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SYKONSEPT’in çok
önemli bir yeri
oldu¤unu düflünüyoruz.
Bu küçük hacimli ama
genifl perspektifli
derginin SYK’n›n gelmifl
oldu¤u noktay›
göstermesi aç›s›ndan
büyük bir aflama
oldu¤una inan›yoruz.

Geride kalan bir y›l›n muhasebesini yapmak adettendir. Yap›labilenlerin ve
yap›lamayanlar›n bir dökümünü ç›karmak ve bu dökümden hareketle geçmiﬂ seneye
bakarak, gelecek sene ad›na bir projeksiyon yapmak deyim yerinde ise iﬂ dünyas›n›n y›l
sonu gelenekleri aras›ndad›r.
Bizlerde bu y›l›n ilk say›s›nda söz konusu gelene¤in bir yans›mas› olarak böylesi bir
muhasebeyi yapabilmenin çabas› içinde olaca¤›z. Ancak bu iﬂi bildik, al›ﬂ›ld›k yöntemler
yerine biraz daha farkl› bir yaklaﬂ›mla yapmaya çal›ﬂaca¤›z.
Geride kalan bir y›l içinde ne kadar hizmet üretti¤imizi ya da Türkiye’nin d›ﬂ ticaret
verilerinin yükselmesine ne oranda katk› sa¤lad›¤›m›z› anlatman›n çabas› içinde
olmayaca¤›z. Türkiye’nin d›ﬂ ticaret istatistiklerine dayanarak ne kadar ihracat, ne kadar
ithalat yapt›¤›m›z› söylemek gayreti içinde de olmayaca¤›z. Pekiyi o halde bu y›l sonu
muhasebesini yaparken ne söyleyece¤iz?
Asl›nda çok da fazla bir ﬂey söylemek istemiyoruz. Bizim yerimize elinizde yedinci say›s›n›
tuttu¤unuz SYKONSEPT’in bizzat kendisinin olan biteni size anlatmas›n›n daha yararl› ve
iﬂlevsel olaca¤›n› düﬂünüyoruz. SYKONSEPT’le birlikte gümrük Müﬂavirli¤i sektöründe bir
ilke imza atm›ﬂ olman›n gururunun yan›s›ra, sektörün de¤iﬂen ve dönüﬂen yüzünü
yans›tman›n heyecan›n› da yaﬂ›yoruz. SYKONSEPT’in bir bülten ya da dergi olman›n çok
daha ötesinde bir iﬂlevi oldu¤unu düﬂünüyoruz. 2000’li y›llardan itibaren de¤iﬂen ve
dönüﬂen Türkiye gerçe¤ine, gümrük müﬂavirlerinin de büyük katk› yapt›klar›n› biliyoruz.
T›pk› SYK Gümrük Müﬂavirli¤i’nin bu süreçte yapt›klar› gibi. Kurumsal yap›n›n
geliﬂtirilmesi, müﬂteri memnuniyeti odakl› bir sisteme geçilmesi, teknolojik altyap›n›n
günün koﬂullar›na uyarlanmas›, personel kalitesinin yükseltilmesi ve bütün bunlar›n bir
yans›mas› olarak da verilen hizmetin kalitesi ile iﬂ verimlili¤inin yükseltilmesi gibi
kriterler bu yeni dönemde SYK’n›n da öncelikli hedefleri aras›nda yeralm›ﬂt›. Ama daha da
önemlisi, bu hedefler geride b›rakt›¤›m›z y›llarda birer birer gerçe¤e dönüﬂmüﬂtü.
‹ﬂte bu de¤iﬂim ve dönüﬂüm sürecinde SYK’n›n vard›¤› noktay› göstermesi aç›s›ndan ﬂu
anda yedinci say›s›n› elinizde tuttu¤unuz SYKONSEPT’in çok önemli bir yeri oldu¤unu
düﬂünüyoruz. Bu küçük hacimli ama geniﬂ perspektifli derginin SYK’n›n gelmiﬂ oldu¤u
noktay› göstermesi aç›s›ndan büyük bir aﬂama oldu¤una inan›yoruz.
Ancak daha da önemlisi bu tarz giriﬂimlerde öncülük yapabilmenin ve yapt›¤› iﬂle
çevresindekilere emsal oluﬂturabilmenin, en az›ndan o iﬂi yapmak kadar önemli oldu¤unu
da biliyoruz. SYKONSEPT’le birlikte bunu baﬂard›¤›m›z kanaatini de taﬂ›yoruz. Ve en baﬂta
da ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m›z gibi klasik tarzda bir y›l sonu muhasebesi yapmak yerine
sizlere yepyeni bir içerikle geliﬂtirilmiﬂ SYKONSEPT’i sunuyoruz.
Mutlu y›llar....

iletisim@syk.com.tr
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TÜRK‹YE’N‹N YEN‹ LOKOMOT‹F SEKTÖRÜ:
BEYAZ EfiYA

G

Gerek tekstil sektöründe çeﬂitli gerekçelere ba¤l› olarak yaﬂanan olumsuzuklar, gerekse Türkiye’nin de¤iﬂik sektörlerde gerçekleﬂtirdi¤i at›l›m, 2000’li y›llarda sanayinin ve ihracat›n lokomotifi konumundaki sektörlerin de¤iﬂmesine neden oldu. Bu
ba¤lamda beyaz eﬂya sektörü de, giderek Türkiye’nin öncü sektörlerinden biri haline geldi. Dolay›s›yla da, mercek alt›na al›narak, yak›ndan bak›lmay› gerektirir oldu.
Beyaz Eﬂya Sanayinin Üretim Standartlar›
Beyaz eﬂya sanayii istatistikleri daha önce temel beyaz eﬂya
ürünleri ve küçük ev aletleri olarak de¤iﬂik iki s›n›fta takip edilmekteydi. 1997 y›l›ndan itibaren ise, tamam› itibar›yla yeni bir
üretim faaliyet s›n›flamas› olan ISIC-Rev3 kategorisinde,
dördüncü ayr›nt› düzeyi ve 2930 s›n›f› kapsam›nda izlenmektedir.
Dünya’da Beyaz Eﬂya Üretimi
80’li y›llardan itibaren tüm dünyada beyaz eﬂya üretimi
art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu dönemde beyaz eﬂya üretimindeki
art›ﬂ oran› 30’larda gerçekleﬂmiﬂtir. Bu art›ﬂ›n alt›nda yatan en büyük neden Çin, Hindistan ve Endoznezya gibi ülkelerdeki talebin art›ﬂ›d›r. Bunun yan›s›ra Kuzey Amerika
ve Avrupa piyasas›n›n doymuﬂ olmas› ve bu sebebe ba¤l›
olarak da, müﬂterinin fiyata daha duyarl› hale gelmesi sonuçta ucuz ve kaliteli mal aray›ﬂ›n› ön plana ç›karm›ﬂt›r.

Bu iki önemli etken dünyada beyaz eﬂya üretiminin
artmas›n›n yolunu açarken, yeni yat›r›mlar›n yap›lmas›n› da teﬂvik etmiﬂtir.
Türkiye’deki Beyaz Eﬂya Üretimi
Türkiye’deki beyaz eﬂya sat›ﬂlar› özel tüketin harcamalar›ndaki art›ﬂa paralel olarak de¤iﬂmektedir. Bu
ba¤lamda talep, 1988-89 y›llar› aras›nda artm›ﬂ, krizlerin ve sorunlar›n yaﬂand›¤› 1994, 1999 ve 2001 y›llar›nda ise daralm›ﬂt›r.
Türkiye’deki beyaz eﬂya üreticileri iç piyasadaki dalgalanmalar ve istikrars›zl›klardan, dünya piyasalar›na
yönelerek kurtulmay› baﬂarm›ﬂlard›r. ‹ç piyasan›n istikrars›zl›klar›na karﬂ›n ihracata yönelen beyaz eﬂya üreticilerinin bu giriﬂimleri sonucunda, 1990 y›l›nda toplam ihracat içindeki pay› yüzde 5 olan beyaz eﬂyan›n oran› 2000’lere gelindi¤inde yüzde 30’lar›n üzerine ç›km›ﬂ bulunmaktad›r.
Geliﬂen ve büyüyen dünya piyasalar›na adapte olabilme çabalar› neticesinde yerli beyaz eﬂya üreticileri hem yapt›klar› yat›r›mlar, hem de sa¤lad›klar› düﬂünsel geliﬂme ile söz konusu sektörde dünyay› yakalam›ﬂ bulunmaktad›r. Bunun sonucunda da,
iﬂ bölümü ve büyük pazarlara yönelik üretim yap›lmas› dolay›s›yla mekanizasyon artm›ﬂt›r.
Ürünlerin standart oldu¤u bir sektörde müﬂteri fiyatlara duyarl›d›r. Bu durumda, firmalar› maliyetleri düﬂürmeye zorlamaktad›r. Bu da sonuçta, yüksek ölçekli standart üretimi ortaya
ç›kar›rken, ayn› zamanda performans art›r›c› yeni ürünlere
yönelme sürecini de baﬂlatm›ﬂt›r.
Farkl›laﬂan müﬂteri talepleri do¤rultusunda kendisini yenileyen
ve geliﬂtiren beyaz eﬂya sektörü, fiyat, kalite, servis vb. gibi
göstergelerde yurt içi ve dünya piyasalar›ndaki geliﬂmeleri ve
e¤ilimleri izlemeyi ve bunlara ayak uydurmay› baﬂarm›ﬂ durumda. Elbette bunun do¤al sonucu olarak da, Türk beyaz eﬂya
üreticileri sadece Türkiye piyasas›nda de¤il ayn› zamanda dünya piyasalar›nda da lider konumuna gelmiﬂ bulunuyor.

DOSYA

AB SÜREC‹N‹N TÜRK HUKUK
S‹STEM‹NE YANSIMALARI

A
Av. ‹lknur C. SAVGI

Avrupa Birli¤i ve Türkiye’nin üyeli¤i konusu
son y›llarda sürekli biçimde ülkenin gündeminde yer al›yor. Zira ülkemizde yap›lan
kamuoyu yoklamalar›nda Türk halk›n›n
yüzde 70-80 oran›nda Avrupa Birli¤i’ne
üyeli¤i destekledi¤i söyleniyor. Ancak arkas›ndan sorulan "bu konuda ne biliyorsunuz" sorusuna bir yan›t verebilenlerin oran› yüzde 15-20 iken , geri kalan› ise hiçbir
fikri olmad›¤›n› beyan ediyor. Bu durumda
da ortaya, Avrupa Birli¤i üyeli¤i hakk›nda
Türk Halk›n›n genelde bilinçli bir deste¤inin bulunmad›¤› sonucu ç›k›yor.
Avrupa Birli¤i Nedir?
Avrupa Birli¤i, temel olarak ekonomi, sanayi, siyaset, yurttaﬂ haklar› ve d›ﬂ politika
alanlar›n› kapsayan çok-sektörlü bütünleﬂme düﬂüncesinin ürünüdür. Yolculuk 9 May›s 1950’de Frans›z D›ﬂiﬂleri Bakan› Robert
Schuman’›n Avrupa’ya yapt›¤› bir ça¤r› ile
baﬂlam›ﬂ, bu ça¤r›ya verilen olumlu yan›t
1951’de Paris’te Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤unun kurulmas›na, devam›nda 1957
y›l›nda Roma’da Avrupa Ekonomik Toplulu¤u ve Avrupa Atom Enerjisi Toplulu¤unun
kurulmas›yla hedefine ulaﬂm›ﬂt›r. Bu üç anlaﬂma Avrupa toplulu¤unun kurucu anlaﬂmalar›d›r.
Topluluk çal›ﬂmalar›na alt› kurucu üyesi
konumundaki Almanya, Belçika, Fransa,
Hollanda, ‹talya ve Lüksemburg ile baﬂlam›ﬂt›.Toplulu¤un kurucusu bu alt› devlet ,
iﬂgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›na dayanan bir ekonomik topluluk kurma amac›yla bir araya gelmiﬂlerdi. 1972 y›l›nda ‹ngiltere, Danimarka ve ‹rlanda’n›n
üyeliklerinin kabulü ile Avrupa Toplulu¤u’nun toplam üye say›s› 12’ye ç›km›ﬂt›r.
70’li y›llarda ise Yunanistan, Portekiz ve ‹spanya’da birli¤e üye olmuﬂ, bunu en son
2005 y›l›nda üyelikleri resmen onaylanan

Güney K›br›s,Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya’n›n kat›l›mlar› ile birli¤in üye say›s› 25’e ç›km›ﬂt›r.
Avrupa Toplulu¤u’ndan Avrupa Birli¤i’ne
Berlin Duvar›'n›n y›k›lmas›n›n ard›ndan 3
Kas›m 1990'da iki Almanya'n›n birleﬂmesi,
merkezi ve Do¤u Avrupa ülkelerinin Sovyet
denetiminden kurtulmalar› ve demokratikleﬂmeleri, Aral›k 1991'de de Sovyetler Birli¤i'nin çözülmesi Avrupa'n›n siyasi yap›s›n›
baﬂtan aﬂa¤› de¤iﬂtiren geliﬂmelerdi. Üye
Devletler ba¤lar›n› güçlendirme kararl›l›¤›yla, temel özellikleri 9-10 Aral›k 1991'de
Maastricht'te toplanan Avrupa Doru¤u'nda

kararlaﬂt›r›lan yeni bir Antlaﬂman›n müzakerelerine baﬂlam›ﬂlard›.1 Kas›m 1993'te
yürürlü¤e giren Avrupa Birli¤i Antlaﬂmas›
ile Avrupa Topluluklar›, Avrupa Birli¤i ad›n› ald›. Ayr›ca 1999'a kadar parasal birlik;
yeni ortak politikalar, Avrupa yurttaﬂl›¤›;
diplomatik iﬂbirli¤i; ortak savunma ve iç
güvenlik, dünya çap›ndaki rekabeti gö¤üsleyebilmek ve iﬂsizli¤i azaltmak için Temmuz 1994'te k›ta ölçe¤inde altyap› ve iletiﬂim projelerini yürürlü¤e koymaya karar
verdi.
Avrupa Birli¤i’ni kuran Mastrich Anlaﬂmas›yla üç sütun teorisi denilen bir sisteme
geçildi. Mastrich Anlaﬂmas› Avrupa Birli¤i’ni kurmuﬂtu ama Avrupa Birli¤i’nin tüzel
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kiﬂili¤i yoktu. Ancak üç sütundan birinci sütunu oluﬂturan topluluklar›n tüzel kiﬂili¤i
vard›. Di¤er iki sütundan ikinci sütun Avrupa Ortak Güvenlik ve politika sütunu ile ortak Adalet ve ‹çiﬂleri politikas› bölümü hükümetler aras› iliﬂkiler yoluyla geliﬂtirilmeye devam etti. Bununla da yetinilmemiﬂ,
1997 y›l›nda Amsterdam Anlaﬂmas›yla AB
Avrupa Birli¤i’ni kuran anlaﬂmada de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Avrupa Birli¤in Türkiye ile iliﬂkileri ise,
1959 y›l›nda baﬂlam›ﬂ ve iniﬂli ç›k›ﬂl› bir
sürecin sonunda 3 Ekim 2005 tarihinde al›nan üyelik müzakerelerinin baﬂlamas› karar›yla yeni bir safhaya geçmiﬂtir.
AB Üyelik Sürecinin Türk Hukuk Sürecine
Yans›malar›
Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde ç›karm›ﬂ
oldu¤umuz yasalardan ticaret ve borçlar
kanunu gibi iki temel yasan›n çal›ﬂmalar›
halen devam etmektedir. Haz›rl›k süreçleri
uzun zamand›r devam etmekte olan bu yasalardan Borçlar Kanununun, al›ﬂveriﬂten
iﬂ hayat›n›n›n herhang ibir aﬂamas›na de¤in bilumum iliﬂkileri düzenleyen bir içerikle yak›nda yasalaﬂmas› beklenmektedir.
Borçlar Kanunu tasar›s›na göz at›ld›¤›nda
yeni kanun, ticari iﬂlemlerde faiz oranlar›n›n serbestçe belirlenmesi, ortakl›¤›n tam
ve k›smi olarak bölünmesine imkan sa¤lanmas›, ﬂirketlerin web sitesine sahip olmalar›n› zorunlu hale getirmesi, borçlanma
esaslar›n› yeniden düzenlemesi, tek kiﬂilik
limited ﬂirket kurulmas›na olanak tan›mas›
ve halk›n aldat›lmas›n› önlemeye yönelik
tedbirler getirmesi ile dikkat çekiyor.
Di¤er bir önemli kanun tasar›s› olan Ticaret
kanun da, önemli bir tak›m yenilikleri içeriyor. Mevcut sistematik korunmas›na
ra¤men, daha önce uygulamada olan
ancak kanunla düzenlenmemiﬂ olan
bir çok olay kanun hükmüne getiriliyor.
Uzun zamand›r devam eden haz›rl›k
çal›ﬂmalar›ndan sonra yak›nda yasalaﬂmas› beklenen bu iki kanunun
yan›s›ra, her Türk vatandaﬂ›n› ilgilendiren ceza yasas›ndaki de¤iﬂikliklerden
birkaç›na ve özellikle Kabahatler Kanunu’na da de¤inmek istiyoruz..
Öncelikle yeni ceza yasas›nda zamanaﬂ›m›

süreleri uzat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca a¤›r hapis cezalar›n›n hapis cezas›na dönüﬂtürülmesi
nedeni ile daha önce tecil edilemeyen 2
y›ll›k bir a¤›r hapis cezas› art›k 2 y›la kadar olan hapis cezalar›n›n da tecil edilebilir hale gelmesi ile sorun olmaktan ç›km›ﬂ
bulunmaktad›r.
En önemli de¤iﬂikliklerden biri de daha
önce ceza kanunu içerisinde yer alan kabahatlerin ayr› bir yasada düzenlenmesidir. Yasan›n üçüncü maddesinde yasan›n
genel hükümlerinin di¤er yasalardaki kabahatler hakk›nda da uygulanaca¤› hükmünün bulunmas› yasaya özellikle yer
vermek istememizin nedeni olmuﬂtur. Bu
yasa kabahati; kanunun, karﬂ›l›¤›nda idarî
yapt›r›m uygulanmas›n› öngördü¤ü haks›zl›k olarak tan›mlamaktad›r..
‹dari para cezas›n› kanun yoluna baﬂvurmadan ödeyen kiﬂiden bunun _ ‘ünün al›nacak olmas› yani cezada _ indirim yap›lacak olmas›, (peﬂin ödeme yap›lmas› kanun yoluna baﬂvurmay› etkilemeyecektir.)
Verilen para cezas›na karﬂ› tebli¤ tarihinden itibaren yasan›n 27. maddesi uyar›nca
15 gün içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne
itiraz edilebilece¤i, Mahkeme karar›na
karﬂ› da 7 gün içerisinde A¤›r Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebilece¤i, itiraz halinde
karar kesinleﬂinceye kadar tahsili için Mal
Müdürlü¤ü’ne yaz› yaz›lmayaca¤›, ilgilinin
kabulü halinde cezay› veren kamu görevlisi taraf›ndan cezan›n derhal tahsilinin yap›labilecek olmas›, bunu yan›nda kiﬂinin
ekonomik durumunun müsait olmamas›

halinde idari para cezas›n›n ilk taksidinin
ödenmesi koﬂulu ile bir y›l içerisinde ve
dört eﬂit taksit olarak ödenebilece¤i taksitlerin tam ve zaman›nda ödenmemesi halinde tamam›n›n tahsili yoluna gidilece¤i
yasadaki di¤er düzenlemelerdir.
Kabahatler kanununda yer alan birkaç suç
ve cezas›na bakacak olur isek ;
* Dilencilik yapan kiﬂiye; 50-YTL ayr›ca dilencilikten elde edilen gelire el konulacak,
* Gürültü yaparak çevreyi rahats›z olan kiﬂiye; 50-YTL, bu fiilin bir ticari iﬂletme taraf›ndan ticari faaliyeti s›ras›nda iﬂlenmesi halinde; 1.000-YTL’ den 5.000-YTL s›na
kadar,
* Mal veya hizmet satarken baﬂkalar›n› rahats›z eden kiﬂiye; 50-YTL,
* ‹zinsiz olarak meydan, cadde, sokak, yaya kald›r›m› gibi yerleri iﬂgal, eden, mal
koyanlara; 50-YTL,
* ‹zinsiz olarak meydan, cadde, sokak, yaya kald›r›m› gibi yerlere inﬂaat malzemesi
koyanlara; 100-YTL den 500-YTL s›na kadar,
* Evsel at›k ve çöpleri gösterilen yerlerin
d›ﬂ›nda yerlere atanlara; 20-YTL, bu fiilin
yemek firmalar› taraf›ndan iﬂlenmesi halinde; 500-YTL den 5.000-YTL s›na kadar,
* Hayvan kesim yerleri d›ﬂ›nda hayvan kesenlere, at›klar› çevreye atanlara; 50-YTL,
* ‹nﬂaat art›klar›n› gösterilen yerlerin d›ﬂ›na atanlara; 100-YTL den 3.000-YTL s›na
kadar, bu fiilin inﬂaat firmas› taraf›ndan
iﬂlenmesi halinde; 100-YTL den 5.000-YTL
s›na kadar,
* Kullan›lmayan ev eﬂyas›n› çevreye atanlara; 50-YTL,
* Kullan›lmayan motorlu deniz ve kara taﬂ›tlar›n› çevreye atanlara; 250-YTL,
* Kamuya aç›k alanlara izinsiz afiﬂ asanlara; 100-YTL den 3.000-YTL s›na kadar
idari para cezas› verilir.
Görüldü¤ü üzere Türk hukuk sistemi
AB sürecinde kademeli bir ﬂekilde
de¤iﬂmekte ve AB mevzuat› ile
uyumlu hale getirilmektedir. Burada
mühim olan nokta hiç ﬂüphesiz ki,
mevcut yasalarda yap›lan de¤iﬂikliklerin tam anlam›yla hayata geçirilmesi
ve geliﬂmiﬂ ülkelerdeki standartlar çerçevesinde Türkiye’de de uygulanabilmesidir.

HABER-YORUM

2005 YILI GER‹DE KALIRKEN
EKONOM‹YE BAKIﬁ...
Haz. : Gönül Yay›n
n

AB ile Müzakerelere Baﬂlama Karar› Al›nd›
3 Ekim günü Lüksemburg’da, Avrupa Birli¤i (AB) Türkiye ile 40 y›l›
aﬂk›n süredir devam eden iliﬂkilerde tarihi bir ad›m atarak kat›l›m
müzakereleri baﬂlatma karar› ald›.

n

Enflasyonda nokta hedef uygulamas›na geçildi
2006 için yüzde 5 nokta hedefi konurken, belirsizlik aral›¤› "art›, eksi
2" olarak belirlendi.

n

Faiz oranlar›nda 2005'de yüzde 4.5'lik indirim yap›ld›
Merkez Bankas›'n›n y›l›n ilk alt› ay›nda ald›¤› 6 faiz indirimi
karar›yla, Ocak'tan Haziran'a kadarki sürede, uygulanan k›sa vadeli
faiz oranlar› 3.75 puan düﬂürüldü. Merkez Bankas›, daha sonraki üç
toplant›da faiz oranlar›n› de¤iﬂtirmedi. Ekim, Kas›m ve Aral›k
aylar›nda yap›lan toplant›lar sonras› ise faiz oranlar›nda yüzde
0.25'er puan düﬂüﬂ karar› verildi. Buna göre Merkez Bankas›'n›n, 11
Ocak tarihli bu y›l›n ilk faiz indirimi karar› öncesi yüzde 18 olan
gecelik borçlanma faiz oran› geçen sürede yüzde 13.50'ye, yüzde 22
olan borç verme faiz oran› da yüzde 17.50'ye çekilmiﬂ oldu.

n

Kurumlar vergisi 10 puan birden indirildi
Baﬂbakan Erdo¤an 2006'dan itibaren yüzde 30 olan kurumlar vergisini
yüzde 20'ye çekeceklerini aç›klad› Gelir vergisinde ise ilk ve son
dilimlerde 5 puan indirim yap›ld›. Yüzde 20 olan en düﬂük dilim yüzde
15'e, yüzde 40 olan en yüksek dilim ise yüzde 35'e çekildi. Ancak daha
önemlisi 5 olan gelir vergisi dilimi 4'e indirildi.

n

‹hracat›n milli gelirdeki pay› yüzde 54'e yükseldi
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂar yard›mc›s› Ömer Faruk Do¤an, ihracat›n GSMH
içindeki pay›n›n yüzde 54’e ulaﬂt›¤›n› belirtti.

Sigorta primleri düﬂtü
Bütün çal›ﬂanlar›n prim oran› yüzde 33.5'te eﬂitlendi. Düzenlemeye
göre, SSK'l›lar için maaﬂlar›n›n yüzde 33.5'i olan prim oran› de¤iﬂmedi.
Ba¤ - Kur sigortal›lar›n›n bulundu¤u basama¤›n yüzde 20'si oran›nda
ödenen sa¤l›k primleri yüzde 12.5'e düﬂürüldü. Emeklilik primleri
sabit kald›. Böylece daha önce toplam yüzde 40 olan prim oran›, yüzde
20 emeklilik primi, en az yüzde 1 iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤›
sigortas› primi ve yüzde 12.5 Genel Sa¤l›k Sigortas› primiyle birlikte
toplam yüzde 33.5 oldu.

n

n

n

Türkiye'nin sermaye ihrac› 8 milyar dolara ulaﬂt›
Türkiye’den do¤rudan yat›r›m amac›yla yurtd›ﬂ›na ç›kan sermaye
tutar› 7.8 milyar dolara, yurt d›ﬂ›ndaki Türk sermayeli ﬂirketlerin
say›s› ise 1609’a ulaﬂt›.

n

D›ﬂ aç›kta hedefi 10 ayda tükettik
Ekimde 3.5 milyar dolar› aﬂan d›ﬂ ticaret aç›¤› son bir y›lda 42.1
milyar dolara ulaﬂt›. Böylece y›l›n bitmesine iki ay kala hükümetin
42.6 milyar dolarl›k hedefi dolduruldu.

Vergide otomatik mahsup sistemi devreye giriyor
Vergide bankac›l›kta oldu¤u gibi cari hesap dönemi baﬂl›yor. Vergi
borç ve alacaklar› ayn› cari hesap alt›nda toplanarak mükellefin
alacak ve borçlar› güçlü bilgisayar alt yap›s› sayesinde otomatik
olarak mahsup edilebilecek.

n

‹lk d›ﬂ ticaret zirvesi
Türkiye'nin ilk d›ﬂ ticaret zirvesi 30 Kas›m'da ‹stanbul'da yap›ld›.
Kat›l›mc›lar kongrede interaktif bir ortamda yeni pazarlara ve yeni iﬂ
f›rsatlar›na ulaﬂmak için gerekli bilgilere nas›l sahip olunaca¤›, d›ﬂ
ticaretle ilgili bilgileri ve bak›ﬂ aç›lar›n› yenileme, bireysel ve
kurumsal katma de¤eri artt›rma, yeni iﬂ f›rsatlar›na sahip olma ad›na
gerekli bilgi ve donan›ma nas›l sahip olunaca¤› gibi konularda
kamuoyunu bilgilendi.

n

D‹R otomasyon projesi 2006'da uygulanacak
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›, Dahilde ‹ﬂleme ‹zin Belgeleri, Hariçte ‹ﬂleme
‹zin Belgeleri, Yurt ‹çi Sat›ﬂ ve Teslim Belgeleri ve Vergi Resim ve
Harç ‹stisnas› Belgelerinin düzenleme aﬂamas›ndan taahhüt
hesaplar›n›n kapat›lmas›na kadar geçen süreci, haz›rlanan web
tabanl› program ile internet üzerinden gerçekleﬂtirmeyi sa¤layacak
olan, "Dahilde ‹ﬂleme Rejimi Otomasyon Projesi"ni 2005/9 say›l›
Tebli¤ hükümleri uyar›nca, 01 Ocak 2006 tarihinde uygulamaya
alacak.

n

Hafif ticari araçlardaki ÖTV düzenlendi
ÖTV'de yap›lan tarife de¤iﬂikli¤ine göre 3000 cm3 geçmeyen araçlarda
yüzde 10, 3000 cm3 geçip de 4000'i geçmeyenlerde yüzde 52, 4000'i
geçenlerde ise yüzde 75 olarak belirlendi. Bu de¤erlerini alt›ndaki
araçlarda ise oran yüzde 4 oldu.

n

Konut kredileri düﬂtü
Konut kredilerindeki düﬂüﬂ inﬂaat sektörünü canland›rd›. ‹potekli
konut finansman› sistemi olan Mortgage için haz›rlanan yasada ise
mutabakat sa¤land›.

n

2005 y›l› özelleﬂtirmeler ve yabanc› yat›r›m y›l› oldu
Türk Telekom, Tüpraﬂ, Petkim gibi büyük kamu kuruluﬂlar›r›n belirli
miktardaki hisseleri yabanc› yat›r›mc›lara sat›larak, söz konusu
kuruluﬂlar özelleﬂtirildi. Ayn› süreçte, yabanc› yat›r›mc›lar özel
sektöre ait baz› bankalar› da sat›n alarak Türk finans piyasas›nda
önceki y›llara göre daha büyük bir pay edindiler.

GÜMRÜKLER

GÜMRÜK MÜSTEfiARLI⁄I TÜRK
SANAT MÜZ‹⁄‹ KOROSU
Gümrük Müsteﬂarl›¤› bünyesindeki bir grup gönüllünün giriﬂimi ile
kurulan ve gümrük vakf› taraf›ndan da desteklenen Türk Sanat Müzi¤i
korosunun amac›, kültür miras›m›z›n bir parças› olan musikimizin
yozlaﬂmas›n› önlemek ve bu müzi¤i gelece¤e taﬂ›yabilmek.

GÜMRÜK MÜSTEfiARLI⁄I T‹YATROSU
2001 y›l›nda Gümrük Vakf›n›n da deste¤i ve Gümrük Müsteﬂarl›¤› personelinin
giriﬂimleri ile Gümrük Müsteﬂarl›¤› Tiyatrosu kuruldu.
Ekip, perdelerini Anton Çehov’un "Bir Evlilik Teklifi" ve "Ay›" isimli oyunlar› ile
açar. Sonraki y›llarda baﬂta Haldun Taner’in oyunlar› olmak üzere bir çok tiyatro
eserini baﬂar› ile sahneye koyan Gümrük Müsteﬂarl›¤› Tiyatrosu etkinli¤ini
sürdürmeye devam ediyor. Sanat›n güzelliklerini herkesle paylaﬂmak ad›na...

NARKOT‹K DEDEKTÖR KÖPEKLER
Onlar›n baz›lar›n›n› adlar› Silas, Tango, Pia, Pars, Alev, Jake.
Onlar Gümrük Müsteﬂarl›¤› bünyesinde uyuﬂturucu
kaçakç›l›¤› ile mücadele eden birimlerin hizmetinde
çal›ﬂan narkotik dedektör köpekler.
Uuyﬂturucu kaçakç›l›¤› ile mücadelede
vazgeçilmez bir konuma sahip olan bu
köpekler, Gümrükçülerin olmazsa
olmazlar›ndan. Hem sevimlilikleri,
hem de baﬂard›klar› boylar›ndan büyük
iﬂlerle.
Örne¤in Tango’nun 04.02.2001 tarihinde

Atatürk Havaliman›nda 12 kg. esrar yakalamas› ya da
Pia’n›n görev yapt›¤› süre boyunca 318 kg. eroinin ele
geçirilmesini sa¤lam›ﬂ olmas› gibi.

DÜNYADAN

Ç‹N EFSANES‹ VE GERÇEKLER‹
Çin mallar›n›n tüm dünyay› istila
etti¤i ve yerli sanayilerin buna
ba¤l› olarak çökmeye yüz tuttu¤u
iddias› son y›llarda sürekli olarak
gündemimizde yer al›yor. Bu yüzden de, Çin mallar›na karﬂ› önlemler al›nmas› talebi dile getiriliyor. Verilere bak›ld›¤›nda bu durum pek de haks›z bir iddia olarak
görünmüyor. ﬁöyle ki;
Türkiye’deki her 100 oyunca¤›n
95’i, her 100 gözlü¤ün 45’i, her
100 hal›n›n 25’i ve her 100 kliman›n 50’si Çin mal›. Bu durumu tüm
dünya ölçe¤inde düﬂündü¤ünüzde
Çin’in bu konudaki gücü daha iyi
anlaﬂ›l›yor.
Geliﬂmelere Çin taraf›ndan bakt›¤›m›zda ise, bu devasa ülkenin
döviz rezervlerinin 439 milyar
dolara, y›ll›k büyüme h›z›n›n da
ortalama yüzde 9’lara ulaﬂt›¤›n›
görüyoruz. Bu durum Çin ekonomisinin h›zl› büyümesine ve özellikle de son y›llarda halk›n refah›n›n artmas›na sebep oluyor.
Çin ekonomisinin emek yo¤un bir
niteli¤e sahip olmas› maliyetlerin
düﬂük olmas›n› sa¤layan en büyük etken olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Bu da; Çin’in d›ﬂ ticaretteki en büyük
avantaj›n› oluﬂturuyor.
Bu durum baﬂlang›çta ithalatç› ülkenin iç piyasas›n›n rekabet yetene¤ini törpüleyici ve
kalitesiz üretime teﬂvik edici bir etkiye sahip
olsa da, uzun vadede söz konusu durumun

tersine çevrilmesi de söz konusu. Çünkü 600
milyar dolar civar›nda ihracat yapan bu ülkenin ithalat› ise bu rakamlar›n oldukça üzerinde. Bu da, Çin’e ihracat yapmak isteyenler için
önemli bir ipucu. Bu aç›dan bak›larak bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, Çin sadece dünyaya ucuz mal ihraç eden bir ülke olmay›p, ayn›
zamanda yüksek oranda ithalat
da yapan bir ülke. Dolay›s›yla Çin
ile olan ekonomik iliﬂkileri bu
aç›dan bakarak çift yönlü de¤erlendirmek gerekmektedir.
Ç‹N ‹HRAÇ ÜRÜNLER‹ FUARI
‹thalatç›lar ve uzun vadeli düﬂünen yat›r›mc›lar için pek çok ihracat f›rsat›n› da sunan Çin’i tan›mak isteyenler için y›lda iki kez
düzenlenen Çin ‹hraç Ürünleri Fuar› hiç ﬂüphesiz ki iyi bir f›rsat.
Otomotivden elektroni¤e, tekstilden mobilyaya de¤in hemen her
sektörü kapsayan bu fuar y›lda
iki kez düzenleniyor. 1957’den bu
yana Nisan ve Ekim aylar›nda y›lda iki periyot olmak üzere düzenlenen bu fuarda 150 binden fazla
ürün sergileniyor. Guanzoung
kentinde bu y›l 99. kez düzenlenecek fuar hakk›nda daha fazla
bilgi almak isteyenler aﬂa¤›daki
web sitelerine göz atabilir.
www.cantonfair.org
www.cinihracmallarifuari.com

