAAMK Sistemi’nde kullanılan Menşe İspat Belgeleri
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi’nde
eşyanın tercihli menşeini gösteren belgeler aşağıda
sıralanmaktadır;
1- EUR.1 Dolaşım Belgesi
2- EUR-MED Dolaşım Belgesi
3- Fatura Beyanı
4- EUR-MED Fatura Beyanı
5- Tedarikçi Beyanı (Türkiye-Fas-Tunus-Cezayir arasında
tam kümülasyon çerçevesindeki ticarette geçerlidir.
6- Tedarikçi Beyanı (Gümrük Birliği kapsamı eşya için)
PAAMK Sistemi, PAMK Sisteminden farklı olarak menşe
ispat belgeleri açısından EUR-MED Dolaşım Belgesi
ve EUR-MED Fatura Beyanı olarak adlandırılan iki yeni
menşe ispat belgesinin kullanımını gerektirmektedir.
Bu iki belgenin sistem kapsamında kullanılmasının temel
nedenleri PAMK Sistemi ve PAAMK Sistemi açısından
ülkemizle ilgili ülkeler arasında yürürlüğe konan STA
eki menşe protokollerinin kısmen farklılık arz etmesi ve
ticaretin tarafları olarak Akdeniz ülkelerinin de devreye
girmesi olarak kabul edilebilir.

Çağdaş Düşünür:
Gündüz Vassaf
Ü

lkelerin ve beraberinde yaşayan halkın çağdaş bir
seviyeye gelmesi, ancak yetiştirdiği bilim insanları, düşünürleri
ve sanatçılarıyla mümkün oluyor.
Bir ülke ne kadar çok düşünen, üreten ve uygulayabilen
değerler yetiştirebiliyor ve onlara sahip çıkabiliyorsa, o ülkenin
gerek eğitim sistemi, gerek sanayii gerekse sanatsal
yaklaşımlarının gelişeceği ve buna bağlı olarak yaşam
standartlarının yükseleceği de mutlaktır.
Dünyaya baktığımızda, bu tür değerlerin yetişmesi ve
korunmasına özen gösteren ülkelerin yazık ki yalnızca
gelişmiş ülkeler olduğunu görüyoruz. Gelişmek için çırpınan
ülkemizde böylesi aydınlık insanların azlığı sanırız aşikârdır.
Değerli SYK okurları, bu sayımızda işte böylesi bir değerden
bahsetmek istiyoruz. Dünyaca ünlü yazar ve psikolog
Gündüz Vassaf...
1946
yılında
dünyaya
“merhaba” diyen ve lise
hayatını
Robert
Kolej’de
tamamlayan Vassaf, psikoloji
eğitimi görmek üzere George
Washington Üniversitesi’nin
yolunu tutar. Yıl 1977 olmuştur
ve Gündüz Vassaf, Ankara
Hacettepe
Üniversitesi’nde
doktorasını
bitirmiştir.
Takip eden yıllarda, Ankara
Üniversitesi
Mediko-Sosyal
Merkezi’nde
öğrencilere
psikolojik danışmanlık yapmaya başlayan ve daha sonraki
yıllarda da Uluslararası Psikologlar Konseyi Yönetim Kurulu
Üyeliğinde bulunan Vassaf, 12 Eylül askerî darbesine kadar
Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapar.
Bu tarihten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nden istifa eden
Gündüz Vassaf sırasıyla; Kassel, Bremen ve Marburg
Üniversiteleri’nde öğretim üyeliği, Kanada’da McGill
Üniversitesi Center for Developing Area Studies’te Konuk
Akademisyen, Amsterdam’da Averoes Stichting’de Klinik
Psikolog, Viyana’da Institut für Höhere Studien‘de ise Konuk
Araştırmacı olarak bulunur.
Her ne kadar psikolog yönüyle tanınsa da, bu alandaki
eserlerinden çok tarihe, yönetim şekillerine ve hayata farklı,
okurlarının detaylara odaklanmasını sağlayan bir bakış açısıyla
yaklaştığı çalışmalarıyla tanınan Gündüz Vassaf, günümüzde
Radikal Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

E debiyat

Değerli düşünür Gündüz Vassaf’ın eserlerinin birkaçından
bahsetmek isteriz...
Yazar, biraz da dünyayla hesaplaştığı ve bu hesaplaşmaya
okurlarını da davet ettiği, bütüncül (totaliter) yapının; hayata
dair algılarımızı, dayatılan veya gönüllü olarak kabullendiğimiz

“Asırlardır sürdürdüğümüz
alışkanlıklarımızdan kurtulup, tarihten
özgürleşip, kendimize farklı bakmaya
başlamamızla, nereden gelip nereye
gittiğimizin serüveninde, yaşadığımız
tarihin de yolunu değiştirebiliriz.”
kavramları nasıl sömürdüğünü ve bu
bütüncül sistemi hemen her bireyin
içinde nasıl da sevgiyle (!) büyüttüğünü
akıcı ve herkesin anlayabileceği
şekilde tüm açıklığıyla ortaya koyuyor
Cehenneme Övgü -Gündelik Hayatta
Totalitarizm- (1992) eserinde.
Gündüz Vassaf, Cennetin Dibi
-Modern Zamanda Eğlencelik Hayat(1999) eserinde ise okurlarını, modern
dünyadaki insanları -yani bizleri- sınır tanımayan eğlencelere
doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
Kitapta, Yunan Adaları’nda özgürlüğün yepyeni yaşam
biçimlerini hayata geçiren kolonilerle karşılaşıp Çin gizli
servisinin iç yüzünün açığa çıktığını görüyor, renk renk
cenaze törenlerinde dinlerin özelleştirme çabalarına tanık
oluyorsunuz. Hatta rüyaların satılıp, hükümetlerin kiralandığı
beldelere de yolculuk ediyorsunuz. Kitap okunduğunda
birçok bilgiyi alıp, aklınıza da bir o kadar sorunun takıldığına
şahit oluyorsunuz. Bu sorular ışığında, bizlere sunulan
bunca şeyin doğruluğunu sınamaya
ve sonunda da pek çok alışılagelmiş
kabullenişlerimizden şüphe duymaya
başlıyorsunuz.
Tarihi Yargılıyorum (2007) adlı
eserinde Vassaf şöyle diyor: “Asırlardır
sürdürdüğümüz alışkanlıklarımızdan
kurtulup,
tarihten
özgürleşip,
kendimize
farklı
bakmaya
başlamamızla, nereden gelip nereye
gittiğimizin serüveninde, yaşadığımız tarihin de yolunu
değiştirebiliriz. Dünyanın neresinde, ne zaman doğmuşsak
doğalım, annelerimiz, babalarımız, dinlerimiz, devletlerimiz
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bize bir geçmiş giydiriyor. Onlar giydirdikçe biz de ha babam
giyiniyoruz. Çoğumuz, geçmişin elbiselerini günümüz
terzilerinin dikmesini yadırgamadan kabullenmekle kalmayıp,
elbiselerimizi bedenimizden ayırt bile edemiyoruz. Tarihimize
nasıl baktığımızı gözden geçirdiğim bu kitapta kendimizi
yargılamamızı yargılıyorum. Tarihimize bakıp ‘biz buyuz’ diye
sunulanları sorguluyorum…”
Yazar, tarihten günümüze gelen pek çok belgenin,
kahramanlıkların, savaşların, ne kadar tarafsız ve ne kadar
bağlayıcı olduğu ile bize aktarılırkenki doğruluğu hakkındaki
şüphelerini eleştirel bir biçimde, aralara kendi yorumlarını
katarak okurlara sunuyor.
Gündüz Vassaf, 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra Amerika, Rusya,
İstanbul (2006) eserinde, insanlığın 21. yüzyılda gönüllü
olarak bağlandığı bütüncül (totaliter) sisteme dikkatleri
çekiyor. Bu kitabında Vassaf, Rusya’da eğlenceli, mizahi,
şiirsel bir dille çocukluk ve gençlik yıllarından tanıdığı Amerika
ile “sosyalizmin beşiği” diye merak ettiği Moskova’yı, 40 yıl
sonra sadece anılarının izinden giderek değil, tekrar görerek
edebiyat tarihinde eşine az rastlanan gezi ve anılarını; şiirler,
şarkı sözleri ve film diyaloglarıyla bezemiş ve bir psikolog
gözüyle keyifli bir biçimde harmanlanmış.
68 kuşağının egemen düzene başkaldırıları, Pentagon
Kuşatması’ndan Moskova gecelerine, aşklarına ve hayal
kırıklıklarına… Erotik politikalardan, komünist düşmanlığının
paranoyaklığına, Çeçenistanlı Timur’dan, San Francisco’da
Şükran Günü sofralarına, sürgündeki dayı Zekeriya
Sertel’den, Stalin’e, Nâzım Hikmet’e… “İzleyenin izlenen
olduğu” Amerika’dan, “sosyalist düşlerden kapitalizm
düşkünlüğü”ne geçen Rusya’ya kadar uzanan 40 yıllık bir
anılar zinciri, seyahat notları… Dünü yarına taşıyan bir eser
sunuyor Gündüz Vassaf 40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra eserinde
bizlere...
Annem Belkıs (2000), Gündüz Vassaf’ın
kaleminden annesini anlattığı bir eseri.
Yazar kitabında, Osmanlı İmparatorluğu
döneminde başlayan öksüz bir Rumeli
kızının öyküsünü gündelik hayatın
unutulmuş birçok ayrıntısıyla beraber,
bizleri farklı ve bilinmeyen evlere misafir
ederek anlatıyor. ABD’de neredeyse yüz
yıla yakın süren bir yaşantının ışığında,
Osmanlı
döneminde,
Cumhuriyet
Türkiye’sinde kadına verilen önemi ve toplumdaki yerine de
değiniyor.
İmparatorluğun son yıllarında Balkanlar`da dindar bir ailenin
Türk katliamı öncesi günlük yaşantısı, Yunan işgali altında
Anadolu, İstanbul’da tek başına yaşayan bir genç kadının
yılları, Robert Kolej ve üniversitede felsefe öğrenciliği, Belkıs
Halim’in anılarında birer birer canlanıyor. Genç Cumhuriyet’e
alışmanın acı tatlı serüvenlerini, II. Dünya Savaşı yıllarında
Harvard’da erkekler arasında okuyan bu tek kadının
Amerika’nın akıl hastanelerinde psikolog olarak yarım asır
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süren varlığı… Soğuk savaş yıllarında Ankara’da Amerikan
askerlerinin ‘beyliği’ ve Moskova’da Türk komünistlerinin
ibret verici serüvenlerini de gözler önüne seriyor.
Gündüz Vassaf’ın Diğer Eserleri
Zekâ ve Zekâ Testleri Nedir, Ne Değildir?
Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi Yayınları
Ankara, 1977
Temel Zihin Yetenekleri Testi
Ankara Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi Yayınları
Ankara, 1977
Introduction to Psychology (Editör)
Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul, 1978
Wir haben unsere Stimme noch nicht laut gemacht;
Türkische Arbeiterkinder in Europa
Res Publicae, Felsberg, 1985
Türkiye Sen Kimsin?
İletişim Yayınları
İstanbul, 2008
Leventname
Heyamola Yayınları
İstanbul, 2009
Dümezil’in Sosyoloji Dersi Notları
(Belkıs Halim Vassaf’ın Defterinden)
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
İstanbul, 2009
Daha Sesimizi Duyurmadık
Almanya’da Türk İşçi Çocukları
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
İstanbul, 2010
Kimliğimi Kaybettim Hükümsüzdür!
İletişim Yayınları
İstanbul, 2010
Anlatım dili, olaylara bakış ve onları sunma şekli, düşünce
yapısındaki akıcılık ve bu akıcılığın okura yansıması, okuru da
düşünmeye sevk etmesi, Gündüz Vassaf’ın nasıl bir düşünür
ve yazar olduğunun en büyük göstergesi.
Bir ülke -aslında her ülke- için bu denli önemli düşünürlerin;
zihinlerinin zenginliğiyle dolup taşan kitapları ve dolayısıyla
düşüncelerinin, her dem taze tutulması ve gelecek nesillere
doğru, önyargısız ve hak ettiği şekilde aktarılması dileğiyle...
Düşünce dolu günler...

