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Editörden

Değerli okurlar,
Kontrolsüz yağışları takip eden dayanılmaz sıcaklar, küresel ısınmanın
yalnızca söylemlerden ibaret olmadığını gösteriyor. Güneş bize gülmek
yerine sağlığımızı tehdit eder hâle geldi. Baharlar bizi yavaş yavaş terk
ediyor. Yaz aylarında sağlığımızı korumak üzere birkaç temel kuralı bu ay
sizlere sunuyoruz.
Yoğun sıcaklar yalnızca kavurmakla kalmıyor, akla depremi getiriyor
-ki hâlihazırda yaza birçok deprem haberiyle girdik-. Van’dan, FethiyeÖlüdeniz’e, Şırnak’tan Kütahya’ya, Türkiye beşik misali sallanıyor,
Uzmanların söylemleri korkutucu. Son onbeş yılda gördüğümüz büyük
depremler, şu ana kadar hem bireyler hem de kurumlar bazında
yeterli önlem almamızı gerektirirdi. Ancak hâlâ yeterli donanıma sahip
olmadığımız da bir gerçek...
Depremden ve sıcaklardan biraz uzaklaşıp yüzümüzü gündeme
döndüğümüzde, bu yaz keyifli organizasyonlar görüyoruz...
Polonya ve Ukrayna’nın ortaklaşa düzenlediği, görkemli bir açılışla
başlayan 14. Avrupa Futbol Şampiyonası, birbirinden heyecanlı maçlarla,
futbolseverlere muhteşem bir ziyafet çekti. Kıl payı kaçırdığımız
şampiyonada maçları izledikçe bir kez daha “Bu şampiyonaya ne kadar
da yakışırdık!” demekten kendimizi alamadık.
Global anlamda Türkiye için çok önemli bir organizasyon olan ve bu yıl
onuncusu düzenlenen Türkçe Olimpiyatları, önceki yıllarda olduğu gibi
bu sene de kardeşlik ve sevgi teması üzerine kuruluydu.
Küçülen dünyada Türkiye’nin yıldızının parlamasını sağlayacak
organizasyonları düşünen, yaratan ve emek veren herkesi kutluyoruz...
Saygılarımızla
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Gümrük Uzlaşma
Yönetmeliği’ne Bakış

B

Gümrük Kanunu’nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen
ve itiraz edilmemiş cezaların tümü uzlaşma kapsamına
alınmıştır.

ilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine Gümrük Uzlaşma Komisyonları, ilgili yönetmelik
giren ve çıkan eşyaya ve bu eşyanın taşındığı araçlara kapsamına giren kamu alacaklarına ilişkin uzlaşma
uygulanacak gümrük kurallarını belirlemek amacıyla, taleplerini değerlendirmek üzere alacak miktarına göre
27 Ekim 1999 tarihinde kabul edilen 4458 sayılı Gümrük oluşturulmuştur.
Kanunu, 4 Kasım 1999 tarihinde 23866 sayılı
Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Uzlaşma talepleri için süre kısıtlaması olduğu
Avrupa Birliği uyum sürecine paralel olarak sürekli
unutulmamalı, henüz itiraz başvurusu
değişim gösteren ticaret hayatının gerisinde
kalmamak adına gerek 4458 sayılı Gümrük yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı
Kanunu’nda dönemsel değişiklikler yapılmak
olsun veya olmasın tüm para cezalarının
suretiyle ve gerekse de bu kanuna dayanarak
yükümlüye tebliğ tarihinden onbeş günlük süre
çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle kapsam
içinde yapılması gerekmektedir.
dâhilindeki tüm konulara açıklık getirilmeye
çalışılmıştır.
Ticaret hayatının çeşitliliği ve buna bağlı olarak uygulama
alanının geniş bir yelpazede seyretmesine ilaveten yorum
farklılığı da olunca kanun, yönetmelik ve tebliğlerin de
nüfuz edemediği alanlar oluşmakta bu durumda da
yargı kararlarıyla idare arasında görüş farklılığı meydana
gelmektedir.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ağustos
2011 tarih, 28028 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan
ve 31 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük
Uzlaşma Yönetmeliği’yle yükümlüye, kanun hükümlerine
yeterince nüfuz edilememesi veya kanun hükümlerinin
yanlış yorumlanması, itilaf konusu olayda yargı kararları
ile idarenin görüş farklılığının olması gibi sebeplerle
uzlaşma talep etme hakkı verilmiştir.
Söz konusu yönetmelikle;
Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda
belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden
önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ
edilen; Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Tek ve
Maktu Vergi, Dampinge Karşı Vergi, Subvansiyona Karşı
Telafi Edici Vergi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim
Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Toplu Konut Fonu, Tütün
Fonu, Ek Fon, Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Çevre
Katkı Payı, Telafi Edici Vergi (ihracat), Ticari Olmayan Eşya
için TRT Bandrol Ücreti gibi gümrük vergisi alacakları
ile Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 4.
maddesi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 51. maddesi
ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 16. maddesi gibi

1- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Uzlaşma
Komisyonu
500.000 TL’ye kadar olan (bu tutar dâhil) alacaklar
hakkındaki uzlaşma taleplerini Gümrük ve Muhafaza
Başmüdürlüğü Uzlaşma Komisyonu değerlendirmektedir.
Bu komisyon, Başmüdür veya görevlendireceği yardımcısı
başkanlığında; Şube Müdürü, Gümrük Müdürü, Müdür
Yardımcısı, Şef ve Muayene Memuru arasından seçeceği
iki üye ile birlikte toplam üç üyeden oluşur.
2- Merkezi Uzlaşma Komisyonu
500.000 TL’yi aşan tutarlar için Merkezi Uzlaşma Komisyonu
değerlendirmekle yetkilendirilmiştir. Bu komisyon da
Müsteşar veya görevlendireceği yardımcısı başkanlığında;
Gümrükler Genel Müdürü, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel
Müdürü ve bu genel müdürlüklerin ilgili Genel Müdür
Yardımcıları ve Daire Başkanı arasından seçilecek iki üye ile
birlikte toplam üç üyeden oluşarak, gelen uzlaşma taleplerini
değerlendirip sonuçlandırmakla görevlendirilmişlerdir.
Uzlaşma komisyonlarının yetki sınırlarını belirleyen bu
tutarlar; her bir kalem eşyaya ilişkin gümrük vergileri
ile vergi aslına bağlı kesilen cezalar, birden fazla kalemi
olan beyannameler için kalemlere denk gelen alacaklar
toplamı ve aynı nitelikteki alacaklara ilişkin işlemlerde
alacaklar toplamı dikkate alınarak tespit edilir.
- Üst paragraflarda belirtmiş olduğumuz kanunlardan
herhangi biri ve/veya birileri kapsamında olan kamu
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alacağı için uzlaşma talebine ilişkin süreç, yükümlünün
kendisi veya temsilcisi tarafından örneğine uygun
olarak hazırlanmış dilekçesi ile uzlaşma komisyonlarının
sekreterya hizmetini yürütmekle görevli birimine
iletilmesi suretiyle başlar. Ancak uzlaşma talepleri için
süre kısıtlaması olduğu unutulmamalı, henüz itiraz
başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına
bağlı olsun veya olmasın tüm para cezalarının yükümlüye
tebliğ tarihinden onbeş günlük süre içinde yapılması
gerekmektedir.

Komisyon ve yükümlü arasında yapılan görüşmede
uzlaşma sağlanamaması durumunda aynı alacaklar için
yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Süresinde ve şekline uygun dilekçeyle yapılan uzlaşma
talebi, söz konusu borca itirazı ve idarî yargıda dava
açma süresini durduracaktır. Eğer bu sürenin bitimine üç
günden az zaman kalmışsa süre üç gün uzatılır.

- Yükümlüyle ilgili komisyonun üzerinde uzlaşı sağladığı
alacakların, uzlaşma tutanağının yükümlüye tebliğ
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi
gerekmektedir. Belirtilen süre içinde kamu alacağının
ödenmemesi, tecil veya taksitlendirmeye konu
edilmemesi hâlinde, uzlaşma gerçekleşmemiş sayılır ve
alacaklar genel usullere göre tahsil edilir.

- Yükümlünün talebi üzerine ve Uzlaşma Komisyonu
Toplantısı başlamadan önce bildirilmesi şartıyla, bir
defaya mahsus olmak üzere, toplantı ertelenebilir.
Uzlaşma toplantısına yükümlünün bizzat katılması
esastır. Temsilcisi de katılabilir ancak yükümlü ile birlikte
katılacakların sayısı üçü geçemez. Temsilciler, tutanaklara
imza atamazlar.
- Uzlaşma Komisyonlarının, yükümlü tarafından iletilen
uzlaşma talebini, dilekçenin kayda girdiği tarihten
itibaren otuz gün içinde sonuçlandırması gerekmektedir.
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Uzlaşma sağlandığı takdirde Gümrük Uzlaşma
Komisyonlarının düzenleyeceği tutanaklar kesindir.
Bu tutanaklarla tespit edilen hususlar hakkında dava
açılamaz, şikâyet veya itirazda, geri verme veya kaldırma
talebinde bulunulamaz. Uzlaşılan cezalar için peşin ödeme
indirimi sağlanmayacağı da göz ardı edilmemelidir.

Son olarak, uzlaşılan vergilerin ilgili olduğu
beyannamelerin tescil tarihinden uzlaşma tutanağının
imzalandığı tarihe kadar geçen süre için, uzlaşılan tutar
üzerinden, 6183 sayılı Kanun’a göre gecikme zammı
oranında gecikme faizi uygulanacağını da belirtmek
gerekmektedir.

Feride Yavuz
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmen Yardımcısı

Hariçte İşleme
Geçici İhracat
S

erbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada
işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici
olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest
bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda
elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya
kısmî muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok
taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem
görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan
Gümrük Vergisi Muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak
kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve Standart
Değişim Sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri
kapsamaktadır.

Dış Ticaret

gümrük beyannamesi ile Gümrük Müdürlüğüne
müracaat edilir. Gümrük Müdürlüğü tarafından eşyanın
ihracat rejimi hükümlerine göre işlemleri yapılarak
beyannamenin 44 numaralı kutusuna; işleme faaliyetinin
mahiyeti ve eşyanın marka, seri numarası, model yılı
gibi ayırt edici özellikleri ile özel işaretleri kaydedilir.
Gümrük Müdürlüğü tarafından onaylanan beyanname,
Hariçte İşleme İzni hükmündedir. Ayrıca izin belgesi
düzenlenmez.

Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın
garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya kanuni
bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir imalat hatası
nedeniyle, bedelsiz yapıldığının kanıtlanması hâlinde,
serbest dolaşıma ithalat vergilerinden tam muaf olarak
girer. Ancak, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma ilk
girişi sırasında kusurlu olduğunun dikkate alınarak işlem
yapılmış olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz.
Tam muafiyet uygulanabilmesi için söz konusu eşyayı imal
veya ihraç eden imalatçı veya ihracatçı firma tarafından
düzenlenen garanti belgesi, sözleşme veya imalat
hatasını gösterir imalatçı firma yazısının noterlikçe veya
yurt dışı temsilciliğimizce onaylı tercümesinin Gümrük
Müdürlüğüne ibrazı gerekir.

Tamiratın bedel karşılığı yapıldığı hâllerde
ithalat vergileri, gümrük kıymeti olarak tamir
Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya, tamiratın
masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak,
garanti nedeniyle sözleşmeye bağlı olarak veya
işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma
kanuni bir yükümlülüğe dayanarak ya da bir
giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte,
bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer
imalat hatası nedeniyle, bedelsiz yapıldığının
vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
kanıtlanması hâlinde, serbest dolaşıma ithalat
Ancak, izin hak sahibinin tamir masrafları
vergilerinden tam muaf olarak girer.
dışında başka bir ödeme yapmamış olması ve bu
ödemenin izin hak sahibi ile faaliyeti yapan kişi
arasındaki ilişkiden etkilenmemesi gerekir.
Tamir Amaçlı Hariçte İşleme
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 142. ve 143. maddeleri
kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir
ettirilmek istenen eşyaya ilişkin Hariçte İşleme İzni,
Gümrük Müdürlükleri tarafından verilir.
Tamir amaçlı Hariçte İşleme İzninin verilebilmesi için,
eşyanın bozuk olduğunun Sanayi Odası veya Ticaret ve
Sanayi Odasından alınacak belge ile Gümrük İdaresine
tevsik edilmesi gerekir. Ancak, Genel ve Katma Bütçeye
dâhil kamu kuruluşları, belediyeler, sermayesinin tamamı
devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşları ile sivil havacılık
sektöründe üretim ve montaj gibi teknik alanda faaliyet
gösteren kuruluşlara ait araç, gereç ve teçhizata ilişkin,
bu kuruluşların konuyla ilgili rapor düzenlemeye yetkili
teknik personeli tarafından hazırlanan raporlar Hariçte
İşleme İzninin verilmesi için yeterlidir
Tamir amaçlı Hariçte İşleme İzninde; Hariçte İşleme
Rejiminin kullanımı için gerekli olan tüm bilgileri içeren

Standart Değişim Sistemine Dayalı Hariçte İşleme
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 144. maddesi
kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek
istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük
bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde
kullanılmak üzere, geçici ihracat eşyası ile aynı niteliklere
sahip (tarife pozisyonu, ticari nitelik ve teknik özellikleri
bakımından) serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici
olarak ithal edilerek kullanılmasına ilişkin Hariçte İşleme
İzni, Gümrük Müdürlükleri tarafından verilir.
Standart Değişim Sistemi kapsamında, tamir amacıyla
geçici ihraç edilecek eşyanın, önceden ihraç edilmesinin
üretimi durduracak, ekonomik kayba neden olacak
ve sistemin işleyişini bozacak nitelikte olduğunun bir
dilekçe ile Gümrük Müdürlüğüne bildirilmesi ve ithalat
vergileri tutarını karşılayan teminat verilmesi hâlinde
ikame eşyanın önceden ithaline izin verilir. Bu durumda,
ikame ürünlere ait gümrük beyannamesinin onaylandığı
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tarihten itibaren iki aylık süre içerisinde geçici ihraç
eşyasının ihraç edilmesi gerekir.
Standart Değişim Sisteminin uygulanması hâlinde, geçici
ihracat eşyası ile ikame eşyanın gümrük işlemleri aynı
Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılır.
Sinema-Televizyon Filmleri ve Ses Bantları
Stüdyo banyo işlemleri
veya post-prodüksiyon gibi
işlemler için geçici olarak
Türkiye Gümrük Bölgesi
dışına
ihraç
edilecek
sinema-televizyon filmleri
ile ses bantlarının Hariçte
İşleme Rejimi kapsamında
geçici
ihracına
ilişkin
başvurular
doğrudan
Gümrük Müdürlüklerine
yapılır. Gümrük Müdürlüğü
tarafından
onaylanan
beyanname, Hariçte İşleme
İzni hükmündedir. Ayrıca
izin belgesi düzenlenmez.
Sinema-televizyon filmleri ve ses bantlarının ithalat
vergileri, gümrük kıymeti olarak beyan edilen işçilik
veya işleme masraflarına eşit bir tutar dikkate alınarak,
geri getirilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin
tescil edildiği tarihte geçerli olan vergi oranı ve diğer
vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak
Çıkarılacak Taşıtlar
İkametgâhı Türkiye’de bulunan Türk ve yabancı gerçek
ve tüzel kişilerin, yabancı bir ülkeye geçici olarak
çıkaracakları ve en geç üç yıl içerisinde geri getirecekleri,
Türkiye’de trafiğe kayıtlı bulunan kendilerine ait taşıtları
için “Triptik” veya “Gümrük Geçiş Karnesi”, beyanname
olarak kabul edilir.
Taşıtın süresi içinde tekrar getirilmesi
hâlinde, giriş işlemlerini yapan Gümrük
Müdürlüğü tarafından çıkış kaydı
kapatılır. Taşıtın çıkış işlemini
yapan gümrükten başka bir
Gümrük Müdürlüğünden girişi
yapıldığı durumda, kaydın
kapatılması için ikinci nüsha
beyanname, çıkış işlemini
yapan Gümrük Müdürlüğüne
gönderilir.
Bilgisayar sistemine dâhil olan Gümrük Müdürlükleri
arasında bilgi transferi elektronik ortamda yapıldığından,
ayrıca beyannamenin ikinci nüshası istenmez.
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Türkiye’deki yabancı elçilikler ile konsolosluklara mensup
olan diplomatik statüdeki memurlara ait, Türkiye’de
trafiğe kayıtlı taşıtların çıkışlarında, sadece plaka
numaraları ve modelleri ayrı bir deftere veya bilgisayara
kaydedilir. Bu taşıtlar, başka bir gümrük işlemine tâbi
tutulmaz.
Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan
taşıtların, kanuni süresi içerisinde yurt dışında ağır
hasar görmesi, getirildiği ya da geçtiği ülkelerin adli
makamlarınca el konulması, arızalanması, sürücünün
tutuklanması veya hastalanması ya da doğal afet,
getirildiği veya geçtiği ülkedeki iç karışıklık gibi
beklenmeyen hâller veya mücbir sebeplerle Türkiye’ye
geri getirilememesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine ilgili
Gümrük İdaresince üç yıllık süre uzatılabilir.
Süre uzatımına ilişkin dilekçeye;
- Kazaya uğramış ise kaza sonucu düzenlenmiş polis
veya sigorta raporlarının,
- Sürücünün tutuklanması veya araca adli merciler
tarafından el konulması durumunda, adli merci kararlarının,
- Aracın arızalanması hâlinde, tamir amacıyla bakıma
alındığına ilişkin belgenin,
- Sürücünün hastalanması hâlinde, hastane raporlarının,
- Yurt dışına öğrenim görmek amacıyla giden öğrencilerin,
öğrenim gördüklerine ilişkin ilgili öğrenim kurumundan
alınacak belgenin,
- Diğer hâllerde ise mücbir sebep veya beklenmeyen hâle
ilişkin belgelerin (noter veya yurt dışı temsilciliklerimiz
tarafından onaylı Türkçe tercümesinin) eklenmesi gerekir.
İbraz edilen belgelerin Gümrük Müdürlüğü tarafından
uygun bulunması hâlinde, müracaatın kanuni süre içinde
yapılıp yapılmadığına ve mücbir sebep belgesinin tarihine
bakılmaksızın yeteri kadar ek süre verilir.
Ayrıca, yurt dışındaki adresi açık olarak belirtilen ve ekinde
mücbir sebep belgesi bulunan dilekçenin herhangi bir
haberleşme aracı ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne iletilmesi
hâlinde, bu dilekçeye istinaden de süre uzatımı yapılır.
Yurt dışındaki millî veya milletlerarası kadrolara atanan
devlet memurlarının yurt dışına
götürdükleri taşıtları, kanunî
süresinden
sonra
geri
getirmeleri hâlinde, görev
sürelerinin üç yıldan fazla
olduğuna veya uzatıldığına
ilişkin
Dışişleri
Bakanlığı
veya bağlı olduğu kurumdan
alınacak belgenin ibraz edilmesi
hâlinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce
gerekli süre değişimi yapılarak, taşıtın
Türkiye’ye girmesine izin verilir.
Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkarılan taşıtın
yurt dışında çalınması, yanması, kaza neticesinde ağır
hasar görmesi gibi nedenlerle yurda geri getirilmesine
imkân bulunmayan hâllerde, durumu belgeleyen resmî

rapor ya da belgenin noter veya yurt dışı temsilciliğimizce
onaylı Türkçe tercümesinin müracaat dilekçesi ile birlikte
Gümrük Müdürlüğüne ibrazı hâlinde, pasaport ve/veya
diğer geçici çıkış belgeleri üzerindeki araç kaydının
düşümü yapılarak, çıkış kayıtları kapatılır. Farklı Gümrük
Müdürlüğünden çıkış işlemleri gerçekleştirilmiş ise
işlemi yapan Gümrük Müdürlüğü, Çıkış Gümrüğüne
bilgi verir. Bu şekilde geçici çıkış kayıtlarını tutan
Gümrük Müdürlüğü, aracın trafik kayıtlarının silinmesi
bakımından Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bir yazı ile
bilgi verir.
Geçici Olarak Çıkarılacak Gayri Ticari Nitelikteki
Eşya
Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan gayrı
ticari nitelikteki eşyanın üç yıl içerisinde değiştirilmeksizin
geri getirilmesi esastır.
Ancak doğal afet, getirildiği ya da geçiş ülkelerindeki
iç karışıklık, abluka veya savaş hâli, resmî makamlarca
getirilen yasaklar veya eşyanın alıkonulması gibi
beklenmeyen hâller veya mücbir sebeplerin varlığı
hâlinde bu süre, ilgilinin süresi içerisinde yapacağı yazılı
başvuru üzerine ilgili Gümrük İdaresince uzatılabilir.
Süre uzatımına ilişkin dilekçeye, beklenmeyen hâl veya
mücbir sebeplerin varlığını tevsik eden noter veya yurt dışı
temsilciliklerimiz tarafından onaylı Türkçe tercümesinin
eklenmesi gerekir.
Geri getirilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına
çıkarılan ev eşyası süre kısıtlamasına tâbi değildir. Bu
eşyanın giriş işlemleri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun
167. maddesinin 5/f bendi çerçevesinde sonuçlandırılır.
Eşyanın süresi içinde tekrar getirilmesi hâlinde, giriş
işlemlerini yapan Gümrük Müdürlüğü tarafından çıkış
kaydı kapatılır. Eşyanın çıkış işlemini yapan gümrükten
başka bir Gümrük Müdürlüğünden girişinin yapıldığı
durumda, kaydın kapatılması için 2. nüsha beyanname
çıkış işlemini yapan Gümrük Müdürlüğüne gönderilir.
Bilgisayar sistemine dâhil olan Gümrük Müdürlükleri
arasında bilgi transferi elektronik ortamda yapılarak,
ayrıca beyannamenin ikinci nüshası istenilmez.
Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında
Geçici Çıkışı Yapılacak Ticari Eşya
Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı
tarafından düzenlenen ve yurt dışı müteahhitlik
hizmetleri kapsamında, yurt dışında inşaat, tesisat,
montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım
ve onarım gibi teknik hizmet amacı ile Türkiye Gümrük
Bölgesinden geçici olarak çıkarılacak eşyaya ilişkin
tebliğler çerçevesinde, geçici çıkışı yapılacak eşya için
gümrük beyannamesi düzenlenerek, gümrük işlemlerinin
yapılması bakımından beyanda bulunulur.

Yurt dışında iş alındığını gösterir Dış Ticaret Müsteşarlığı
Yurt Dışı Teşkilatı tarafından veya söz konusu teşkilatın
bulunmadığı ülkelerde Türkiye Konsolosluklarınca
düzenlenen belgede belirtilen proje süresi mücbir sebep
olarak kabul edilerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun
168. maddesi hükümlerine göre, eşyanın üç yıllık yurt
dışında kalma süresi, belgede belirtilen süreye paralel
olarak uzatılır.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında, geçici
olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın
belirtilen süre içerisinde değiştirilmeksizin geri getirilmesi
esastır. Beklenmeyen hâl veya mücbir sebepler nedeniyle
işin süresinin uzatılması veya bitimini müteakip başka
bir iş alınması durumunda, yurt dışı temsilciliklerimiz
tarafından düzenlenecek, işin süresinin uzatıldığına veya
yeni bir iş alındığına ilişkin belgenin ibrazı hâlinde yeni
süreler göz önüne alınarak, süre uzatımı ilgili Gümrük
Müdürlüğünce sonuçlandırılır.
Sergi ve Fuar Eşyası
Yurt dışında düzenlenen
sergi ve fuarlarda gösterilmek
üzere
Türkiye
Gümrük
Bölgesinden geçici olarak
çıkarılacak eşya, gümrüğe
gümrük beyannamesi ile
beyan edilerek, gümrük
işlemleri tamamlanır.
Sergi ve fuarlarda sergilenmek
üzere geçici çıkışı yapılacak
eşyanın ayırt edici özellikleri,
özel işaretleri ile eşyanın
sergileneceği fuar veya serginin
adı beyannameye kaydedilir.
Bu eşyaya ilişkin kesin
satış faturası aranmayarak
proforma fatura veya sevk
irsaliyesinin
beyannameye
eklenmesi sağlanır.
Sergi ve fuarlarda gösterilen eşyanın bir kısmının satılması
nedeniyle yurda eksik getirilmesi durumunda, satılan
kısma ilişkin kesin satış faturasının ibrazı hâlinde diğer
eşyanın giriş işlemleri yapılır. Bu işlemler sırasında döviz
alım belgesi aranmaz.
Diğer Çıkış İşlemleri
Bu tebliğ içerisinde özel olarak zikredilmemekle birlikte
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici olarak çıkarılacak
eşya, gümrüğe gümrük beyannamesi ile beyan edilir ve
eşyanın marka, seri numarası, model yılı gibi ayırt edici
özellikleri ile özel işaretleri beyannameye kaydedilerek
çıkış işlemi gerçekleştirilir.
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Gezi
Y

az bütün gücüyle kavuruyor bizi... Kıştan çıkmış
bedenlerimizi, yaz tatillerinde güneş ve denizle
dinlendireceğiz. Ne mutlu bize ki, istediğimiz her tür
tatili yapabileceğimiz bir ülkedeyiz! Ülke dışına çıkmadan
hem kayak yapabiliyor hem de denize girebiliyoruz...
Bu, coğrafi bir lüks değil de nedir?
Peki, yaz tatilinde Karadeniz’in İstanbul’a yakın beldelerini
keşfetmek hoş olmaz mı? Ailenizle birlikte kısa hafta sonu
kaçamakları için nefes alınabilecek, her daim yeşil kentlerde,
alışılagelmiş tatil anlayışından daha keyifli olabilecek bu
rotaları deneyebilirsiniz.

Akçakoca
Karadeniz’in emsalsiz yeşilinin, engin, tertemiz denizi
ve geniş kumsalıyla birleştiği muhteşem bir merkez
Akçakoca. Bu doğal güzelliklere eşlik eden tarihî
hamamları, camileri, kalesi ve mağaraları ise bu güzel
ilçeyi daha da cazip hale getiriyor.

Karadeniz’in

Yaz Rotaları
suyuyla yeşilin sarmaş dolaş olduğu Sarıyayla Şelalesi’nin
en önemli özelliği ise doğa yürüyüşü yapanlar için
mükemmel bir fırsat oluşturması.
Merkezin 13 km batısındaki Melenağzı Köyü’nün geçim
kaynağı balıkçılık olduğundan, teknelerin barındığı doğal
limanın güzelliği ve ırmak boyunca balıkçı tekneleriyle
yapılan gezinti, gezi dostlarına tarifsiz anlar yaşatıyor.
Şehir merkezine 10 km uzaklıktaki Karaburun Köyü, sığ
denizi ve pansiyonları ile doğayla baş başa kalmak isteyen
tatilcilere sakin bir ortamda dinlenme imkânı sunuyor.

Akçakoca Düzce karayolu üzerindeki piknik alanı
içindeki içme suyunun bazı hastalıklara iyi geldiği
söyleniyor. Suyun, kaynağından çıkışından itibaren
Akçakoca’nın ılıman iklimine, yöre halkının samimi ve gün yüzü görmediği, yaz ve kış aylarında bile ısısını
muhafaza ettiği, hava
konuksever yaklaşımı da eklenince, Ege ve
Yazın üzerimize çöken
teması olmadığı için de
Akdeniz’in bunaltıcı sıcağından kaçan tatilciler
sıcağında biraz nefes almak
bakteri
barındırmadığı
için bulunmaz bir tatil fırsatı hâline dönüşüyor.
ve Karadeniz’le tanışmak için söyleniyor.

mükemmel beş rota...

Karadeniz Ereğli yolu
üzerinde, ilçe merkezinin 7 km doğusundan başlayarak
sahil boyunca uzanan doğal plajlarıyla büyük ilgi gören
Çayağzı, Kumpınar Mevkii ve Akkaya Köyü; ormanlarla
harmanlanmış derelerde balık avlama, patika yollarda
yürüyüş ve eşsiz piknik alanlarıyla, doğaya âşık gezi
dostlarına benzersiz fırsatlar sunuyor.
Akçakoca’ya yakın çevrede görülecek yerler arasında
Karadeniz Ereğli Cehennemağzı Mağaraları, Antik
Konuralp, Samandıra Şelalesi, Düzce Efteni Kuş Cenneti
ve Yedigöller sayılabilir.

Doğusu ve batısındaki geniş kumsal ve kale içi, Akçakoca
Belediyesi tarafından düzenlenmiş.
Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, gelen misafirlere
hem doğal güzellikleri sunuyor hem de piknik yapma
imkânıyla birlikte yüzme şansı da veriyor.
Merkezin 8 km güneydoğusundaki Fakıllı Köyü içindeki
Fakıllı Mağarası, doğanın hâlâ ayakta duran nadir
güzelliklerinden. Bir metre yüksekliğindeki bu mağaraya,
onbeş metrelik bir galeriden giriliyor. Çeşitli yönlere
gidilebilen galeriler içinde en ilginç görüntüler ise sarkıtlar
ve dikitler…
Şehir merkezine 11 km uzaklıktaki Aktaş Şelalesi, yoğun
ilgi gören tam bir doğa harikası. İsmini aldığı Aktaş Köyü
ile şelalenin arası ise 3 km...
Bir başka doğa harikası olan Sarıyayla Şelalesi, merkezden
yaklaşık 14 km uzaklıkta bulunuyor. Tertemiz akan
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İstanbul’a 250 km uzaklıktaki Akçakoca’ya yolculuk
yaklaşık 2.5 saat sürüyor.

Mudurnu
Kuruluş yeri şimdiki yerleşim merkezinin doğusundaki
Hisar Tepesi olan Mudurnu’nun, tarih öncesi Hitit ve Frig
devirlerinin yerleşme alanı
olduğu son zamanlarda
yapılan araştırmalarla ortaya
çıkmış. Yaylaları, ormanları
ve gölleriyle tarifsiz bir doğa
şaheseri Mudurnu...
Konakları ve evleriyle ünlü bu şirin ilçenin gezip görülecek
belli başlı mekânları, Yarışkaşı Konağı, Armutçular
Konağı, Hacı Abdullahlar Konağı, Hacı Şakirler Konağı,
Keyvanlar Konağı, Kazanlar Evi, Dereboyu Evleri, Haytalar
Konağı, Mudurnu Evi ve Hızırfaki Evleri’dir.

yerel sanatları ve dört bir tarafı çevreleyen
ormanlık alanlarıyla görülmeye değer bir
belde.
Buram buram tarih kokan Amasra sokakları
ve binalar, aynı zamanda temizliğiyle de ön
plana çıkıyor.
Amasra’ya özgü tekne gezileriyle, Direkli
mevkiinde dalgalarla oyulmuş kaya ve
mağaralar ziyaret edilebileceği gibi, Tavşan
Adası’na da çıkılabiliyor.

Temiz havası ile ülkenin dört yanından ziyaretçi alan
Abant Gölü de ilçenin sınırları içinde. Mudurnu’ya
uzaklığı 19 km olan bu eşsiz gölde, piknik alanlarının
yanı sıra beş yıldızlı konaklama tesisleri de bulunuyor.
1050 metre yüksekliğindeki Sünnet Gölü, eşsiz manzarası
ile görülmeye değer muhteşem bir doğa harikası.
Piknik alanlarının bolluğu ve Trekking meraklıları için
günübirlik imkânlar, doğa dostlarını Mudurnu ve
çevresine çekiyor.

Antik yerleşim merkezi olan Amasra’da
1982’den beri hizmet veren Amasra
Müzesi’nin kuruluş hikâyesi, beldede sürekli taşınabilir
eski eserlerin ortaya çıkması sonucu 1955 yılından
itibaren arkeolojik ve etnografik eserlerin derlenmesiyle
başlamış.
Ufak bir yarımada üzerindeki Amasra Kalesi, Bizanslılar
tarafından yapılmış ve 14-15. yüzyıllar arasında
Cenevizliler ve Osmanlı dönemlerinde ciddi onarımlar
görmüş. Dört kat halinde yükselen kalede, 15-20 metre
yüksekliğinde 24 burç, su kemeri ve freskli iki küçük
kiliseyle beraber kraliçe Amastris’in sarayı bulunuyor.
Amasra’nın bir başka
tarihî değeri olan
Cenova Şatosu ise
mutlak görülmesi
gereken yerlerden
biri...
Amasra’da güneşin
batışını kırmızı bir
elmaya benzeten
yöre halkı, bu eşsiz güzelliğe mutlaka şahit olunması
gerektiğini vurguluyor.
Tarih kokan belde İstanbul’a her ne kadar 435 km
uzaklıkta bulunsa da bu mesafeyi katetmeye değer.
Bolu-Yeniçağ-Mengen-Devrek-Çaycuma-Bartın
güzergâhı ve Bolu-Gerede-Karabük-Safranbolu ve Bartın
güzergâhı ulaşım için iki alternatif...

Kerpe
İstanbul’a 230 km mesafede olan Mudurnu’ya, TEM
otoyolu üzerindeki Sakarya - Akyazı gişelerinden çıkıldıktan
sonra Akyazı - Taşkesti üzerinden ulaşılıyor.

Asi dalgalı, taşkın köpüklü Karadeniz’in bir o kadar sakin
ve huzur dolu sahil kasabalarından biridir Kerpe.

Amasra

Aslında Kerpe’yi, İzmit’in Kandıra ilçesine bağlı, geçmişi
Cenevizlilere kadar uzanan bir balıkçı köyü olarak
adlandırmak daha doğru olacaktır.

Karadeniz’in hırçın dalgalarına kafa tutarcasına uzanmış
bir burun, her iki yanından uzanmış ve liman görevini
üstlenmiş iki muhteşem koy, her yerde rastlanmayacak
güzellikleriyle ana karaya bağlı ve bağımsız adaları ile
anlatılması güç bir doğa harikası Amasra…
İçinde 3000 yıllık tarihî dokuyu barındıran, balıkçılığı,

Her ne kadar tatilci anlayışı ile keşfedildiğinden bu yana
o güzelim balıkçı köyünden pek eser kalmasa da, iki tarafı
ormanla kaplı Kerpe koyunun sahilindeki bina yoğunluğunun
aksine arka sokakları hâlâ sükûnetini korumakta. Balkonları
çiçeklerle süslü evler, bu şirin köye ayrı bir hoşluk katıyor.
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Kerpe
koyu
oldukça
temiz
ve sığ. Yüzmeye
yeni başlayanlar,
özellikle çocuklar
için bu sığlık
oldukça ideal.
Cesur yüzücüler, koyun iki tarafında uzanan, kızgın
Karadeniz dalgalarının aşındırdığı kayalıklardan denize
girilebilme imkânına sahipler. Kaya dipleri her ne
kadar sığ olsa da, açıldıkça derinlik giderek artmakta,
bu nedenle hem yüzerken hem de gezerken dikkatli
olmakta fayda var.
Kerpe’yi saran orman ve dolayısıyla tertemiz hava, yanına
denizin doyumsuz iyot kokusunu alıp size muhteşem bir
yürüyüş ve dinlenme fırsatı sunuyor.
Kefken yakınlarındaki Pembe Kayalar’a yapılacak yürüyüş
farklı ve eğlenceli bir etkinlik olabilir. Kiralanacak bir bot
sayesinde kayalıklar, kayalıklar içindeki mağaralar ve
ormanları denizden izleme şansına sahip olunabilir.
Ömerağzı mevkiinde bulunan alabalık tesislerinde balık
meraklıları mutlaka alabalık yemeli.
Kerpe merkezi trafiğe kapalı. Lokanta, kafe ve çay
bahçeleri sahil boyunca sıralanmış konumda.

Yason Burnu
Karadeniz’e gidip de görmeden dönülmemesi gereken
lokasyonların arasında -hatta başında- Yason Burnu’nu
sayabiliriz. Küçük ancak etkileyici bölge, her yıl yerli ve
yabancı turist akınına uğramaya başlamış bile. Yason,
özellikle Yunan turistleri kendine çekiyor.
Adını, Altın Post’un peşine düşmek için, Argo adlı
gemiyle Karadeniz’e açılan kahramanların efsanevi lideri
Iason’dan almıştır. Yason’da bulunan Panaya Kilisesi,
Jason’s Church veya eski ismiyle Hagios Nikolaas olarak
da biliniyor. 1924 yılına kadar çevrede var olduğu
söylenen 11 kilisenin içinde ayakta kalabilmiş olan tek
kilise Panaya Kilisesi... Kilisenin restorasyonu, eski Ordu
Valisi Kemal Yazıcıoğlu tarafından beş ay gibi bir süre
içinde yaptırılmış.
Yarımadanın 300 metre batısında bir de Yalancı Yason
(Sülü Burnu) denilen, özel bir kıyı şeridi var. Burada ve
Yason Burnu’nda, 4 bin yıllık taşlar yontularak yapılmış
balık havuzları bulunuyor. Yüzey araştırmaları, eski
dönemlerde seramik imalatı ve ticaretinin yapıldığını
gösteriyor
Yason Burnu, Samsun-Çarşamba havalimanına 100 km,
Ordu’ya 35 km, Perşembe’ye ise 20 km mesafede.
Tatiliniz bol, mutluluğunuz daim olsun.

Pansiyon işletmeciliğinin gelişmeye ve yaygınlaşmaya
başladığı, dört yıldızlı bir otelin de bulunduğu Kerpe’de
sezonluk ev de kiralanabiliyor.
Kerpe’ye ulaşım araçla çok kolay olduğu gibi, yaz aylarında
Harem’den saat başı otobüs seferleri düzenleniyor. 3 saat
15 dakika süren keyifli yolculuğun ardından:
“Merhaba Kerpe!”...

Fotoğraf: Kerem Koç

Eşyanın
Gümrük Kıymeti
İ

thal eşyasının gümrük kıymeti deyimi; ithal eşyası
üzerinden advalorem sisteme göre gümrük vergisinin
hesaplanmasına esas teşkil edecek eşya kıymetini belirtir.
Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya
ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı
düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu
ile Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan yöntemlerin sırasıyla
uygulanması yoluyla tayin ve tespit olunan kıymettir.
Bir yönteme göre belirlenemeyen kıymet için sıra
dâhilinde olmak üzere izleyen yönteme geçilir. Eşyanın
gümrük kıymeti, bir üst maddede yer alan yöntem
hükümlerine göre belirlenebildiği sürece bir alt madde
hükümleri uygulanmaz. Ancak, beyan sahibinin yazılı
talebinin Gümrük İdaresi tarafından uygun bulunması
şartıyla “İndirgeme Yöntemi” ile “Hesaplanmış Kıymet
Yöntemi”nin uygulama sırası değiştirilebilir.
a) Satış Bedeli Yöntemi
Satış Bedeli Yöntemi’nde ithal eşyasının kıymeti, eşyanın
satış bedelidir.
b) Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
Satış Bedeli Yöntemi’ne göre belirlenemeyen ithal
eşyasının gümrük kıymeti, Türkiye’ye ihraç amacıyla
satılarak kıymeti belirlenecek eşya ile aynı veya yakın bir
tarihte ihraç edilen aynı eşyanın
satış bedelidir.
c) Benzer Eşyanın Satış Bedeli
Yöntemi
Yukarıda belirtilen yöntemlere
göre belirlenemeyen ithal eşyasının
gümrük kıymeti, Türkiye’ye ihraç
amaçlı satılarak, kıymeti belirlenecek
eşya ile aynı veya yakın bir tarihte
ihraç edilen benzer eşyanın satış
bedelidir.
d) İndirgeme Yöntemi
Bu yöntemde, kıymeti belirlenecek
eşya ya da aynı veya benzer eşya,
Türkiye’de ithal edildiği hâl ve
durumda satılmışsa, bu yönteme
göre ithal eşyasının gümrük
kıymetinin belirlenmesinde, bu
eşyanın ya da aynı veya benzer ithal
eşyasının yurt içindeki satıcıdan

Dış Ticaret
Özgül Karakaş
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmen Yardımcısı

Beyan sahibinin yazılı talebinin
Gümrük İdaresi tarafından uygun
bulunması şartıyla “İndirgeme
Yöntemi” ile “Hesaplanmış Kıymet
Yöntemi”nin uygulama sırası
değiştirilebilir.
müstakil alıcılara kıymeti belirlenecek eşyanın ithal tarihi
ile aynı veya yakın bir tarihte yapılan en büyük miktardaki
satışına ait birim fiyat esas alınır.
e) Hesaplanmış Kıymet Yöntemi
Bu yönteme göre, ithal eşyasının gümrük kıymeti,
hesaplanmış kıymet esas alınarak belirlenir. Bu yöntemin
uygulanması için ithalatçının gerekli bilgi ve belgeleri
gümrük idaresine ibraz etmesi; bu bilgi ve doğruluğunu
ispata hazır olduğunu, üretici ülke makamlarından
alacağı belge ile tevsik etmesi gerekir.
f) Son Yöntem
Satış Bedeli Yöntemi ve Hesaplanmış Kıymet Yöntemi’ne
göre belirlenemeyen ithal eşyasının gümrük kıymeti,
Kanunun 26. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde
belirlenir.
Fiilen Ödenen veya Ödenecek Olan Fiyata İlave
Edilecek Unsurlar
1- Gümrük kıymeti belirlenirken,
ithal eşyasının fiilen ödenen veya
ödenecek fiyatına aşağıdaki ilaveler
yapılır:
a) Aşağıdaki unsurların eşyanın
fiilen ödenen veya ödenecek
fiyatına dâhil edilmemiş, ancak alıcı
tarafından üstlenilen bölümü;
i- Satın alma komisyonları dışındaki
komisyonlar ve tellâliye
ii- Gümrük işlemleri sırasında söz
konusu eşya ile tek eşya muamelesi
gören kapların maliyeti
iii- İşçilik ve malzeme giderleri dâhil
ambalaj bedeli
b) İthal eşyasının üretiminde ve
ihraç amacıyla satışında kullanılmak
üzere, alıcı tarafından doğrudan
veya dolaylı olarak, bedelsiz veya
düşük bedelle sağlanan, fiilen
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ödenen veya ödenecek fiyata dâhil edilmemiş olan
aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin kıymetinden verilecek
uygun miktardaki pay;
i- İthal eşyasına katılan malzeme, aksam, parça ve
benzerleri
ii- İthal eşyasının üretimi sırasında kullanılan araç, gereç,
kalıp ve benzeri aletler
iii- İthal eşyasının üretimi sırasında tüketilen maddeler
iv- İthal eşyasının üretimi için gereken ve Türkiye dışında
gerçekleştirilen mühendislik, geliştirme, sanat ve çizim
çalışmaları, plan ve taslak hazırlama hizmetleri
c) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği,
alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken,
fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dâhil edilmemiş olan
royalti ve lisans ücretleri
d) İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir
şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan
hâsılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal
eden kısmı
e) 28. maddenin (a) bendi hükmü saklı kalmak üzere,
ithal eşyası için Türkiye’deki giriş liman veya yerine kadar
yapılan nakliye ve sigorta giderleri ile eşyanın giriş liman
veya yerine kadar nakliyesi ile ilgili olarak yapılan yükleme
ve elleçleme giderleri
2- Bu maddeye göre fiilen ödenen veya ödenecek fiyata
yapılacak ilaveler için nesnel ve ölçülebilir veriler esas
alınır.
3- Gümrük kıymetinin belirlenmesinde, fiilen ödenen
veya ödenecek fiyata bu maddede öngörülenler dışında
hiçbir ilave yapılamaz.
4- Bu bölümde geçen satın alma komisyonları
ifadesinden; ithalatçının temsilcisine kıymeti belirlenecek
eşyanın satın alınmasında yurt dışında verdiği temsil
hizmeti karşılığında ödediği ücret anlaşılır.
5- İthal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesi
sırasında;
a) Türkiye’de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler
b) Türkiye’ye ihraç amacıyla satışında bir satış koşulu
olmaması kaydıyla, dağıtım veya tekrar satış hakları için
alıcının yaptığı ödemeler; alıcının doğrudan veya dolaylı
olarak ödemesi gereken fiilen ödenen veya ödenecek
fiyata dâhil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretleri
kapsamında değerlendirilmediğinden, fiilen ödenen veya
ödenecek fiyata ilave edilmez.
Gümrük Kıymetine Dâhil Edilmeyecek Giderler
İthal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından
ayırt edilebilmeleri koşuluyla aşağıdaki giderler, gümrük
kıymetine dâhil edilmez.
a) Eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi ile
Türkiye’nin anlaşmalarla dâhil olduğu Gümrük Birliği
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Gümrük Bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan
nakliye ve sigorta giderleri
b) Sınai tesis, makine veya teçhizat gibi, ithal eşyası için
ithalattan sonra yapılan inşa, kurma, montaj, bakım veya
teknik yardıma ilişkin giderler
c) İthal eşyasının satışıyla ilgili olarak bir finansman
anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen faiz giderleri
d) İthal eşyasının Türkiye’de çoğaltılması hakkı için
yapılan ödemeler
e) Satın alma komisyonları
f) Eşyanın ithali veya satışı nedeniyle Türkiye’de ödenecek
ithalat vergileri
(c) bendinde belirtilen hâllerde, finansmanın satıcı veya
bir başka kişi tarafından sağlanmış olmasına bakılmaz.
Ancak, finansman anlaşmasının yazılı olarak yapılmış
olması ve gerektiğinde alıcının;
- Eşyanın, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olarak beyan
edilen fiyattan satıldığını,
- Söz konusu faiz oranının, finansmanın sağlandığı
ülkede o tarihte bu tür bir işlem için geçerli olan faiz
oranı seviyesini aşmadığını kanıtlaması şarttır.
Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
1- Gümrük kıymetinin belirlenmesinde, alıcı ile satıcı
arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda
kabul edilir:
a) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları
b) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları
c) İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları
ç) Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya
sermaye paylarının en az %5’inin doğrudan veya dolaylı
olarak aynı kişilere ait olması veya bu kişilerin kontrolü
altında veya elinde bulunması
d) Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol
etmesi
e) Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü
kişi tarafından kontrol edilmesi
f) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya
dolaylı olarak kontrol etmesi
g) Aynı ailenin üyeleri olmaları
2- Tek acente, tek distribütör veya tek bayi olarak birbiriyle
iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara
uymamaları durumunda, ilişki içinde olmadıkları kabul
edilir.
Royalti ve Lisans Ücretleri
1- İthal eşyasının gümrük kıymeti satış bedeli yöntemine
göre belirlenirken, royalti veya lisans ücreti ödemeleri
fiilen ödenen veya ödenecek fiyata aşağıdaki koşullarla
ilave edilir.
a) Ödeme kıymeti, belirlenecek eşya ile ilgili olmalıdır.
b) Ödeme, bu eşyanın satış koşulu olarak yapılmalıdır.

2- İthal eşyasının sadece Türkiye’de imal edilen eşyanın
karışımındaki maddelerden biri veya bir parçası olması
durumunda, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya
ödenecek fiyatta düzeltme sadece royalti veya lisans ücreti
bu eşya ile ilgili ise yapılabilir. Eşyanın monte edilmemiş
bir şekilde ithal edilmesi ya da yeniden satılmadan önce
sulandırma ya da paketleme gibi önemsiz işlemlerden
geçmesi durumunda, bu bir royalti veya lisans ücretinin
ithal edilen eşya ile ilgili kabul edilmesini engellemez.
3- Bir markanın kullanılmasına ilişkin bir royalti veya
lisans hakkı, ithal edilen eşya için fiilen ödenen veya
ödenecek fiyata sadece aşağıdaki durumlarda ilave edilir.
a) Royalti veya lisans ücreti, aynı durumda yeniden satılan
veya ithal edildikten sonra sadece önemsiz işlemden
geçen eşyaya ilişkin ise
b) Eşya, ithalattan önce veya sonra yapıştırılan ve
royalti veya lisans ücretinin ödendiği marka altında
pazarlanıyorsa
c) Alıcı, bu tür eşyayı satıcı ile ilişkisi olmayan diğer
satıcılardan temin etme özgürlüğüne sahip değilse
4- Alıcının bir üçüncü kişiye royalti veya lisans ücreti
ödemesi durumunda, birinci fıkrada öngörülen koşullar,
satıcı veya satıcı ile ilişkili olan bir kişinin alıcıdan bu
ödemeyi yapmasını istememesi durumunda yerine
getirilmiş sayılmaz.
5- Bir royalti veya lisans ücretinin miktarı, ithal edilen
eşyanın fiyatına bağlı olarak belirleniyor ise aksi yönde bir
kanıt bulunmadığı sürece bu royalti veya lisans ücretinin
ödenmesinin, kıymeti belirlenecek eşya ile ilgili olduğu
varsayılır. Ancak, bir royalti veya lisans ücretinin miktarı,
ithal edilen eşyanın fiyatına bakılmaksızın belirleniyor
ise bu royalti veya lisans ücreti ödenmesinin de kıymeti
belirlenecek eşya ile ilgili olduğu kabul edilebilir.

Kıymet Tespitinde Kullanılacak Döviz Kuru
1- Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin
Türk lirası olarak beyanı zorunludur. Fatura veya
diğer belgelerde yazılı yabancı paralar, gümrük
yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan
Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk lirasına
çevrilir.
2- Fatura ve diğer belgelerde yazılı yabancı paraların
konvertibl olmaması durumunda, Merkez Bankasının
Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı
Kurlar Listesi esas alınarak işlem yapılır.
Eşyanın Gümrük Kıymetinin Tespiti ile İlgili
Mevzuat Hükümlerine Uyulmaması Hâlinde
Muhatap Olunabilecek Cezalar
Gümrük Kanunu’nun 234 (1) (b) maddesi gereğince,
serbest dolaşıma giriş rejimine veya bir geçici muafiyet
düzenlemesine tâbi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan
beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden
sonra kontrol sonucunda, kıymeti üzerinden gümrük
vergisine tâbi eşyanın beyan edilen kıymeti, muayene ve
denetleme sonucunda Gümrük Kanunu’nun 23 ila 31.
maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen
kıymete göre noksan bulunduğu takdirde, bu noksanlığa
ait gümrük vergisinden başka bu vergi farkının üç katı
para cezası alınır.
Ancak, satış birimine göre miktar itibarıyla %5’i geçmeyen
bir vergi farkı ile maddi hesap hatasından doğan noksan
kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden
başka, bu vergi farkının yarısı tutarında para cezası alınır.
Bu maddeye göre verilen ceza hiçbir şekilde Gümrük
Kanunu’nun 241. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen
miktardan az olamaz.
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S ağlık

Dikkatli Yaz
kullanın. Zira güneş, kadın-erkek ayrımı yapmıyor!

Y

Ciltte oluşabilecek çilleri önemsemiyoruz. İleri dönemlerde
rahatsız edici lekelerden bahsediyoruz. Ancak iş
“melanom” kelimesini duyunca sarsıcı hâle geliyor.

az, her sene hepimizin iple çektiği, sıcaklar bastırınca da
herkesin şikayet ettiği güleç ancak şanssız bir mevsim.

Melanom yani cilt kanseri, insanlarda en sık rastlanan
kanser türüdür. Güneşe aşırı maruz kalma -bronzlaşma
Amerika’nın yoğun yaz aylarında yaşlıları düşünerek verdiği dâhil olmak üzere özellikle su toplaması ile seyreden
ikinci derece güneş yanığı- deri
hizmetlere imreneduralım, mevsim
Şapka
takmak
ve
bol
su
içmek
kanserinin temel sebebidir.
kaynaklı sağlık problemlerimizle
uzunca bir süre kendimiz başa yazın sağlığımızı kurtarmaya
Saat 10.00 - 16.00 saatleri
çıkmak durumundayız.
yazık ki yetmiyor.
arasında güneşte kalmamaya
özen
göstermek
ve
“en
az” 15 koruma faktörlü bir ürün
Yaz aylarının başlarında birçok yayın organı güneş
kullanmak,
güneşten
korunmanın
temel kuralları.
konusunda bizi uyarıyor. Yıllar önce ozon tabakasında
açılan delik haberinden sonra hepimiz atmosfere biraz
daha kuşkulu bakar olmuştuk. Ancak bu durum hepimize Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
biraz masalsı gelmiş olacak ki, mevzu bahis tatil ve
bronzlaşmak olduğunda güneşin karşısında bir savaşçı Yaz aylarında sıcağa eklenen nem, hipertansiyon
hastalarının düşmanı hâline geliyor.
gibi durabiliyoruz. Elbette yenilen taraf biz olacağız!
Amaç yalnızca cildimizi güneşten korumak değil... Esas
sorun, birkaç sıcak -ve keyifli- ay yüzünden, sağlığımızın
ciddi biçimde sarsılabileceği gerçeğidir.
Elimizden geldiği kadar dikkat etmemiz gereken
hususlara değineceğiz. Elbette güneş-cilt ilişkisinden
başlayarak...
Cilt Sorunları
Vücudumuzun en büyük organı olan derimizde görülen
değişikliklerin %90’ının sorumlusu, güneş ışınlarının yol
açtığı hasarlardır.
Bunun yanı sıra, yanlış beslenme, alkol kullanımı gibi
hatalar da cildin hasar görmesine sebep olur.
Ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlayan koruyucuları,
cilt tipi veya rengimiz ne olursa olsun kullanmalıyız.
SPF faktörüyle ifade edilen koruma oranlarından sizin
cildinize hangisinin en uygun olduğunu öğrenmek
için bir uzmana
danışabilirsiniz.
Bu
konuda
erkekler için bir
uyarımız
var:
Siz de güneşten
korunmak üzere
günlük
olarak
koruyucu
krem
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Kuru hava, terin buharlaşmasını sağlıyor ve vücut ısısının
düşmesine yardımcı oluyor. Ancak nemli ve sıcak havada
vücut ısısı dengelenemiyor ve kan basıncı da bundan
olumsuz yönde etkileniyor.
Yaşı ilerlemiş tansiyon hastalarında tansiyon problemlerine
ek olarak beyin kanaması riski de artıyor. Güneş altında,
özellikle baş bölgesinin korunması önemli. Şiddetli
seyreden baş ağrısı durumunda alarma geçilmeli.

Bunun yanı sıra tansiyon ilaçlarının düzenli kullanımı, bol
su tüketimi ve çok sıcak saatlerde dışarıda bulunmamak
önemli.

alınabilir. Alkollü içeceklerin de sıcakla arasının iyi
olmadığı ve vücutta su kaybına yol açtığı unutulmamalı.
Yazın yiyeceklerimizi seçerken hamur işleri, kızartmalar,
bol salçalı ve yağlı yiyeceklerden uzak durmamız gerekiyor.
Bu tarz gıdalar, aşırı sıcaklarda vücutta yorgunluk, baş
ağrısı yaratırken, yüksek tansiyonu tetikleyebilir.

Spor

Bu tip ağır yiyecekler yerine, doğanın mevsimin yarattığı
ihtiyaçlara yönelik olarak bizlere sunduğu, vitaminmineral deposu olan karpuz, üzüm, çilek, kiraz ve şeftali
gibi meyveleri seçmek yerinde olacaktır.
Örneğin karpuz, tokluk hissi vermesinin yanı sıra, yoğun
lif içerdiğinden, bağırsak faaliyetlerini de düzenliyor.
Ayrıca A ve C vitaminleri, yağ, karbonhidrat ve fosfor da
içeriyor.

Yalnızca belirli aylarda veya zayıflamak için değil,
ömrümüz boyunca spor yapmamız gerekiyor. Özellikle
şehir hayatının bedenimizin doğasını değiştirmesi, birçok
hastalığın ana sebebi.
Ancak yaz aylarında, spor yapılırken bazı hususlara dikkat
edilmesi gerekiyor.
Açık havada spor yapanların, günün serin saatlerini tercih
etmeleri gerekli. Eğer mümkünse, çok sıcak saatlerde
kapalı spor salonları kullanılmalı.
Açık havada spor yaparken yine güneş ışınlarına maruz
kalınıyor. Terleme sonrasında yüzün silinmesiyle,
kremlerin koruyucu özelliği kaybolabiliyor. Uzun
süre dayanıklı kremleri seçmek bu sorunun önüne
geçecektir.
Ayrıca yazın artan günlük su ihtiyacına, sporda
kaybettiğimiz su miktarı da eklenince dehidrasyon
yaşanabiliyor. Bunun için günlük olarak içtiğimiz
su oranını artırmamız gerekiyor.

Öğün olarak bol salatalık, domates, marul içeren
salatalar ve tatlı olarak sütlü tatlılar tercih edilmeli. Bu
gıdaların içerdiği kalsiyum, kalp sağlığına fayda sağladığı
gibi uykusuzluğa da iyi geliyor.
Serinlemek için suyun dışında bir içecek arayanlar, taze
sıkılmış meyve suyu, sıcak veya soğuk bitkisel çaylar
içebilir, soda-ayran karışımıyla ferahlayabilirler. Sodaayran karışımı, mineral ve kalsiyum dengesini korumak
için de çok iyi bir seçenek.
Sağlık dolu bir yaz geçirmeniz dileğiyle...

Beslenme
Yaz aylarında vücut, kaybettiği suyu yerine koyma
ihtiyacı hisseder. Eğer kaybedilen su kadar sıvı
alınmaz ise bayılma hissi, mide bulantısı, baş
dönmesi gibi sağlık sorunları ortaya çıkıyor.
Sıvı kaybını engellemenin en kolay yöntemi su
içmektir elbette. Günlük minimum 2-2.5 litre
su tüketilmesinin yanı sıra, vitamin ve mineral
kaybının önüne geçmek için diğer sıvılar da
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E debiyat

Zihinlere Ziyafet: 1Q84
1Q84’ün ilk baskısı, Japonya’da çıktığı ilk gün tükenmekle
kalmayıp, bunu takip eden bir ayda da toplam bir milyon
kopya sattı.

1

Q84, Türkiye’deki
pek çok okuyucunun
orijinal dilinde okumaktan
mahrum kalacağı özel
bir kitap...

Japon
edebiyatının
önemli
isimlerinden
Haruki Murakami’nin
yayınlandığı
bütün
ülkelerde
çok
ses
getiren 1Q84 adlı
eserinin ilk baskısı, Japonya’da çıktığı ilk gün tükenmekle
kalmayıp, bir ay içinde toplam bir milyon kopya sattı.
1Q84’ün çevirisini sabırsızlıkla bekleyen Türk okuyucular
ise Nisan 2012’de Doğan Yayıncılık sayesinde kitabı
ellerine alabildiler. Türk okuyucular tarafından yapılan
ilk eleştiri, kitabın ebatları ve hâliyle ağırlığı ile ilgili oldu.
Orijinali üç ciltten oluşan serinin, Türkçe çevirisinin, 1256
sayfalık tek cilt halinde basılması, okuru hakikaten yer
yer sıkıntıya sokacak gibi...
Murakami’nin geniş hayal gücünün ördüğü fantastik
bir başyapıt 1Q84. İsminden de anlaşılacağı üzere
eser, George Orwell’in ünlü fütüristik romanı “1984”e
gönderme yapıyor. Q (kyu) sesi Japonca “dokuz” anlamına
geliyor. Aynı “Q”, romanın içindeki “Questions”la da
ilişkili...
Yaşadığımız dünyanın gerçekliğini algılama ve yorumlama
üzerine insanın zihnini zorlayan, dünyanın gerçekliğiyle
bağını koparmamayı başararak okuyucunun düşsel bir
serüven içinde yürümesini sağlayan bir yapıt. 1Q84,
gerçekliğini yitirmeye yüz tutmuş bir dünyada yaşayan,
bir çeşit kiralık katil olan Aomame ile romancı Tengo’nun
hikayesini anlatıyor. Romanın en kuvvetli yanlarından biri
de, çocuk yaştan beri tanışan ancak birbirlerini otuzlu
yaşlarında bulan Aonema ile Tengo’nun hikayesinin
aslında bir aşk romanı olabilecek iken akılcı bir kurgu ve
destek öğelerle birlikte çok sesli hâle gelmesi.
Romanda, zaman, iyilik-kötülük gibi zihinlerimizde
katılaşmış birçok kavram yeniden sorgulanıyor.
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Haruki Murakami kimdir?
1949 doğumlu Haruki Murakami, Japonya’nın Kyoto
şehrinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarının büyük
bölümünü Kobe’de geçiren Murakami, Vaseda
Üniversitesi’nde klasik drama eğitimi aldı.
1986-1995 yılları arasında Amerika’da yaşadı. Burada
yaşadığı sürecin eserlerine yansıyan etkisi yüzünden
zaman zaman eleştirilere maruz kalan yazarın, 1979
yılında yazdığı ilk kitabı “Kaze no uta o kike”, Gunzou
Edebiyat Ödülü’nü, ikinci romanı olan “Hitsuci o meguru
Booken”, Yeni Yazarlar Noma Edebiyat Ödülü’nü aldı.
“Sekai no ovari to haado boirudo” ile Tanizaki Ödülü’nü
ve Zemberekkuşu’nun Güncesi’yle Yomiuri Edebiyat
Ödülü’nü kazanırken, Murakami’yi dünyaya tanıtan
eseri, 1987’de yayınlanan “İmkânsızın Şarkısı’ adlı yapıtı
oldu (Norvei no Mori).
Yazarın 40’ın üzerinde dile çevrilen eserlerinden Türkçe’ye
çevrilmiş olanlar, İmkânsızın Şarkısı, Zemberekkuşu’nun
Güncesi, Sınırın Güneyinde Güneşin Batısında, Yaban
Koyununun İzinde, Sahilde Kafka, Haşlanmış Harikalar
Diyarı ve Dünyanın Sonu ve son olarak da 1Q84’tür.
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Yazan: Haruki Murakami Çeviren: Hüseyin Can Erkin,
1256 sayfa, Doğan Yayıncılık, Nisan 2012

