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50 y›l› aflk›n bir zaman
diliminde oluflan
kurumsal kimli¤in ve
kültürün son y›llarda
yap›lan kapsaml›
yat›r›mlar ve yürürlü¤e
konulan de¤iflim projeleri
ile kazanm›fl oldu¤u yeni
çehre, firman›n önüne
yeni bir tak›m hedefleri
de getirmifl bulunuyor.

Çok iyi biliyoruz ki, t›pk› insan›n kendisi gibi kurumsal yap›lar›nda bir yaﬂam çizgileri mevcuttur.
Bir ihtiyaç ya da beklenti dolay›s›yla oluﬂturulan kurumsal yap›lar, ister ticari, isterse ticaret d›ﬂ›
alanlarda faaliyet gösteriyor olsun, içinde bulundu¤u koﬂullarla ba¤lant›l› olarak söz konusu
yaﬂam çizgisi üzerinde varoluﬂ mücadelesini sürdürür.
Bu varoluﬂ mücadelesi kurumsal yap›n›n bizzat ortaya ç›k›ﬂ› kadar zorlu bir süreçtir. Hele söz
konusu yap› kâr amac›yla oluﬂturulmuﬂ ticari bir kurum ise zorluk bir kat daha artmaktad›r. Her
ﬂeyden önce bu yap›n›n baﬂ›nda bulunanlar›n oluﬂturduklar› ticari müesseseyi ileriye taﬂ›yacak ve
onu uzun vadede baﬂar›l› k›lacak bir anlay›ﬂa sahip olmalar› gerekmektedir. Vizyon olarak
adland›rd›¤›m›z bu olgunun yan›s›ra, kurumsal yap›n›n yapt›¤› iﬂle örtüﬂen bir hedefi ve bu hedefe
yönelik politikalar›n›n olmas› da gerekmektedir. Bu olguyu da, hepimizin bildi¤i üzere misyon
olarak adland›r›yoruz.
Belirli bir vizyon ve misyon çerçevesinde oluﬂturulmuﬂ ﬂirketlerin ayakta kalmak ve sektöründe
sürekli olarak var olmak ad›na bu tarz olgulara sahip olmayan firmalara göre belirli bir avantaj
sa¤layaca¤› aﬂikard›r. Ancak bir firman›n sektöründe baﬂar›l› olmas› ve ticari varl›¤›n› süreklilik
kazand›rarak sürdürmesi sadece bu iki olgunun varl›¤› ile elbette mümkün olamayacakt›r. Baﬂar› iç
faktörlerin kontrolü kadar d›ﬂ etkenlerin de baﬂar›yla kontrol edilmesini ve firma lehine
yönlendirilmesini gerektirmektedir.
‹ﬂte iç ve d›ﬂ tüm etkenlerin ortak bir paydada bütünleﬂtirilerek firman›n lehine kullan›labilir hale
getirilmesi, bu noktadan itibaren söz konusu firman›n piyasada var olman›n ötesine geçerek,
zirveye do¤ru baﬂlayacak olan yürüyüﬂünün de baﬂlang›c› olmaktad›r. Bu ba¤lamda 50 y›l› aﬂk›n
bir süredir piyasada var olan SYK Gümrük Müﬂavirli¤inin son y›llardaki çabalar› ve giriﬂimleri
kayda de¤er bir örnek olarak karﬂ›m›za ç›k›yor.
50 y›l› aﬂk›n bir zaman diliminde oluﬂan kurumsal kimli¤in ve kültürün son y›llarda yap›lan
kapsaml› yat›r›mlar ve yürürlü¤e konulan de¤iﬂim projeleri ile kazanm›ﬂ oldu¤u yeni çehre,
firman›n önüne yeni bir tak›m hedefleri de getirmiﬂ bulunuyor. Bu hedefler de, de¤iﬂerek kendini
yenilerken piyasadaki varl›¤›n› sürdürmek ve bu aﬂamadan sonrada zirveye do¤ru ilerlemek.
SYK Gümrük Müﬂavirli¤inin kendisi için hedef seçti¤i zirve yürüyüﬂünün temel göstergelerinden
birisi, d›ﬂ ticaret iﬂlemlerinde en büyük paya sahip firmalardan biri olabilmek ﬂeklinde karﬂ›m›za
ç›k›yor. D›ﬂ ticaret iﬂlemlerinde en büyüklerden birisi olmak hedeflenirken ona paralel olarak,
sektörün en yüksek kalite standard›na sahip firmalar›ndan olmak da bu hedefler aras›nda yer
al›yor. Elbette hizmet sunulan müﬂterinin tatmininin sa¤lanmas› ve müﬂteri memnuniyeti
konusunda son derece duyarl› davran›lmas› da bu hedefler aras›nda öncelikli bir yer iﬂgal ediyor.
Bütün bunlar›n sonucunda da, SYK Gümrük Müﬂavirli¤i; son y›llarda yapt›¤› aç›l›mlar ile sürekli
olarak yeni ufuklara yelken açan Türkiye Cumhuriyetinin politikalar›na paralel bir vizyonla yeni
hedeflere yönelmekte, her anlamda en iyi olabilmek için zirveye do¤ru olan yürüyüﬂünü kararl›l›kla
sürdürmektedir.
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1954 – Demirdöküm kuruldu.
1955 – Demirdöküm Koç grubuna kat›ld›. Silahtara¤a'daki ilk tesis kuruldu.
1956 – Deutsche Eisenwerke AG Hilden ile lisans anlaﬂmas› yap›ld›.
1958 – Hilden tipi döküm radyatör üretimi baﬂlad›.
1962 – Dilimli döküm kazan üretimi, LPG brülör üretimi, kolonlu döküm radyatör üretimi baﬂlad›.
1968 – ‹lk ihracat Ürdün'e yap›ld›.
1972 – Çelik radyatör üretimi baﬂlad›.
1976 – Bilecik Bozüyük'teki tesis kuruldu.
1980 – ‹lk kez kolonlu döküm radyatör üretildi ve ‹talya'ya ihracat› yap›ld›.
1990 – Kombi üretiminin baﬂlang›c›
1993 – Yeni tip elektirikli termosifon üretimi baﬂlad›.
1996 – Klima pazar›na giriﬂ yap›ld›.
2001 – ‹lk digital termosifon üretimi yap›ld›.
Panel A. ﬁ. Kuruldu.
Teknolojik geliﬂim dünya ile ayn› anda takip edilir oldu.
Ürün yelpazesi yaﬂam›n tüm alanlar›n› kolaylaﬂt›racak ﬂekilde geniﬂledi.
Çin'den ﬁili'ye dünyan›n dört bir köﬂesine ihracat yap›lmaya baﬂland›.
2004 – Demirdöküm 50. y›l›n› kutlad›.
2005 – Demirdöküm de d›ﬂ ticaret iﬂlemlerinde partner olarak SYK Gümrük
Müﬂavirli¤ini seçti. Daha h›zl›, daha güvenilir ve daha kaliteli hizmet için...
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YURTDIfiINDAN GEÇ‹C‹ OLARAK GET‹R‹LEN
ÖZEL KULLANIMA MAHSUS KARA TAfiITLARI
UYGULAMASI ÜZER‹NE B‹R DE⁄ERLEND‹RME

B

Tunç Tunç
SYK Gümrük Müﬂavirli¤i Gen. Md. Yrd.
Bu yaz›m›z›n konusunu, Türkiye gümrük bölgesi d›ﬂ›nda yerleﬂik Türk veya yabanc› uyruklu turist veya yurt d›ﬂ›nda yaﬂayan vatandaﬂlar›m›zdan emekli olanlar›n ikamet
ettikleri yerde üzerlerine kay›tl› bulunan ve
Taﬂ›t Giriﬂ Ç›k›ﬂ Formu ile ülkemize giriﬂi
yap›lan özel kara taﬂ›tlar›na (karavan ve römork dahil) iliﬂkin gümrük iﬂlemleri oluﬂturmaktad›r.
4458 say›l› Gümrük Kanununun Geçici ‹thalat Rejimi baﬂl›kl› 128-134. maddeleri,
Gümrük Yönetmeli¤inin 415-470. maddeleri, 2000/69 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n
20. maddesi ve 2 seri numaral› Tebli¤ ile;
Türkiye gümrük bölgesi d›ﬂ›nda yerleﬂik kiﬂilerin kendi kullan›mlar›na mahsus ticari
nitelik arz etmeyen araçlar›n›, Türkiye’ye
yapacaklar› turistik amaçl› seyahatlerinde
geçici olarak ve belirli sürelerle Türkiye’ye
getirmelerine olanak sa¤lanarak, uygulanacak prosedür belirlenmiﬂtir
Özel kullan›ma mahsus kara taﬂ›tlar›n›n ithal iﬂlemleri geçici ithalat rejimi kapsam›nda yap›lmaktad›r. Geçici ithalat rejimi; serbest dolaﬂ›mda bulunmayan bir eﬂyan›n
vergileri ödenmeden ve d›ﬂ ticaret politikas› önlemlerine tabi tutulmadan ülkede kullan›lmas›na imkan tan›maktad›r.
Türkiye gümrük bölgesi d›ﬂ›nda yerleﬂik
Türk veya yabanc› uyruklu turist veya yurt
d›ﬂ›nda yaﬂayan vatandaﬂlar›m›zdan emekli
olanlar ikamet ettikleri yerde üzerlerine ka-

y›tl› bulunan özel kara taﬂ›tlar›n› taﬂ›t giriﬂ ç›k›ﬂ formu ile geçici olarak ülkemize
getirebilmektedirler. Bu taﬂ›tlar için herhangi bir on iki ayl›k dönem içinde aral›kl›
veya aral›ks›z alt› ay süre verilmektedir.
Yani taﬂ›t Türkiye’de on iki ayl›k dönem
içerisinde alt› ay kalabilmektedir. Emekliler için ise bu süre bir y›ld›r. Söz konusu
form ile gümrük idarelerine mülkiyet belgesi, sigorta poliçesi (taﬂ›t›n hak sahibi
olan ancak mülkiyet belgesi baﬂkas› ad›na
bulunan bir araçla gelmesi halinde geçerli
vekaletname) ibraz edilmesi ve formun arkas›nda bulunan ve yasal haklar› ile ﬂartlar›n ihlali halinde karﬂ›laﬂ›lacak yapt›r›mlara iliﬂkin taahhütnamenin imzalanmas› gerekmektedir. Bu belgelerin ibraz›
üzerine gümrük muayene memuru taraf›ndan yap›lan muayene sonucunda taﬂ›t›n
belgelere uygunlu¤unun tespit edilmesi
halinde Türkiye’ye giriﬂine izin verilir. Bu
ﬂekilde yurda getirilen taﬂ›t›n yurtta kalma süresini aﬂmas› veya di¤er ﬂartalar›n
ihlal edilmesi halinde 4458 say›l› Gümrük
Kanununun 238. maddesi hükümleri uyar›nca ceza uygulanmaktad›r.
Gümrük Kanununun 238. maddesi uyar›nca, geçici ithalat rejimine iliﬂkin hükümlerin ihlali halinde, eﬂyaya iliﬂkin gümrük
vergileri tahsil edilerek, bu vergilerin iki
kat› para cezas› al›nmaktad›r. Gümrük Yönetmeli¤inin 735. maddesi uyar›nca da;
geçici ithalat rejimi hükümlerinin ihlal
edilmesi halinde 238. madde uygulan›r,

ancak eﬂyan›n yurt d›ﬂ› edilmesi, imhas›
veya gümrü¤e terk edilmesi halinde, sadece eﬂyaya iliﬂkin gümrük vergilerinin iki
kat› para cezas› al›n›r.
Konuyu bir örnekle aç›klayal›m, yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik A ﬂahs› otomobili ile X gümrük
müdürlü¤üne gelerek, taﬂ›t›na ait mülkiyet
belgesi ve sigorta poliçesini ibraz etmiﬂ ve
gümrük idaresi taraf›ndan düzenlenen taﬂ›t giriﬂ ç›k›ﬂ formunu imzalayarak gümrük
idaresinin izni üzerine Türkiye’ye girmiﬂtir.
Daha önce taﬂ›t› ile gelmemiﬂ ise alt› ay süreyle otomobilinin Türkiyede kalma hakk›
bulunmaktad›r. ﬁimdi aﬂa¤›daki durumlarda neler olaca¤›n› irdeleyelim,
A ﬂahs› otomobilinin Türkiyede kalma süresini bir gün aﬂarak gümrük idaresine müracaat eder ise, ilgili gümrük idaresince
Gümrük Kanununun 238. maddesi tatbik
edilmek suretiyle ﬂahs›n taﬂ›t› ile yurt d›ﬂ›na ç›k›ﬂ›na izin verilir
A ﬂahs› otomobilinin Türkiyede kalma süresini bir ay aﬂarak gümrük idaresine müracaat eder ise, ilgili gümrük idaresince yine
Gümrük Kanununun 238. maddesi tatbik
edilmek suretiyle ﬂahs›n taﬂ›t› ile yurt d›ﬂ›na ç›k›ﬂ›na izin verilir.
A ﬂahs› otomobilini yurtta kalma süresini
aﬂt›¤› halde gümrük idaresine müracaat etmez ve taﬂ›t kolluk kuvvetleri taraf›ndan
yakalanarak gümrük idaresine teslim edilir
ise, yine Gümrük Kanunu’nun 238. maddesi
tatbik edilecektir. 4926 say›l› Kaçakç›l›kla
Mücadele Kanunu’nun kaçakç›l›k fiillerine
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iliﬂkin 3. maddesinin f f›kras›nda "Herhangi
bir iﬂlem veya amaç için belli ﬂartlarla Türkiye’ye ithal olunan eﬂyay› her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle
gümrük bölgesinden ç›karmad›¤› halde ç›karm›ﬂ gibi göstermek, belirtilen ﬂekilde
geçici olarak ithal olunan eﬂyay› satmak
veya bilerek sat›n almak" fiili kaçakç›l›k
olarak say›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla, taﬂ›t giriﬂ
ç›k›ﬂ formu ile getirilen bir taﬂ›t›n süresi
içerisinde yurtd›ﬂ› edilmemesi fiili kaçakç›l›k de¤ildir. Zira, Yarg›tay 7 Ceza Dairesinin
30.04.2003 tarihli karar› da bu yöndedir.
Görülece¤i üzere her üç durumda da (yurtta
kal›ﬂ süresini bir gün de aﬂsa bir ay da aﬂsa, süresini aﬂt›¤› halde taﬂ›t› gümrük idaresine teslim etmese de, taﬂ›t sahibi hakk›nda Gümrük Kanununun 238. maddesi
uyar›nca para cezas› uygulanmaktad›r. Bu
durum eﬂit suça eﬂit ceza ilkesine ayk›r›d›r.
Ceza uygulamas›nda sadece ﬂartlar›n ihlal
edilmesi kriteri esas al›nmakta, ihlalin süresi uygulanan müeyyideyi de¤iﬂtirmemektedir. Di¤er taraftan, Gümrükler Genel Müdürlü¤ü’nün 14.06.2003 gün ve 15081 say›l› yaz›lar›nda da Cezalar›n yer ald›¤› Gümrük Kanununun Onbirinci K›sm›nda yer alan
231-241 maddeleri uyar›nca verilen para
cezalar›na faiz, gecikme faizi, gecikme zamm› uygulanmayaca¤› belirtilmiﬂtir.
Di¤er bir konu ise, yurt d›ﬂ› edilmeyen veya
gümrük idaresine teslim edilmeyen taﬂ›tlar›n takip iﬂleminin hangi kurumun görevi
oldu¤u konusunda bir aç›kl›k bulunmamas›d›r. 2 Seri numaral› Gümrük Genel Tebli¤i’nin Ç›kar›lmayan Taﬂ›tlar baﬂl›kl› 16.
maddesinde; triptik karnesi, gümrüklerden
geçiﬂ karnesi, geçici giriﬂ karnesi, geçici giriﬂ belgesi ile girmiﬂ taﬂ›tlar›n ç›kar›lmamas› halinde yap›lacak iﬂlemler belirtilmesine ra¤men, taﬂ›t giriﬂ ç›k›ﬂ formu ile giren
taﬂ›tlar›n ç›kar›lmamas› durumunda yap›lacak iﬂlemler yer almam›ﬂt›r. Gümrük ‹daresinin personel say›s› ve teknik donan›m›
dikkate al›nd›¤›nda, bu takibin gümrük idaresince yap›lmas›n›n mümkün olmad›¤› görülmektedir. Kolluk güçleri taraf›ndan da bu
takibe iliﬂkin bir çal›ﬂma yoktur. Bir trafik
veya asayiﬂ kontrolü ya da trafik kazas› veya ihbar hallerinde yap›lan belge incelemesi s›ras›nda bir süre aﬂ›m› oldu¤unun anlaﬂ›lmas› halinde taﬂ›ta el konularak gümrük
idaresine teslim söz konusu olmaktad›r.
Yani, taﬂ›t giriﬂ ç›k›ﬂ formu düzenlenmek
suretiyle ülkemize geçici giriﬂleri yap›lan
özel kullan›ma mahsus kara taﬂ›tlar›n›n süresi içinde yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmamas› halinde 4458 say›l› Gümrük Kanununun 238.
maddesinin uygulanmas› gerekmekte ise
de; bu ceza maddesi nadiren de olsa kolluk
kuvvetlerince yakalanarak getirilen taﬂ›tlar

hariç, genel olarak arac›n› süresi geçtikten sonra yurtd›ﬂ› etmek üzere gümrük
idaresine müracaat eden yolculara uygulanmakta olup, yurtd›ﬂ›na ç›kar›lmayan
araçlar›n yakalanmamas› nedeniyle bu
araç sahipleri hakk›nda uygulanamamaktad›r.
Yap›lacak bir otomobil ithalat›nda, otomobilin C‹F ithal fiyat›n›n yaklaﬂ›k yar›s› kadar vergi ödendi¤i, bedelsiz ithal edilecek
otomobillerin üç yaﬂ›ndan küçük olma zorunlulu¤u dikkate al›nd›¤›nda, taﬂ›t giriﬂ
ç›k›ﬂ formu ile, hiçbir teminat verilmeksizin geçici otomobil ithalat›na izin verilmesi ve takibinin yap›lmamas› gerçekten düﬂündürücü bir uygulamad›r.
Daha önce Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun düzenlemiﬂ oldu¤u triptik karnesi kapsam›nda geçici ithalat› yap›l›rken,
popülist politikalar çerçevesinde 1990 y›l›nda Gümrük Yönetmeli¤inde yap›lan bir
de¤iﬂiklik ile taﬂ›t giriﬂ ç›k›ﬂ formu uygulamas›na baﬂlan›lm›ﬂ ve bu uygulama halen devam etmektedir. Taﬂ›t giriﬂ-ç›k›ﬂ
formu ile ülkemize giren ancak yurtd›ﬂ›
edilmeyen taﬂ›tlarla ilgili Devletin vergi
kayb› sözkonusudur. Ayr›ca, yurtd›ﬂ› edilmeyen taﬂ›tlar›n bulunmas›na iliﬂkin yap›lan çal›ﬂmalar da Devlete ayr› bir mali
yük getirmektedir. Oysa geçici ithali yap›lacak taﬂ›tlar›n eskiden oldu¤u gibi bir kefil kuruluﬂun kefaletinde ülkeye giriﬂinin
yap›lmas› halinde, devlet yurt d›ﬂ› edilmeyen araçlar›n vergilerini hiçbir emek ve
zaman harcamadan bu kuruluﬂtan tahsil
edecek, yurt d›ﬂ› edilmeyen taﬂ›tlar›n
araﬂt›r›lmas› ve bulunarak gümrük idaresine teslim iﬂlemi kefil kuruluﬂ taraf›ndan
gerçekleﬂtirilecek idi. Zira, triptik karnesi,
gümrüklerden geçiﬂ karnesi uygulamas›
bu ﬂekilde yürütülmektedir. Bir kefil kuruluﬂ taraf›ndan belge düzenlenmesi, taﬂ›t›
getiren ﬂah›s için belli bir maddi külfet

getirmektedir, ancak bu ödenemeyecek ya
da ﬂahs›n ekonomik durumunu etkileyecek
bir fiyat de¤ildir. Her hizmetin bir bedeli oldu¤u düﬂünülürse bu fiyat›n da normal alg›lanmas› gerekmektedir. Ayr›ca, kefil kuruluﬂ taraf›ndan tahsil edilecek ücretlerin
vergilendirilmesi Devlete ek bir gelir sa¤layacakt›r.
Bu çerçevede;
Yürürlükte bulunan mevzuata göre, taﬂ›t giriﬂ ç›k›ﬂ formu kapsam›nda ülkemize geçici
ithali yap›lan taﬂ›tlar›n yurtta kalma sürelerini aﬂmalar› halinde, yurtta kalma süresinin ne kadar aﬂ›ld›¤›na veya süresini
aﬂan taﬂ›t›n gümrük idaresine teslim edilip
edilmedi¤ine bak›lmaks›z›n taﬂ›t sahibi
hakk›nda ayn› para cezas›n›n (Gümrük Kanunun 238. maddesinin) uygulanmas›n›n
adil bir uygulama olmad›¤›, geçici ithalat
rejimi hükümlerinin ihlal edildi¤i süreler
dikkate al›narak ceza uygulanmas›, di¤er
bir ifadeyle uygulanan cezan›n ihlal süresine göre art›r›lmas› yönünde mevzuat de¤iﬂikli¤i yap›lmas›n›n uygun olaca¤›,
Geçici ithalat rejimi kapsam›nda ülkemize
geçici ithali yap›lan özel kullan›ma mahsus
kara taﬂ›tlar›n›n;
Yurtta kalma süreleri içerisinde yurtd›ﬂ›
edilmelerini,
Rejim ﬂartlar›n›n ihlali halinde, Devletçe
al›nmas› gereken gümrük vergilerinin zaman geçirilmeksizin tahsil edilmesi ve Hazine kayb›n›n önlenmesini,
Taﬂ›tlar›n takibinin sa¤l›kl› bir ﬂekilde yap›lmas›n›,
Teminen, ülkemize geçici getirilen bütün
kara taﬂ›tlar› için triptik belgesi düzenlenme zorunlulu¤unun getirilerek, bir kefil
kuruluﬂa takip ve kefalet görevinin verilmesi ve taﬂ›t giriﬂ ç›k›ﬂ formu kullan›lmas›
uygulamas›na son verilmesinin uygun
olaca¤› düﬂünülmektedir.

HABER-YORUM
EKONOM‹K GÖRÜNÜM (EYLÜL–EK‹M)

Müzakereler Baﬂlad›...
Haz. : Sibel Ba¤c› Uzun
n

AB ile Türkiye aras›nda tarihi bir dönüm noktas›:
3 Ekim günü Lüksemburg’da, Avrupa Birli¤i (AB) ile Türkiye, 40 y›l›
aﬂk›n süredir devam eden iliﬂkilerinde tarihi bir ad›m atarak kat›l›m
müzakerelerini baﬂlatt›lar. Müzakerelerin en az 10 y›l sürmesi
bekleniyor.

n

Yap› ve Kredi Bankas›’n›n Koçbank’a devri gerçekleﬂti...
Yap› ve Kredi Bankas›’n›n %57.4 hissesinin Koçbank’a devri
gerçekleﬂtirildi.

n

Tüpraﬂ ihalesindeki en yüksek teklif Koç-Shell ortakl›¤›ndan...
Tüpraﬂ ihalesinin aç›k art›rma
bölümünde en yüksek teklifi
veren Koç-Shell grubu 4
milyar 140 milyon dolarla
ihaleyi kazand›.

n
n

Türkiye'nin ihracat› 54 milyar dolar› geçti...
T‹M kay›tlar›na göre 2005'in ilk 9 ay›nda ihracat rakamlar› 54 milyar
dolara ulaﬂt›.Bu veriler ›ﬂ›¤›nda bu y›lki ihracat›n 75 milyar dolara
ulaﬂmas› beklenmektedir.

n

2006 bütçesi 157 milyar YTL...
Maliye, Hazine ve DPT bürokratlar›nca haz›rlanan 2006 mali y›l›
bütçesinde toplam harcamalar 157 milyar YTL olarak öngörüldü.

Erdemir ihalesinde en
yüksek teklifi OYAK verdi...
Ere¤li Demir ve Çelik
Fabrikalar›’n›n Özelleﬂtirme
‹daresi Baﬂkanl›¤›’na (Ö‹B) ait
%46.12 hissesinin sat›ﬂ› için
4 Ekim’de yap›lan ihaleye en
yüksek teklifi 2.77 milyar
dolarla OYAK verdi.

n

Enflasyon ve FDF hedefi de¤iﬂmedi...
Hükümet, 2006 y›l› ekonomik hedeflerini belirledi. Faiz d›ﬂ› fazlada %
6.5, enflasyonda da %5’lik oranlar korundu.

n

TÜFE’de y›ll›k enflasyon %8 oldu...
Eylül ay›nda y›ll›k enflasyon TÜFE’de yükseliﬂini sürdürerek %8’e
gelirken, ÜFE’de y›ll›k enflasyon bir önceki aya göre çok hafif bir
art›ﬂla %4.38 oldu.

n

Kapasite kullan›m oran› %82.9’a indi...
2004 y›l› Eylül ay›nda %84.3 düzeyinde olan imalat sanayii kapasite
kullan›m oran›, 2005 y›l› Eylül ay›nda %82.9’a geriledi.

n

Y›l›n ilk yedi ay›nda cari iﬂlemler ...
Temmuz ay›nda cari iﬂlemler dengesi 1.5 milyar dolar aç›k verdi.
Böylece, 2005 y›l›n›n Ocak-Temmuz döneminde cari iﬂlemler aç›¤› 15
milyar dolar oldu.

n

AB Türkiye’den kanatl› ithalat›n› yasaklad›...
Türkiye’den ku_ gribinin görülmesi üzerine AB Komisyonu canl› kuﬂ
ve tüy ithalat›n› yasaklayaca¤›n› duyurdu. AB’ye beyaz et ihracat›n›n
2006 y›l›nda baﬂlamas› planlanmaktayd›.

n

Özelleﬂtirmede rekor y›l...
2005’in ilk dokuz ay›nda Türk Telekom ve Tüpraﬂ ihalelerinin etkisiyle
özelleﬂtirme geliri 16.9 milyar dolar oldu. 2005’te özelleﬂtirme
gelirinin 20 milyar dolara ulaﬂmas› bekleniyor.

VIII. DIﬁ T‹CARET HAFTASI KUTLANDI
D›ﬂ ticaret haftas›
Ankara'da çeﬂitli
etkinlikler ile
kutland›. Baﬂbakan
Tayyip Erdo¤an ile
Devlet Bakan› Kürﬂat
Tüzmen'in de bizzat
kat›ld›¤› törenlerde
baﬂar›l› ihracatç›lara
ve düzenlenen d›ﬂ
ticaret konulu
kompozisyon
yar›ﬂmas›nda derece
alan ö¤rencilere
ödülleri verildi.
Toplant›da bir
konuﬂma yapan Baﬂbakan Erdo¤an, 2002 - 2005 y›llar›
aras›nda ihracat›n yüzde 28'lik art›ﬂ ile 70 milyar dolar
seviyelerine geldi¤ine de¤inerek, geliﬂen ekonomik iliﬂkilerin,
siyasal sorunlar›n azalmas›n› sa¤lad›¤›n› söyledi.
Devlet Bakan› Kürﬂat Tüzmen de yapt›¤› konuﬂmada
cumhuriyetin 100. y›l›ndaki hedeflerinin 500 milyar dolarl›k
ihracat oldu¤unu belirtti. Tüzmen 2023 y›l›nda ithalat›n 600
milyar dolar seviyesine ulaﬂaca¤›na iﬂaret ederek, toplam d›ﬂ
ticaret hacminin de söz konusu dönemde 1.1 trilyon dolara
ulaﬂaca¤›n› söyledi.
Tüzmen An›tkabiri ziyaretinde Atatürk'ün mozelesine çelenk
koyarak, An›tkabirdeki defteri de imzalad›.Tüzmen 2023
y›l›nda 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaﬂmak için
Atatürk'e söz verdiklerini de söyledi.

GÜMRÜKLER

KAPILAR VE
‹SKELELER
Tarihler 1930'lar› iﬂaret etmektedir. Yer
‹skenderun’a ba¤l› Hamamkap› Karakolu
Hizmet Binas›’d›r... Gümrük kay›tlar›nda,
bu kap›dan yabanc› ülkelere katran odun
ve domates ezmesinin ihraç edildi¤i
belirtilmektedir. Ayn› notlar›n devam›nda,
kap›n›n yer ald›¤› köyde kiral›k ev
bulman›n güç oldu¤u ve köyde tek bir
bakkal oldu¤u vurgulanm›ﬂ...

Gümrükten Yans›malar kitab›ndan al›nm›ﬂt›r.

Türkiye'nin d›ﬂ dünyaya aç›lan
kap›lar›ndan bir baﬂkas›
yans›m›ﬂ bu foto¤rafa da. Sene
1940 ve görüntüdeki mekan
Yaylada¤› hudut kap›s›.

Kimi yerlerde ise gümrükler bir
iskele ile d›ﬂ dünyaya aç›l›r.
T›pk› 40'l› y›llardaki Çanakkale
Gümrük Baﬂmemurlu¤u gibi.
Kay›tlarda bu mütevaz›
iskeleden d›ﬂ dünyaya taze bal›k
ve kaﬂar peyniri ihraç edildi¤i
yazar. ‹thalat ise henüz yoktur...

ﬁ‹RKET

www.syk.com.tr

Ekonomideki en son geliﬂmeler,
Gümrük mevzuat›ndaki son de¤iﬂiklikler,
On-line gümrük takip sistemi
e-bültenler, güncel ekonomi haberleri,
hepsi elinizin alt›nda...
www.syk.com.tr

SYK Gümrük
Müﬂavirli¤i ve
n
sektör ile ilgili so
r,
haberler, yorumla
analizler,
geçmiﬂten
sayfalar...
SYKONSEPT'de

‹hracat, ithalat, önemli belgeler, serberset bölgeler,
CE iﬂareti, teslim ﬂekilleri, faydal› linkler ve d›ﬂ
ticaret ile ilgili ö¤renmek istedi¤iniz pek çok ﬂey...
DIﬁ T‹CARET‹N ABC'sinde

