
Ocak-Şubat 2013 Yıl: 9 Sayı: 49 İki ayda bir yayınlanır.
49

• Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS) 
Kapsamında Denetimi • Kastamonu’da Sonbahar • Metal Hurda İthalatı
• Her Devrin Sahte Devası: Batıl İnançlar • Menşe Kuralları • Türkiye’de Kış Turizmi
• Gümrük Sektörüne ”Mükemmellik” SYK ile Giriyor



Değerli SYKONSEPT okurları,

2012 için, krizden sağ çıkabilmiş firmaların kendini toparlama, krize 
direnebilmiş firmaların ise yükseliş yılıydı diyebiliriz... 

2013 yılı için ise hem kendimiz hem de ülkemiz ekonomisi adına olumlu 
beklentilerimizi kaybetmek istemiyoruz. Ancak Birleşmiş Milletler Raporu, bu 
beklentimizi sarsacak gibi görünüyor.

Rapora göre AB ve ABD ekonomisi, önümüzdeki yılı olumsuz etkileyecek. 
Birleşmiş Milletlere bağlı Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA) tarafından 
hazırlanan rapor, AB bölgesinde var olan mali krizle birlikte Amerikan 
ekonomisindeki olumsuzlukların dünya ülkelerinin tümüne etki edeceği 
yönünde... 

Öncelikle uzun vadeli planlar yapan ülke ekonomilerinin ayakta kalma 
şansı olduğununun belirtildiği raporda, gençleri ihmal etmeyip işsizliğe çare 
bulunması gerektiği vurgulanıyor.

SYK için 2012, kriz fikriyle daha çok çalışarak savaştığımız bir yıldı. 
Bursa ve İzmir Şubelerimize, Tekirdağ ve Mersin Şubelerimizi ekleyerek, 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına beş ayrı şehirde çözüm üretir hâle geldik.

KalDer’in 13-14 Nisan 2012 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirdiği “Fark 
Yaratanlar” ana temalı 10. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nun oturum 
sponsorlarından biri olduk.

2-4 Temmuz tarihleri arasında geçirdiğimiz “Dış Değerlendirme“ sürecinin 
sonunda, “EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi” almaya hak 
kazandık. 4 Yıldız Yetkinlik Belgemiz, 21 Kasım’da Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde yapılan Ulusal Kalite Kongresi Ödül Töreni’nde Genel 
Müdürümüz Sayın Baybars Soyak’a takdim edildi.

Krizlerden, Marduk’la randevudan, savaşlardan sağ çıktık. Türkiye’ye ve 
dünyaya 2013’te barış dolu bir yıl diliyoruz...

Not: Bu sayımızda bizimle “Kastamonu’da Sonbahar” adlı yazısını paylaşan 
Sami Yalçınkaya’ya (Delphi Automotive Systems) teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Ülkemize dünyanın her tarafından çeşitli ürünler ithal 
edilmektedir. Yurda giren eşyalar ürün güvenliği, insan 
sağlığına uygunluğu, çevreye zarar verme riski, ürün 
kalitesi gibi kriterler baz alınarak birtakım denetleme 
ve kontrollere tâbi tutulmaktadır. Örneğin, tarım 
ürünlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün 
vereceği Tarım Uygunluk Yazısı, sanayi ürünlerinde 
standardizasyona tâbi olanlarda TSE Uygunluk Belgesi 
aranır. Kontrole tâbi ürünler ancak uygunluk belgesi 
olması hâlinde yurda giriş yapabilir, aksi takdirde ithalatı 
yapılamaz. 

Bu kontrollerden bir tanesi de Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yürütülen 2012/15 sayılı Bazı Tekstil ve 
Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ eki 
I sayılı listede yer alan eşyanın azorenklendiriciler ve 
azoboyarlar ile etiket ve isimlendirilmelerine ilişkin 
şartlara uygun olup olmadığının Riske Dayalı Denetim 
Sistemi (RDDS) kapsamında denetlenmesidir. 

Tebliğ eki listede yer alan eşyalar Ekonomi Bakanlığı 
tarafından risk değerlendirmelerine tâbi tutulur. Bu 
ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi; ihracatçı, ithalatçı, 
ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli 
görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler 
üzerinden yapılır.

Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi 
hâlinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden 

önce, Ekonomi Bakanlığı tarafından eşyadan numune 
aldırılabilir. Bu aşamada ilgili eşyaya ait gümrük 
beyannamesi kapanıp, vergileri yatırıldıktan sonra 
http://ithalatebirlikorg/impws/pages/belgeKontrol.jsp 
sayfasından beyanname numarası girilerek sorgulama 
yapılması gerekmektedir.

Sorgulama sonucunda eşyadan numune alımına 
karar verilmişse; gümrüklü sahadan çıkarılmadan 
önce ürünlerden numune alınması sağlanır. Numune 
alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur. 
Sorgulamanın yapılmaması ve numune alınması gereken 
eşyadan üst üste birkaç kez numune alınmaması hâlinde 
ithalatçı firma cezalı duruma düşer ve cezalı dosya sayısı 
kadar her ithalatında numune alınması şartı koyulur. 
Cezalı durumda özet beyan aşamasında malzemelerden 
numune alınarak laboratuarda analizi yaptırılır, uygunluk 
yazısı alındıktan sonra malzemenin ithalatı yapılabilir. 

Numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, 
Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün 
belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde İstanbul Tekstil 
ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
(İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip 
laboratuarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine 

yaptırılır. Numune alımı sonrası 
gümrük yükümlülüğü sona eren 
eşyanın gümrük gözetiminin sona 
erdirilebilmesi için onay belgesinin 
elektronik ortamdaki kaydı aranır. 
Onay belgesinin elektronik kaydı, 
http://www.ebirlik.org adresinden 
gümrük beyannamesi tescil numarası 
ile sorgulanabilir.

Alınan numuneler, uluslararası 
akreditasyona sahip laboratuvarlarda 
test ettirilir ve yapılan testler 
sonucunda ilgili mevzuatta bulunan 
şartlara uygun olmadığı anlaşılan 
numunenin doğrudan ve dolaylı 
temsil ettiği tespit edilen eşyaya 
ilişkin bilgiler  http://www.ebirlik.org 
adresinden duyurulur.

Canan Erdem
SYK Gümrük Müşavirliği

Operasyon Grup Yönetmeni
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Dış Ticaret
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin
Riske Dayalı Denetim Sistemi (RDDS)
Kapsamında Denetimi

Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan 
eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan 
özelliklerinin giderilmesi anlamına gelir.
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İthalatçı veya eşyayı piyasaya sunan gerçek veya tüzel 
kişiler duyurusu yapılan eşyaya ilişkin Bildirim Formu’nu 
doldurarak ilgili adrese iletirler.
Duyuru tarihinden itibaren altmış gün içerisinde, ithalatçı 
veya eşyayı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişilerce 
bildirimi yapılmayan veya yapılan bildirimler sonucunda 
teste tâbi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha 
edilecek veya bu işlemlere tâbi tutulmak üzere ilan 
yoluyla geri çağrılacak eşyanın yerleri ve miktarları 
ilgililere bildirilir.

* Eşyanın toplatılması, mühürlü kaplarda saklanması 
anlamına gelir.

* Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata 
uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi anlamına gelir.

* Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası 
akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek 
üzere teslim edilmesi anlamına gelir.

Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve 
yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. 
Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da 
imha edilmiş sayılır.

Eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve 
ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan 
doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden 
ithalatçı ve piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiler 
müteselsilen sorumludur. Bu nedenle ithalatçı firma ve 
temsilcilerinin tebliğ eki I sayılı listede yer alan GTİP’lerden 
ithalat yapmaları hâlinde sorgulamayı eksiksiz takip 
etmeleri önem arz etmektedir. 

FASIL / GTİP

41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64’üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3005.90.31, 3005.90.50

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00, 3204.19.00.00.19

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63'üncü fasıllar

65.05

9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3005.90.31, 3005.90.50

64’üncü fasıl

DENETLEMEYE TABİ ÜRÜNLERİN GTİP BİLGİSİ 
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sesi duyamazsınız, teknoloji orada yerini alamaz. Ne 
televizyon, ne elektrik, ne de internet hüküm sürebilir...

Sesleri tüm doğallığı ile işitirsiniz, horozun sesi gerçekten 
kendi sesidir, tavuğun gıdaklaması kendine hastır, daha 
kimyasal yemlerle tanışmamışlardır çünkü!

Yumurtanın sarısı hiçbir yerde bu kadar güzel değildir. 
Bu yüzden yemeye kıyamazsınız, sarının büyüsü yeme 

güdüsünün önüne geçer, 
sizi sarıp sarmalar.

Dedim ya araba gürültüsü 
dahi duyamazsınız! Lakin 
bazen çok uzaklardan 
duyulduğu da olur. Bu 

ses alışıldık bir ses değildir. Tüm köy ahalisi pencerelere 
üşüşür, çok çok uzaktan, sanki gaipten gelen sese kulak 
kabartıp, arabanın sesinden kendilerini ne tür bir kaderin 
ya da haberin beklediğini anlamaya çalışırlar.
 
Ses anlaşılabilirse, -bir otomobil sesi ise- köye bir misafir 
gelmektedir, bu anlaşıldığında yüreklere su serpilir. Gelen 
acaba kimin nesidir, hangi konağı şenlendirecektir?

Algılanan ses jip sesi ise, yüzlerin şekli şemali değişir, 
suratlar asılır, buruklaşır, çünkü jip köyde ya gelen bir 
cenazenin ya da son günlerini derin huzur içinde köyünde 
geçirmek isteyen onulmaz bir hastanın köye gelişinin 
habercisidir. Son ana kadar sabır ve tevekkül içinde 
beklenilir. Jip sesi gittikçe yaklaşır, yaklaşır ve birer ikişer 
ahşap-kerpiç karışımı evlerden fırlanıp köy meydanında 
hızla toplanılır.

Son görev için geriye sayım başlar ve son yolcu ebedi 
istirahatgâha yolcu edilir. Ya da hasta ise son günleri 
huzur içinde geçsin diye bir dediği iki edilmeden, son 
demlere kadar karşılıksız ihtimam gösterilir.

Benim köyüm, işte hep bu güzellikler içinde acısıyla 
tatlısıyla da bu sergüzeşt hayatlara düçardır. Yaşam 
da bu değil midir? O yüzden severim köyümü, 
köyümün güzelliklerini, köy yaşamını, çileyi cefayı, 
aşkı, acıyı, tatlıyı!

Yaşamla ilgili her karışımı burada iliklerinizde 
hissedersiniz zira henüz teknolojinin nimetleri sizi 
kuşatıp esir edememiştir kendine...

Unutamam baharın gelişini Kastamonu’da; ılık ılık 
Ilgaz Dağları’ndan rüzgâr eser, yeni yeni yeşillenmiş 
başakları bir sağa bir sola iteler, başaklar aynı anda “vuv 
vuv” diye armonik sesler çıkarırlar. Ekin tarlalarında açan 
kırmızı gelinciklerin mahzun boyun büküşleri içinde bir o 
kadar yaşam sevinci aşılamalarını iliklerimde hissederim; 
yeni bir aşka, yaradılışa 
incecik belleri ile merhaba 
derler.
 
Ayrıca uzak dağ köylerinde, 
yüksek çam ağaçlarının 
insana derin huzur veren 
uğultusunu ve mis gibi 
kokusunu unutamam; sanki cennetten gelir bu koku.

Genelde köy evlerinin dokusu bu yaşlı, genç çam 
ağaçlarından inşa edilir.

Bu kokuyu evin duvarlarında, basamaklarında, 
tabanlarında yerini alan çamlardan da duyabilirsiniz.

Evimin arka tarafında birazca yüksek bir yerinde 
sükûnet içinde bir yanda dedem, bir yanda babam 
yatar. Onlar da hem baharın gelişini hem sonbaharı, 
kışı, yazı huşu içinde karşılar ve huzur bulurlar. Dedem 
her “Pencereden Kar Geliyor” türküsü okunduğunda 
yine ağlar, yine yanık sesi ile türküye eşlik eder mi acaba 
diye düşünmeden edemem. Her köy evimize gidişimde 
dedemin yaprakları epey eskimiş, cep Kur’an-ı Kerim’ini 
elime alır, sayfalarında yılların birikmiş anısını arar durur, 
aklım başıma geldiğinde bir-iki sayfasını okuyarak, 
ruhlarını şad etmenin yollarını ararım.
 
Dedim ya, köyümün sükûneti beni büyüler; orada başka 
bir zaman boyutuna geçtiğimi hissederim. Tek bir araba 

Kastamonu’da
Sonbahar

Posta Kutusu

Sami Yalçınkaya
Delphi Automotive Systems

Ekin tarlalarında açan kırmızı 
gelinciklerin mahzun boyun büküşleri 
içinde bir o kadar yaşam sevinci 
aşılamalarını iliklerimde hissederim.
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Dış Ticaret
Nihat Varlık
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon YönetmeniMetal Hurda İthalatı

Metal hurda ithalatı ile ilgili Çevrenin Korunması 
Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların 
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 
2012/23) 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı (3. Mükerrer) 
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hurda metalleri sadece metal hurdaları ergiterek işlem 
yapan sanayiciler ile metal hurdaları parçalamak ve 
boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu 
artırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçla 
bakanlıktan lisans veya geçici çalışma izni almış olan 
sanayiciler ithal edebilirler. 

Metal hurdayı ithal etmek isteyen bu sanayicilerin, 
bakanlıktan Metal Hurda İthalatçı Belgesi alması 
gerekmektedir. Söz konusu belgeyi almak isteyen 
sanayicilerin aşağıda yer alan evrakla birlikte Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına başvurması gerekmektedir. 

Metal Hurda İthalatçı Belgesi Başvurularında 
İstenecek Belgeler

1- Başvuru Dilekçesi 

2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde 
yapılacak tespit çerçevesinde radyasyon ölçüm sistemine 
(bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif 
radyasyon ölçüm cihazlarına) sahip olduğunu gösterir 
Uygunluk Belgesinin aslı, ya da noter veya kurum onaylı 
sureti,

3- Radyasyon güvenliği konusunda eğitim almış 
personele ait eğitim sertifikalarının aslı ya da noter veya 
kurum onaylı sureti,

4- Sanayiciye ait Kapasite Raporu aslı ya da noter veya 
kurum onaylı sureti,

5- Metal Hurda İthalatçı Belgesi Bedeli Dekontu ve 
Fatura Bilgi Formu

a. Ödeme yapacak firmaların, herhangi bir Halk Bankası 
şubesine giderek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmesi Kurumsal Hesabı adına ödeme 
yapacağını bildirmesi yeterli olacaktır.

Yapılacak başvurularda yazıda 
yer alan belgelerin tamamının 
sunulması gerekmektedir. Eksik 
belgeyle yapılan başvurularda işleme 
başlanılmayacaktır.
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“Yapılacak başvurularda yukarıda yer alan belgelerin 
tamamının sunulması gerekmektedir. Eksik belgeyle 
yapılan başvurularda işleme başlanılmayacaktır.”

Metal hurdaları ergiterek işlem yapan sanayiciler: 
Kapasite raporunda ithal edilmek istenilen metal 
hurdaları işleyebileceklerine dair hususlar bulunmalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans veya geçici 
çalışma izni almış olan sanayiciler:
Söz konusu belgede ithal edilmek istenilen metal 
hurdaları işleyebileceklerine dair hususlar bulunmalıdır.

Radyasyon Ölçüm Sistemi

Metal hurda ithal etmek isteyen sanayiciler TAEK’ten 
Uygunluk Belgesi almak zorundadır. TAEK’ten alınan 
Uygunluk Belgesinin süresinin dolmasına müteakip 
belgenin yenilenmesi ve bakanlığa sunulması 
gerekmektedir. Aksi takdirde Metal Hurda İthalatçı 
Belgesi iptal edilecektir. 

Metal Hurda İthalatçı Belgesinin duyurulması:
Metal Hurda İthalatçı Belgesine haiz sanayicilerin listesi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sitesinde ilan edilir. 

Çevre Katkı Payı

Hurda ithalatını gerçekleştirmek isteyen sanayiciler 
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 18. maddesi ve bu 
madde uyarınca 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre 
Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen 
Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik kapsamında 
hurdaların CIF bedelinin binde beşi oranında Çevre Katkı 
Payı ödemek zorundadır. 

Çevre Katkı Payı ödemeleri defterdarlık, saymanlık ve 
mal müdürlükleri veznelerine yatırılabilir. 

Söz konusu çevre katkı payının gümrük beyannamesinin 
tescili sırasında ödenmesi gerekmektedir. Ödeme 
makbuzlarının aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
iletilmesi gerekmektedir.

İthalat Verileri

Metal Hurda İthalatçı Belgesi alan sanayicilere aylık 
olarak Aylık Veri Bilgilendirme Formunun doldurulup 
imzalanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilmesi 
gerekmektedir. 

b. Ücret yatırılırken işletmenin adı ve “Metal Hurda 
İthalatçı Belgesi Bedeli” olduğu tam olarak belirtilecek 
ve dekontun açıklama kısmına yazılacaktır.

c. Kurumsal tahsilât hesabı, EFT ve havalelere kapalı 
olduğundan ödemeler sadece banka şubesine gidilerek 
yapılabilecektir. EFT ve havale ile tahsilât yapılmayacaktır.

d. “Metal Hurda İthalatçı Belgesi Bedeli” olarak 20.000 
TL (Yirmibin Türk Lirası) yatırıldığını gösterir iki adet 
makbuz ya da banka dekontu başvuru sırasında Fatura 
Bilgi Formu ile birlikte dosyaya eklenecektir.



dine, İslam dinine mâl edilmektedir. Birçok 
ailenin modern çağda olduğumuzu unuturcasına 
bilerek veya bilmeyerek bu tür cahil adet ve 
gelenekleri yaşamaları, hurafelere inanmaları, 
türbelerin yanında bulunan ağaçlara ip veya bez 
bağlamaları, yatırların başında mum yakmaları 
gerçekten üzücü ve düşündürücüdür.

Türkiye’deki nazar boncuğu gibi, her ülkenin kendine 
özel şans getirdiğine inanılan bir uğuru vardır.
İtalya’da yılbaşı gecesi kırmızı iç çamaşırı giymenin, o yıl 
şans ve aşk getireceği düşünülür. Çünkü kırmızı rengin 
tüm kötü ruhları uzaklaştıracağına inanılır. İspanyolların 
yeni yıl geleneği ise hem vitamin açısından zengin hem 
de sağlıklı! Saatler gece yarısı 12:00’yi gösterdiğinde, 
oniki adet üzüm yeniliyor.
 
Şimdi de Anadolu’da var olan, bazıları insanı güldüren, 
bazılarıysa hayrete düşüren batıl inançlara bir göz atalım:

- Ayakkabının ters dönmesi hastalığa işarettir.

- Cuma günü ana rahmine düşen çocuk bilgili olur.

- Pazartesi başlanan işler ağır gider.

- Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.

- Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.

- Odanın ışığını evin erkeği yakarsa o ev daima nur  
 içinde ve bereketli olur.

- Kadının, yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.

- Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.

- Yarım çay içen kadın dul kalır.

- Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz.

- Ava giden kişinin arkasından karısı süpürge atar.

- El yıkanırken önce sağ elden başlamalıdır. Önce sol  
 elden başlamak uğursuzluk getirir.

- Çorap giyilirken ayağın kıbleye doğru uzatılması doğru  
 değildir.

- Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden  
 para çıkar.

- Akşam tırnak kesilmez.

- Akşam çiğnenen sakız ölü etidir.

- Hamile kadın aşererken neye bakarsa doğacak çocuk  
 ona benzeyecektir.

- Gece gizlice ay ışığının gölgesinde yıkananlar ay gibi  
 parlak olur.
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Aktüel
Her Devrin Sahte Devası: 

Batıl İnançlar

İnsanlık tarihi boyunca, türlü dinî inanç, ananevi 
davranışlar ve bunlara dayalı uygulamalar etkili olmuştur. 
İnsan yaşamının önemli bölümünü kaplayan ve yaşam 
tarzını değiştirmeye kadar varan inançlar elbette bunlarla 
sınırlı değildir.

Aslında, batıl inançların önemli bir bölümünün ardında 
sosyal gerçekler ve tabiat saklıdır. Bazılarında ise 
bilinmeyen tarih öncesi zamanların izlerine rastlanır.

Batıl inançların kökeni, eski 
Pagan inançlarına kadar 
uzanır ve bu inançlar bir 
alışkanlık hâlinde devam 
eder. Ancak bir zamanlar 
bunları anlamlı kılan 
inançların çoktan unutulup 
gittiği gerçeğini birçok insan 
göremiyor ne yazık ki...

Ünlü ruhbilimci Jung, 
batıl inançları, yaşamın 
gerekli parçaları olarak 
tanımlar ve onlara sığınarak 
yaşamsal bir bilinç alanında 
korunduğumuzu düşünür. 
Jung’un “Arsetip” adını 
verdiği kolektif bilinçaltı 
mantığına göre; toplumların 

ortak bilinçaltı, bu hurafeleri geçmişten günümüze 
taşımıştır. Aslında tarihin derinliklerinde kalması ve 
unutulmuş olması gereken başka birçok anlayış inanç ve 
kanaat de bu yolla günümüze ulaşmıştır. Anlaşılan odur 
ki, bunları hiçbir devirde insanların kafasından bütünüyle 
silip atmak mümkün olmayacaktır.

Modern çağ biliminin aydınlatamadığı ve tedavisi 
bugünün şartlarıyla mümkün olmayan hâllerde 
insanoğlu; evlilik, sevgi, kısırlık gibi türlü çaresizlikte, yatır, 
türbe, adak adama, okuma, mum yakma gibi yöntemlere 
dört elle sarılıyor maalesef.

Ülkemize baktığımızda, eski Türklerden itibaren var 
olmaya başlayıp Osmanlı ile devam eden, bazı kör dinsel 
bilgisizliklerle köpürtülen inançların günümüzde hâlâ 
hem de tüm hızıyla devam ettiğini görüyoruz.

İslam dininin kesin olarak dışladığı ve hatta haram 
kıldığı bazı batıl işler ve hurafeler maalesef koca bir 

Batıl inançların önemli bir bölümünün 
ardında sosyal gerçekler ve tabiat saklıdır. 
Bazılarında ise bilinmeyen tarih öncesi 
zamanların izlerine rastlanır.
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- Yıldız kaydığında bir insan ölür.

- Gece aya doğru tükürmek, sövmek uğursuzluk getirir.

- Güneş güzele vurur.

- Dolunayda doğan çocuk uğurludur, geleceği ışıklıdır.

- Dolunayda doğan kızlar ay gibi parlak ve güzel olur.

- Hıdrellez günü dikiş dikilmez, ağaç, bitki kesilmez,  
 canlı öldürülmez. Bunlar yapılırsa yeni doğacak ne varsa 
 anasının karnında Hıdrellez eğrisi olur.

- Gece aynaya bakanın ömrü kısa olur.

- Gece ıslık çalmak günahtır.

- Akşam kapının önü süpürülmez.

- Bayram günü tıraş olunmaz.

- Arife ve bayram günü ağaç kesilmez.

- Gece göle girmek iyi değildir. Geceleri cinler, peri kızları
 gölde yıkanırlar. 

- Kaynayan suya bıçak sokulmaz.

- Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.

- Bir kişi gerdeğe girmeden önce yanlışlıkla kediye basarsa 
 başarısız olur. 

- Köpeğin gece vakitsiz havlaması, horozun vakitsiz  
 ötmesi, öküzün gece böğürmesi kötü şeylere işarettir.

- Köpek havaya doğru bakarak havlarsa kan dökülecek  
 demektir.

- Tavuğun horoz gibi ötmesi uğursuzluktur, öten tavuk  
 kesilir.

- Kediyi Hz. Ali sıvazladığı için hiçbir zaman sırtüstü  
 düşmez.

- Ev yılanı o evin bekçisidir.

- Kurtlar uluyunca inekleri yemesinler diye gökten  
 ağızlarına yiyecek düşer.

- İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı  
 geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.

- Çakal uluyunca yere tükürmek gerekir, yoksa insanın  
 başına bir yıkım gelir.

- Bıçakla ekmek kesilmez, evin bereketi kaçar.

- Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin  
 bereketini götürür.

- Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti  
 bağlanır.

- Bismillah demeden yemek yiyen kişi doymaz. Şeytan da 
 onunla birlikte yemek yer.

- Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.

- Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.

- Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar 
 gelir.

- Nisan yağmuru zemzem suyu gibidir, uğurludur.

- Nisan yağmurunda ıslanmak insana sağlık verir.

- Gökkuşağının altında bir erkek geçerse kız; kız geçerse  
 erkek olur.

- Dolu ilk yağdığında birkaç tane yemek sağlığı iyi gelir.

- Beş taş oynamak kuraklığa işarettir.

- Şimşek çaktığında yere bıçak saplanır.

- Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su  
 dökmek uğursuzluk getirir.

- Sabah evinden başkasına ateş verenin ocağı söner.

- Tencerede su boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.

- Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.

- Külün üstüne su dökülmez, işenmez.

- Karaağaçtan beşik, sandık yapılmaz.

- İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.

- Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.

- Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun 
 içini yiyenler yetim kalır.

- Ekin ekili tarlada işenmez, cinsel ilişkide bulunulmaz.

- Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani  
 olur.

- Birisi uzunca bir süre geri gelmiyorsa veya kaybolmuşsa 
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 ayakkabısına tuz dökülür.

- Kız baba evinden perşembe veya pazar günleri çıkar.

- Kız çocuğun saçını ilk kez dayısı keserse saçı gür çıkar.

Dünyadaki Batıl İnançlardan Bazıları

- Yakınlarda bir baykuş üç kez öterse oraya ölüm getirir.

- Ortada hiçbir şey yokken evin içinde bir köpek havlarsa, 
 evden biri hastalanır.

- Masada bıçakların üst üste gelmesi durumunda o evde  
 kavga olur.

- Evde kırılan ayna yedi yıl şanssızlık; durduk yere  
 sebepsiz kırılan ayna ise ölüm getirir.

- Ev içinde şemsiye açmak kötü şans getirir.

- 1 Mayıs tarihinden önce ağaçtan çiçek koparıp eve  
 getirmek kötü şans getirir.

- Birine karşılıksız eldiven vermek kötü şans getirir.

- 13. Cuma gününün, İskandinav mitolojisinde 12 tanrıya 
 13. kötü tanrının katılmasını temsil ettiği ve insanlara  
 kötü talih getirdiğine inanılır.

- Yeni ayakkabılar masanın üstünde bırakılmaz.

- Yeni eve taşınırken eski evin süpürgesi ile
 yeni ev süpürülmez

- Sol kulağınız yanıyorsa kötü, sağ kulağınız yanıyorsa iyi 
 şekilde olmak üzere kulak yanması, birinin sizi andığına 
 işarettir.

- Sol elin avuç içi kaşınıyorsa kavga edilir; sağ elin avuç
 içi kaşınıyorsa para gelir.

- Hıristiyanlarca diğer dinleri çağrıştıran her türlü obje  
 kötü şans getirir.

- İyi bir şeyden bahsederken ve zarar gelmesi istenmiyorsa 
 tahtaya üç kez vurulur.

- Süpürgeyle vurduğunuz kişi tembel olur.

- Suya, denize taş atmak kötü şans getirir.

- Eğer fakir birine yeni bir çift ayakkabı vermezseniz  
 öldükten sonra diğer yaşama çıplak ayakla gidersiniz...

- Birinin bardakta yarım kalmış suyuna su ilave ederek  
 içilmez; kötü kader getirir.

- Cadılardan korunmak için mavi boncuk taşınır.

- Eğer köprüde bir arkadaşınıza hoşça kal derseniz o  
 arkadaşınızı bir daha göremezsiniz. 

- İki ayaklı merdiven açıkken bir üçgen oluşturur.  
 Altından geçmenin, bazı Hıristiyanlarca kutsal üçlemenin 
 bozulmasına neden olduğuna inanılır. Kutsal üçleme  
 kırılarak şeytanla bir anlaşma içerisine girildiği söylenir  
 ve kötü şans getirir.

- Fırtınalı havada saç kesmek iyi şans getirir.

- Kediler bebeklerden uzak tutulur, kedilerin bebeklerin  
 nefesini çaldığı söylenir.

- Tırnaklar veya saçlar kesildikten sonra yakılmalı veya 
gömülmelidir.

Değerli SYKonsept okurları... Bilimin etkisi ve bilim 
insanlarının sayısının artması ile birlikte, boş inançlarla 
dolan kafaların aydınlanması ve bu tür batıl inançların 
tükenmesi temennisiyle, sizlere batıl inançlardan uzak, 
düşünce dolu günler diliyoruz...
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1- Genel Olarak Menşe Kuralları

Farklı ülkelerden gelen ürünlerin uygulamada farklı 
muameleye tâbi olması, menşe kurallarına ihtiyacın 
doğmasına neden olmuştur. Dış ticaret üzerinde herhangi 
bir kısıtlamanın veya tercihli tarife uygulamasının 
bulunmadığı durumlarda, eşyanın menşei yalnızca 
istatistikî verilerin tutulabilmesi açısından önem taşır.
Ancak, dünya ekonomisinin, karşılaştırmalı üstünlük 
temeline dayalı üretim faaliyetlerini hızlandıran ve 
özendiren küresel bir zemine oturmasının bir sonucu 
olarak, menşe kurallarının önemi hızla artmaktadır. 
Günümüzde çok az eşya, üretim sürecinin başından 
sonuna kadar tek bir ülkede üretilmektedir. Dolayısıyla 
ürünlerin menşeinin belirlenmesi, farklılaşmış menşe 
kuralı uygulamalarının varlığı yüzünden gittikçe daha 
karmaşık ve zahmetli bir iş haline gelmektedir.
Üzerinde anlaşılan uluslararası bir tanım olmamasına 
rağmen “menşe”, “bir eşyanın ekonomik milliyeti” 
olarak tanımlanır.

Eşyanın menşei kavramı;
- Gümrük vergilerinin hesaplanması,
- Kota ve anti-damping önlemleri benzeri araçların 
 uygulanmasının takibi vasıtasıyla dış ticaretin kontrol  
 edilmesi ve
- Dış ticaret istatistiklerinin derlenmesi amaçlarıyla 
kullanılmaktadır.

Bir Eşyanın Menşeinin Belirlenmesinde Kullanılan 
Temel Hususlar

Bir eşyanın menşeinin belirlenmesinde kullanılan iki 
temel ölçüt bulunmaktadır.

Tamamen bir ülkede elde edilmiş veya üretilmiş eşya:
Tamamen bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, doğal 
olarak o ülke menşeli kabul edilir. Buna göre;

1- Ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar

2- Ülkede avcılık (vurma, kapanla avlama, toplama veya 
yakalama) veya balıkçılıkla elde edilen ürünler

3- Ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen 
ürünler

4- Ülkede hasat edilen ya da toplanan bitkiler ve bitkisel 
ürünler

5- Ülkede çıkarılan ya da temin edilen 1.- 4. tanımlar 
hariç mineral ürünler ve doğal olarak oluşan maddeler

6- Münhasıran deniz ürünlerinden kendi fabrika 
gemilerinin bordasında üretilen ürünler

7- Ülkede yapılan işleme ve imalat işlemlerinden veya 
tüketimden sonra ortaya çıkan ve yalnızca kullanılıp 
atılmaya veya hammaddelerin geri kazanılmasına müsait 
atık ve hurdalar

8- Ülkede, sadece 1.-7. maddelerde tanımlanan 
ürünlerden üretilmiş veya elde edilmiş eşya.

Esaslı Dönüşüm Ölçütü

Eşyanın üretiminde iki ya da daha fazla ülkenin payı 
bulunduğunda uygulanabilecek dönüşüm kriterleri şu 
şekildedir:

•	 Malın	gümrük	tarifesi	değişmeli

•	 Katma	Değer	Kuralı

•	 İki	aşamalı	esaslı	dönüşümden	geçmeli

•	 Kullanılan	 tüm	 ithal	 girdilerin	 nihai	 ürünün	 gümrük	
tarifesinden başka tarifelerde yer almalıdır.

Bir Ürünün Menşe Statüsünün Belirlenmesi

Bir ürünün menşe statüsü belirlenirken, ilk soru 
ürünün “tamamen bir ülkede elde edilen” bir ürün 
olup olmadığıdır. Eğer ürün “tamamen bir ülkede elde 
edilen” ürün tanımını karşılıyor ise o ülke menşeli olarak 
kabul edileceği açıktır. Eğer ürün “tamamen bir ülkede 
elde edilen” ürün değil ise bu durumda yapılan işlem ve 
işçilik değerlendirilerek menşe statüsü belirlenir.

“Menşe kuralları”;
18 Mayıs 1973 tarihinde Japonya’nın Kyoto şehrinde 
imzalanan, kısaca “Kyoto Sözleşmesi” olarak adlandırılan 
ve Türkiye’nin taraf olmasına ilişkin yasal iç süreç 
tamamlanma aşamasına gelen “Gümrük İşlemlerinin 
Basitleştirilmesine ve Uyumlaştırılmasına Dair Uluslararası 
Sözleşme”de, “Ulusal Mevzuat veya Uluslararası 
Anlaşmalarla Belirlenmiş İlkelerden Hareketle Geliştirilmiş 
ve Bir Ülke Tarafından Eşyanın Menşeini Tespit Etmek 
Amacıyla Kullanılan Belirli Hükümler” ve GATT (General 
Agreement on Tariffs and Trade /Tarifeler ve Ticaret Genel 
Anlaşması) çerçevesinde, 1994 yılında sona eren Uruguay 
Round – Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri sonunda kabul 
edilen anlaşmalardan bir tanesi olan ve Türkiye’nin de 
taraf olduğu “Menşe Kuralları Anlaşması”nda, “Tarife 
tercihlerinin verilmesine yol açan akdi ve otonom ticaret 

Hakan Vursavaş
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmeni

Dış Ticaret
Menşe Kuralları
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rejimleriyle ilgili olmaması koşuluyla, üyeler tarafından 
malların menşe ülkesinin tespit edilmesi için uygulanan 
yasa, yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin idari 
önlemler” olarak tanımlanmaktadır.

Bir ülkenin üçüncü ülkelere karşı uyguladığı menşe 
kuralları tercihli ya da tercihsiz menşe ilkesine dayanabilir.

2- Tercihsiz Menşe

“Tercihsiz menşe kuralları”, “‘En çok kayrılan ülke’ kuralı 
uyarınca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi ülkelere 
tavizli vergi uygulanabilmesi için esas alınan menşe 
kurallarıdır”. Diğer bir deyişle, tespit edilen kurallara 
uyan ve DTÖ üyesi bir ülkeden gelen eşya için, ülke 
ayrımı yapılmaksızın tavizli vergi oranı uygulanmaktadır.
Ancak bu tanım, örneğin Türkiye’nin DTÖ üyesi her ülkeye 
tercihli vergi uygulayacağı anlamına gelmemektedir. 
Çünkü tanımda kullanılan “tavizli vergi oranı” kavramı, 
Türkiye’nin sahip olduğu tercihli rejim esnasında 
uygulanacak tavizli vergiyle aynı anlama gelmemekte 
olup, DTÖ bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla tercihsiz menşe kuralları, arada herhangi bir 
özel anlaşma bulunmayan tüm ülkeler menşeli eşya için 
geçerlidir ve bu hâllerde, bilinen anlamıyla tercihli vergi 
oranı uygulanmamaktadır.

GATT Uruguay Round Müzakereleri sonunda imzalanan 
Menşe Kuralları Anlaşması’nda menşe kuralları, “üyeler 
tarafından eşyanın menşe ülkesinin tespit edilmesi için 
uygulanan yasa, yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin 
idari önlemler” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımda, 
tarife tercihlerinin verilmesine neden olan tercihli ve 
otonom düzenlemeler dışarıda bırakılmaktadır.

Bu anlaşma ile menşe kurallarının uyumlaştırılması 
ile ticaretin engellenmesinin önlemesi amaçlanmıştır. 
Bu amaca ulaşmak için bir çalışma programı yapılmış 
ve kuralların uyumlaştırılması sürecinin anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içinde tamamlanması 
öngörülmüştür. Ancak Uyumlaştırma Çalışma Programı 
olarak adlandırılan çalışmalar için üç yıl yeterli olmamış; 
tamamlanma için öngörülen tarih DTÖ tarafından Kasım 
1999 olarak açıklanmış olmakla birlikte, çalışmalar hâlen 
devam etmektedir.

Bu anlaşma çerçevesinde, her üyenin katılımına açık 
olan Menşe Kuralları Komitesi (DTÖ bünyesinde) ve 
Menşe Kuralları Teknik Komitesi (Dünya Gümrük Örgütü 
bünyesinde) kurulmuştur. Çalışmalar bu iki komite 
tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalara, ilgili kurum 
kuruluş ve sektör örgütleri ile işbirliği hâlinde Türkiye 
adına Gümrük Müsteşarlığı tarafından da katılım 
sağlanmaktadır.

Çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak kurallar bütünü, 
DTÖ üyesi tüm ülkelerde olacağı gibi Türkiye’de de 
tercihsiz ticaret kapsamında uygulanacaktır.

3- Tercihli Menşe

Tercihli menşe kuralları ise, “En çok kayırılan ülke” 
kuralından bir sapma olarak, bazı ülke veya ülke 
gruplarına tanınan özel uygulamalara imkân veren ve 
esasları özel anlaşmalarla belirlenen kurallardır.

Aralarında ikili veya çoklu tercihli düzenleme bulunan 
ülkeler, ürettikleri ürünleri birbirlerinden ithal ederlerken, 
bu ürünleri üçüncü ülke ürünlerinden, özel menşe 
kuralları ile ayırt ederler. Yani tavizli vergi uygulaması talep 
eden ithalatçının ithal etmek istediği eşyanın, tercihli 
menşe kuralları tabir edilen bu özel kuralları karşılaması 
gerekir. Dünyada pek çok uygulaması bulunan tercihli 
kurallara, ticaret politikası aracı olarak başvurulduğu da 
olmaktadır.

Türkiye’nin tercihli ticaret politikası, esasen Avrupa 
Topluluğuyla (AT) arasında mevcut olan Gümrük 
Birliğinin bir gerekliliği olarak ortaya çıkmıştır. Gümrük 
Birliği, 1963 yılında imzalanan, Türkiye ile AT arasında 
bir ortaklık kuran ve nihai olarak Türkiye’nin AT’ye 
tam entegrasyonunu (diğer bir deyişle tam üyeliğini) 
öngören Ankara Anlaşması’na göre “Son Dönem”i 
oluşturmaktadır. Son Dönem’e, Türkiye ile AT arasındaki 
en önemli ortaklık organı olan Ortaklık Konseyinin, 6 
Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Kararı’na dayanılarak 
girilmiştir. Tarafların ortaklaşa aldıkları ve “Gümrük 
Birliği Kararı” olarak da adlandırılan bu kararla, sanayi 
ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri açısından Türkiye ile 
AT arasında, 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren Gümrük 
Birliği oluşturulmuştur.

Türkiye ile AT arasındaki tarım ürünleri ve demir-çelik 
ürünleri ticaretiyse Serbest Ticaret Alanı hükümlerine 
dayanmaktadır: Türkiye ile AT arasındaki tarım 
ürünleri ticareti, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi’nin 25 
Şubat 1998 tarihli ve 1/98 sayılı Kararı çerçevesinde 
gerçekleştirilmektedir. Türkiye ile AT arasındaki demir-
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çelik ürünleri ticaretiyse, Türkiye ile Avrupa Kömür 
ve Çelik Topluluğu (AKÇT) arasında 25 Temmuz 1996 
tarihinde imzalanan, 1 Ağustos 1996 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren ve AKÇT Antlaşması’nın 23 Temmuz 
2002 tarihinde sona ermesiyle AT tarafından üstlenilen 
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) hükümleri çerçevesinde 
yürütülmektedir.

1/95 sayılı OKK’nın 16. maddesine göre Türkiye, bu 
kararın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içinde, 
ticaret politikasını Topluluğun ticaret politikasıyla uyumlu 
hâle getirmek amacıyla, Topluluğun tercihli gümrük 
rejimine aşamalı olarak uyum sağlayacaktır. Bu uyum 
hem otonom rejimleri hem de üçüncü ülkelerle tercihli 
anlaşmaları kapsayacaktır. Bu amaçla Türkiye, gerekli 
önlemleri alacak ve ilgili ülkelerle karşılıklı çıkar temeline 
dayanan anlaşmalar müzakere edecektir. Ortaklık 
Konseyi, kaydedilen gelişmeleri düzenli olarak gözden 
geçirecektir. Bu tarife tercihlerinin tanınması, ürünlerin 
menşeine ilişkin hükümlerin Topluluk tarafından verilen 
tercihleri düzenleyen hükümlerle uyumlu olması şartına 
bağlıdır.

Gümrük Birliği ile Serbest Ticaret Alanı arasında çok 
temel ve önemli bir farklılık bulunmaktadır: Bir STA 
sonucunda iki ya da daha fazla ülke arasında oluşturulan 
“Serbest Ticaret Alanı”nda, taraflar birbirlerine karşı sıfır 
vergi ya da tercihli vergi oranları üzerinden çok düşük 
vergi hadleri uygularken, üçüncü ülkelere karşı kendi 
belirledikleri vergi oranlarını uygulamakta serbesttirler. 
Yani anlaşmaya taraf ülkelerin, aynı eşya için üçüncü 
ülkelere uyguladıkları vergi oranları farklılık arz edebilir.
Oysa Gümrük Birliğinde böyle bir durum söz konusu 
değildir: Gümrük Birliğine taraf ülkeler birbirlerine 
karşı tüm gümrük vergilerini sıfırlamakla kalmaz; aynı 
zamanda üçüncü ülkelere karşı da ortak bir gümrük 
tarifesi ve ortak ticaret politikası önlemleri uygular. 

Gümrük Birliğinin özü budur.

Bu farklılık nedeniyle, STA’lar “menşe” temeline 
dayanırken, Gümrük Birliği ortak gümrük tarifesi ve 
ortak ticaret politikası önlemlerine, dolayısıyla “serbest 
dolaşım” ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke gereğince, 
gümrük vergileri tahsil edilmek suretiyle ithalat işlemleri 
tamamlanan tüm sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri, 
Türkiye ile AT arasında serbest dolaşıma konu olmaktadır. 
Bu durum, tarafların üçüncü ülkelerle mevcut olan tercihli 
ticaret rejimlerindeki farklılıklardan kaynaklanabilecek 
ticaret sapması olasılığını gündeme getirmiştir. Bu tür 
bir ticaret sapmasının engellenmesi amacıyla, 1/95 sayılı 
OKK’nın 16. maddesi çerçevesinde Türkiye tercihli ticaret 
rejimini, 31 Aralık 2000 tarihine kadar aşamalı olarak 
Topluluğun tercihli ticaret rejimiyle uyumlu hale getirmek 
yükümlülüğünü üstlenmiştir.

Her tercihli rejimin kendine özgü “menşeli ürün” tanımı 
olabilmekle birlikte hepsinin uygulaması, belli temel 
koşullara bağlıdır. Kısaca, ürünün;

- Anlaşma kapsamında olması,

- Anlaşma uyarınca menşe 
statüsüne sahip veya menşe 
statüsünü kazanmış olması,

- Menşe ispat belgesine sahip 
olması,

- Nakliyatının “doğrudan nakliyat” 
kuralına uyularak gerçekleştirilmiş 
olması,

- Girdi ithalatı sırasında ödenen veya 
ödenmesi gereken hiçbir verginin 
iadesinden veya bir muafiyetten 
yararlanmamış olması gereklidir.
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T u r i zm

Kış turizmini, kayak sporunun merkezinde bulunduğu 
ve buna uygun karlı ve eğimli alanlara yapılan seyahatler, 
konaklama ile diğer hizmetlerden oluşan faaliyet ve ilişkilerin 
bütünü olarak tanımlayabiliriz...

Kış turizmi karlı ortamlarda gerçekleştiğinden, belli yükseklik 
ve eğime sahip, kayak ve diğer yürüyüş, tırmanma gibi 
sporların yapılabilmesine imkân sağlayan yerlerin varlığını ön 
plana çıkarıyor. 

Burada önemli olan, kayak yapmaya uygun karın varlığıdır. 
Karın uzun süre kalması, kayak yapılabilme süresini artırıyor 
elbette. Genellikle yaz mevsimini tercih eden tatilcilerin bu 
alışkanlıkları yavaş yavaş şekil değiştiriyor. 

Günümüzde hareketlenmeye başlayan dağ–kış turizmi, kışın 
da çok zevkli ve eğlenceli bir tatil yapılabileceğini kanıtlayan 
bir etkinlik hâlini almıştır.

Dolayısıyla bu yönde giderek büyüyen talebi karşılayabilmek 
üzere turizmde gelişmiş ülkeler, dağ ve kış turizminin 
yoğunlaştığı yörelerde çalışmalar yapmışlardır. Özellikle Orta 
Avrupa ülkelerinden İsviçre ve Avusturya’nın Alp Dağları’nda 
yarattıkları turizm olanaklarının, yaz turizmi ile önemli döviz 
girdisi sağlayan ülkeler ile yarıştıkları bir gerçektir. 

Dört mevsimin aynı şehirde yaşanabildiği ülkemizde, bir 
yandan kayak yapma olanağı mevcutken, birkaç kilometre 
mesafede denize girilebilmektedir. Bol miktarda kar yağışı 
alan ve kayak yapmak için oldukça elverişli yüksek zirvelere 
sahip ülkemizde, kayak sporunun geliştirilmesi yönünde 
büyük çabalar harcanmaktadır.

Türkiye’de kayak yapmaya son derece elverişli nitelikte çok 
sayıda kayak merkezi bulunmaktadır. Snowboard yapanlar 
için Kartalkaya muhteşem bir yerdir. Palandöken Dağları 
da kayak yapmak isteyenler için ideal yerler arasındadır. 
Ülkemizin her köşesinde yükselen zirveler, kayak tutkunları 
için büyüleyici atmosfere sahiptir.

Yaz-kış üzerinde karın eksik olmadığı yüksek dağları ve kayak 
tesisleriyle kış turizmi merkezi olan Türkiye’de, Marmara ve 
Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar kış turizmi giderek gelişmektedir.

Coğrafi konumu ve yeryüzü şekilleriyle, kayak turizmi için 
oldukça elverişli bir yapıya sahip olan Türkiye’de şu anda 
Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilmiş 24 adet kış sporları 
turizm merkezi bulunuyor.

Ortalama 1000 m yüksekliğindeki Anadolu Yarımadası’nın 
kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları (2587-3932 m), güneyinde 
ise Toros Dağları (3086-4136 m) uzanır. Ağrı Dağı (5137 m) 
ve Erciyes Dağı (3917 m) gibi sönmüş volkanları üzerinde 
barındıran Orta ve Doğu Anadolu’nun yüksek platoları ise 
büyüleyicidir. 

Ormanlar ve eşsiz bir doğayla çevrelenmiş bu dağlık 
bölgelerdeki kar kalınlığı, normal kış şartlarında yaklaşık 
olarak 3 metreye ulaşmaktadır. 

Kayak sporu yapmaya elverişli dağlara ve doğal zenginliklere 
sahip ülkemizde en büyük sıkıntı, kış turizmine hizmet etmek 
için gerekli olan tesisleşme ve kış turizminin yeteri kadar 
geliştirilememiş olmasıdır. Bu nedenle Bakanlık tarafından, 
turizm merkezi ilan edilen kış sporları merkezlerinin planlı 
gelişmesi hedeflenmektedir.

Yeni turizm politikaları uyarınca, turizm yatırımlarının 
yoğunlaştığı kıyı yöreleri dışında özellikle İç Anadolu, 
Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde var olan turizm 
olanaklarının değerlendirilmesi ve bu yörelerin ekonomisine 
turizm yoluyla katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Bugün Türkiye’de bulunan 7.500 kış turizmi yatak 
kapasitesinin artırılarak 25.000 düzeyine çıkarılması ve 
turizmin bu yörelere kaydırılması planlanmaktadır. Turizmde 
isim yapmış Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkeleri ile Avusturya 
örnek alındığında, dağ ve kış turizmine hizmet veren 
yatak sayısı toplamının genel yatak sayısı içinde 1/2 ile 1/4 
oranında yer tuttuğu görülmektedir. Türkiye için ise bu 
oranın önümüzdeki 5 yıllık dönemde 1/10 düzeyinde olması 
planlanmaktadır.

Türkiye’nin Belli Başlı Kayak Merkezleri 

•	Sarıkamış	Kayak	Merkezi	•	Sakaltutan	Kayak	Merkezi
•	Kartepe	Kayak	Merkezi	•	Eleşkirt	Güneykaya	Kayak	Merkezi

Türkiye’de 
Kış Turizmi



ve otellere ulaşılabilmesidir. Çünkü Palandöken Kayak 
Merkezi’nin yolu, en sert hava koşullarında bile ulaşıma 
açıktır.

KARTEPE

Kocaeli sınırları içerisinde, Maşukiye belde merkezine 16 km 
mesafede, Samanlı Dağları’nın Keltepe mevkiinde bulunan 
Kartepe, İstanbul’a sadece 115 km mesafededir.  

Kayak için en uygun zaman aralık-mart ayları arasıdır. 
Kar yüksekliği, normal kış koşullarında üç metreye 
ulaşabilmektedir. Mevsim başında toz, mevsim sonunda ıslak 
kar özellikleri görülür.

ERCİYES

Kayseri ilinin 25 km güneyinde yükselen ve 3916 m ile Orta 
Anadolu’nun en yüksek doruğu olan Erciyes Dağı’nın doğu 
ve kuzey yamaçlarında yer alan kayak alanları 2200-3100 
metre yükseklikleri arasındadır.

Sönmüş bir volkan olan dağın yüksek kısımları yılın her 
mevsiminde kalıcı karlarla örtülüdür. Dağın kuzeyinde ise 1 km 
uzunlukta bir dağ buzulu mevcuttur.

Kayak için en uygun zaman 20 Kasım - 20 Nisan tarihleri 
arasıdır. Normal kış koşullarında kar kalınlığı 2 metre 
dolayında bulunmaktadır. Genellikle toz kar niteliğindedir. 
Yörede karasal iklim hüküm sürmektedir. Hâkim rüzgâr yönü 
güney ve batı yönlerindedir. 

Kayak merkezi, dağın kuzey yamaçlarında yer alan Tekir 
Yaylası üzerindedir.

Erciyes, kayak merkezi olmanın dışında, dağcılık sporu 
açısından ülkenin önemli dağlarından biridir. Yaz kayağı, tur 
kayağı ve helikopterli kayak yapılması mümkündür.

SAKLIKENT

Akdeniz bölgesinde Antalya’nın batısında Beydağları 
üzerinde, Antalya kent merkezine 50 km kuzeybatıda 
yer alan, 2747 m yüksekliği olan Bakırlı Dağı’ndaki kayak 
merkezinde, kayak alanı 2000-2300 m arasıdır. Karasal iklime 
sahip Saklıkent’in, kar yağışına bağlı olarak kayak mevsimi 
2-3 ay sürer.

Saklıkent, Antalya’ya yakınlığı nedeni ile bir günde iki 
mevsimin birden yaşanabildiği ender yerlerden biridir.

Bozdağ	Kayak	Merkezi	•	Bolkar	Kayak	Merkezi	•	Bitlis	Kayak	
Merkezi	•	Esentepe	Kayak	Merkezi	•	Uludağ	•	Kartalkaya	
(Bolu)	•	Yolaçtı	(Bingöl	)	•	Bubi	Dağı	(Ağrı)	•	Elmadağ	(Ankara)
Palandöken	(Erzurum)	•	Saklıkent	(Antalya)	•	Erciyes	(Kayseri)

ULUDAĞ
Bursa’nın 36 km güneyinde 
yer alan Uludağ, 2543 metreye 
ulaşan doruğu (Kara Tepe) ile 
Batı Anadolu’nun en yüksek 
dağıdır. Çevre, orman örtüleri ile 
kaplıdır. 

Kayak alanı 1750-2543 metre 
yükseklik arasındadır. Kayak 

için uygun zaman 20 Aralık-20 Mart tarihleri arasındaki 
dönemdir. Normal kış koşullarında 3 metre dolayında kar 
yağışı alan yöre, mevsim başında toz kar, sonunda ise ıslak 
kar niteliği gösterir. 

Uludağ, ülkenin en gözde kış sporları merkezidir. Flora ve 
faunasının zenginliği ile 1961 yılında Millî Park ilan edilen 
Uludağ, sadece kış turizmine değil, yaz aylarında kampçılık, 
trekking ve günübirlik piknik etkinliklerine de olanak 
sağlamaktadır. 

Uludağ kayak merkezi Alp ve Kuzey disiplini ile “tur kayağı” 
ve “helikopterli kayak” uygulamaları bakımından uygun 
coğrafya şartlarına sahiptir. Kayak dışında snowboard, big 
foot, buz pateni, kar motosikleti aktiviteleri için de uygundur. 

KARTALKAYA

Kartalkaya Kayak Merkezi, Batı Karadeniz bölgesinde, Bolu il 
merkezinin güneydoğusunda, Köroğlu dağları üzerinde yer 
alır. 

1850-2200 metre yükseklik kuşağı üzerinde yer alan 
Kartalkaya, yarı ılıman bir iklime sahiptir. Kayak için en uygun 
zaman 20 Aralık-20 Mart tarihleri arasıdır. Mevsim başında 
toz kar; mevsim sonunda ise ıslak kar özelliği gösteren 
Kartalkaya’da, normal kış koşullarında üç metreye kadar kar 
yağışı görülmektedir.

Kartalkaya Kayak Merkezi, Alp kayağı, kayaklı koşu (Cross-
Country) ve tur kayağı için çok uygun koşullara sahiptir. 

PALANDÖKEN

Türkiye’nin en yüksek ve en soğuk illerinden biri olan 
Erzurum’un güneyinde yer alan ve doğu-batı yönünde 
uzanan, 3185 metre yüksekliğe sahip Palandöken 
Dağları’nda bulunan kayak merkezi günümüzde en çok 
tercih edilen kayak merkezlerimizden biridir. 

Yılın 150 günü karla örtülüdür. Aralık-mayıs ayları arasındaki 
dönem kayak etkinlikleri için en uygun zamandır. Normal 
kış koşullarında 2-3 metre kar yağışı almaktadır. Mevsim 
boyunca toz kar üzerinde kayak yapılmaktadır.

Erzurum havaalanına sadece 5 km uzaklıkta bulunan 
Palandöken’in özelliklerinden biri de uçak, otobüs ya 
da trenden inildiği andan itibaren, 20 dakika içinde, pist 
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S YK ’da n  H a b er l e r

Gümrük Sektöründe bir ilk: Avrupa Kalite Ödülü’ne 
giden yolda 4 Yıldız SYK’nın oldu!

Bugüne kadar oluşturduğu sistemleri değerlendirme 
süreçleriyle gözden geçiren ve iyileşme planlarını 
oluşturan SYK Gümrük Müşavirliği, Avrupa Kalite 
Yönetimi Vakfının (EFQM), Türkiye temsilcisi olan Türkiye 
Kalite Derneği’nin (KALDER) detaylı değerlendirmesinden 
geçerek “EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik 
Belgesi” almaya hak kazandı. 

SYK Gümrük Müşavirliği “EFQM Mükemmellikte 4 
Yıldız Yetkinlik Belgesi” alarak, Türkiye’de bu belgeyi 
almaya hak kazanan ilk gümrük müşavirliği şirketi 
oldu. EFQM mükemmellik modelini bir yönetim 
anlayışı olarak benimseyen SYK Gümrük Müşavirliği, 
bu modeli uygulamak, öz değerlendirme yapmak ve 
benzer sektörlerde örnek olmak amacı ile mükemmellik 
yolculuğuna ilk adımı attı.

SYK, mükemmellik yolculuğuna 1999 yılında sektöründe 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi alarak başladı. 
2011 yılında ise ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni, 
OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim 
Sistemi’ni ve ISO 10002 Müşteri Şikayetlerinin Ele 
Alınması Yönetim Sistemi’ni de kurmuş ve böylelikle 
sektöründe Entegre Yönetim Sistemi ile yönetilen ilk 
Gümrük Müşavirliği şirketi olmuştur. 

KalDer (Türkiye Kalite Derneği) öncülüğünde başlatılan 
Ulusal Kalite Hareketi’ne katılım için “İyi Niyet Bildirgesi”ni 
2005 yılında imzaladı. SYK, 2011 yılından itibaren geniş 

bir ekiple başlattığı “Kurumsal Öz Değerlendirme” 
çalışmalarını “EFQM Mükemmellikte 4 Yıldız Yetkinlik 
Belgesi” ile taçlandırmış oldu.

EFQM Nedir?

EFQM Mükemmellik Modeli, büyüklük, sektör ve 
olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her çeşit kuruluş 
tarafından bütünsel bir bakış kazanılması amacıyla 
kullanılan ve zorunlu kurallar içermeyen bir yönetim 
aracıdır. Bu model EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) 
tarafından geliştirilen bir modeldir. EFQM’in Türkiye’deki 
ulusal iş ortağı Türkiye Kalite Derneği KalDer’dir.

Mükemmellik modeli, geçen 20 yıl boyunca Avrupa 
ve dışında pek çok kuruluş tarafından uygulanmış ve 
uygulanmakta olan bir modeldir. Model kullanıcılarının 
iyi uygulamaları ile kendisini sürekli geliştirmektedir. 
Modeli uygulayan kuruluşlar paydaşlarının beklentilerine 
karşı duyarlı olmayı, gelişmeyi, yenilenmeyi ve 
performanslarını iyileştirmeyi öğrenmektedirler. Bu 
kuruluşların liderleri verilere dayalı karar verme ve 
stratejilerinin itici güçlerini anlama yeteneklerini 
geliştirmektedirler. Bu kuruluşlar EFQM Mükemmellik 
Modeli’nin paylaşım anlayışı sayesinde başka kuruluşlar 
tarafından da uygulanan yönetim uygulamaları ile diğer 
kuruluşlara örnek olmaktadırlar. Bunun sonucu olarak 
müşteri memnuniyetinde artışı, atıkların azaltılmasını, 
ekonomik verimlilikteki artışı ve toplumsal sonuçlarda 
iyileşmeyi sağlamışlardır.

Gümrük Sektörüne ”Mükemmellik”
SYK ile Giriyor


