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Değerli SYKONSEPT okurları, 

Bir önceki sayımızda, bilhassa seçim sebebiyle yaşadığımız sıkıntının sona 
ermesi temennisinde bulunmuştuk. Yaz ayları dolayısıyla zaten durgunlaşan 
ekonomi, çıkılan izinler-tatiller sebebiyle düşen motivasyonlar derken seçim 
sonrası hükûmet kurulamaması, Türkiye’nin her sektöründe gözle görülür 
bir gerginlik yarattı. 

Bültenimizi hazırladığımız günlerde, Türkiye kendini erken seçime hazırlıyor. 
Her zaman ümit ettiğimiz gibi, bu seçimlerde de sandıktan Türkiye için, 
en iyi olanın çıkmasını ve parti başkanlarının Türkiye’nin iyiliğine odaklı 
kararlarla hareket etmesini temenni ediyoruz.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da Barış Mitingi esnasında patlayan iki 
bomba sebebiyle hayatını kaybeden 100’ün üzerinde insanın sevenlerine 
başsağlığı, yaralı 250’den fazla kişiye acil şifalar, Türkiye için de yeniden 
huzur ve barış dolu günler diliyoruz.

Bu sayımızda, dış ticaretle ilgili olarak “Gümrük Cezalarına Bakış” ile 
“İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği ve Danıştay 
Kararları” yazılarımızı, ayrıca SYK Akademi’nin Gebze Semineri hakkındaki 
detayları bulabilirsiniz.

Yılın bu vakitleri muhteşem bir atmosfere sahip Gölyazı ile ilgili yazımız da, 
soğuk kış günleri öncesinde kısa bir hafta sonu kaçamağı yapmak isteyen 
okurlarımız için sayfalarımızda yer alıyor.

2016’da görüşmek üzere...
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GÜMRÜK CEZALARI

BÖLÜM 1

Gümrük cezaları, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 
onbirinci kısmında üç bölüm hâlinde düzenlenmiştir.

Birinci bölüm, kanunun 231, 232 ve 233. maddelerini 
içeren “Genel Hükümler”den oluşur. Bu hükümlerden 
232. maddede; gümrük vergileri ile birlikte alınması 
gereken para cezaları -ki bu tür cezalar vergi 
kaybına neden olan cezalardır ve yazımızın ilerleyen 
bölümlerinde bu tür cezalara değinilecektir- vergiler ile 
aynı zamanda karara bağlanarak tebliğ edilir ve vergiler 
ile birlikte ödenir, hükmü yer alır. Bu hüküm, bir ithalat 
işlemi sırasında, vergi kaybından kaynaklanan cezai bir 
durum meydana gelmişse ithalat işleminin tamamlanıp 
eşyanın teslim alınabilmesi için o vergi farkı ile birlikte 
kanunun hükmettiği kadar cezasının da ödenmesi 
anlamına gelmektedir.

Kanunun onbirinci bölümünün ikinci kısmında ise 
“Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak 
Cezalar”a yer verilmiştir. 234, 235, 236, 237 ve 238. 
maddelerde düzenlenen bu tür cezalar, kanunun en 
ağır maddelerini teşkil eder ve siz mükellefleri, gerek 
idari açıdan ve gerekse maddi açıdan zor durumlarda 
bırakabilecek hukuki sonuçlar doğurabilmektedirler. 
Buradaki idari açıdan zor duruma düşürmesi sözümün 
altında; bu tür vergi kaybına neden olan cezalar, 
idarenin görüşü doğrultusunda 5607 Sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanunu’nda yer alan suç ve kabahatlerle 
kolaylıkla ilişkilendirilebilmesi gerçeği yatmaktadır.

Örnek oluşturması açısından yukarıda saymış 
olduğumuz maddelerin birkaçına göz atacak olursak:
234. maddenin 1. fıkrasında: ”Serbest dolaşıma giriş 
rejimi veya kısmî muafiyet suretiyle geçici ithalat 
rejimine tâbi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan 
ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol 
sonucunda özetle;

a bendinde, beyana göre hesaplanan vergi ile alınması 
gereken vergi farkı %5’i aştığı takdirde;

b bendinde, kıymeti noksan bulunduğu takdirde;
bu noksanlıkların vergisi ve bu vergi farkının 3 katı para 
cezası alınır.

Bu fark %5’i geçmediği ve toplama, çıkarma vb. işlem 
hatası gibi maddi hesap hatasından kaynaklanması 
hâlinde bile bu farklara ait vergi ve bu verginin yarısı 
tutarında para cezası tatbik edilir.” ifadesi ve 236. 
maddede ise “Antrepodan ve gümrük idaresince eşya 
konulmasına izin verilen yerlerden, teminat verilmiş 
olsa bile, gümrük işlemleri başlanmadan veya bu 
işlemler tamamen bitirilmeden ve gümrük idaresinden 
izin alınmadan kısmen veya tamamen eşya çıkarılması 
durumunda; eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra 
gümrüklenmiş değerinin 2 katı para cezası alınır.” 
ifadesi bulunmaktadır.
 
Bu bölümü oluşturan diğer maddeler de aynı şekilde 
ağır hükümler taşımakta olup, konumuz ekseninden 
fazla ayrılmamak için bu maddelere değinilmeyecektir.

Bu tür, vergi kaybına neden olan cezaların, düzenlenen 
cezalar içindeki oranı düşük olmakla birlikte daha önce 
de belirttiğimiz gibi gerek idari, gerekse maddi açıdan 
telafisi zor sonuçlar doğuracağından, vergi tutarını 
doğrudan veya dolaylı etkileyecek bilgi ve belgelerin 
belirtilmesinde ve/veya beyanında azami dikkat 
gerektirmektedir.

Son olarak 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun onbirinci 
kısmının üçüncü bölümünde “Usulsüzlüklere İlişkin 
Cezalar” yer almaktadır. Bu cezalar, 239. ve 241. 
maddelerde hüküm altına alınmıştır.

Dış Ticaret

İsmet Göğerçin
SYK Gümrük Müşavirliği
Gümrük Müşaviri   
Operasyon Yönetmeni

Gümrük Cezalarına
Bakış
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239. maddede ”İthalat veya ihracat vergilerinden muaf 
eşyayı 33. madde hükümleri gereğince belirlenen 
gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak 
ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu 
tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda 
sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, 
söz konusu eşyanın ithalata konu olması hâlinde, 
CIF değerinin, ihracata konu olması hâlinde ise FOB 
değerinin onda biri oranında para cezası alınır.” hükmü 
yer almakla birlikte madde içinde bahsi geçen fiil ve 
teşebbüslerin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
ile de bağlantılı olduğu göz ardı edilmemelidir.

Kanunun 241. maddesinde yer alan usulsüzlük 
cezaları, uygulamada en yoğun karşılaşılan ceza 
türüdür. Ana hattıyla bu tür cezalar; bu kanuna ve bu 
kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil 
düzenlemelerle (Yönetmelik, tebliğ, idari karar vb.)
getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere düzenlenen 
cezalardır. Usulsüzlük cezası, her yıl 213 Sayılı VUK 
(Vergi Usul Kanunu) uyarınca belirlenen yeniden 
değerleme oranında artırıldığından, sabit olmayıp 
değişken miktarlı bir cezadır. (2015 yılı için bu ceza 
miktarı 85 TL olup Kabahatler Kanunu’na göre, itirazsız 
ve süresi içinde ödendiğinde 63,75 TL’dir.)

Usulsüzlük Cezaları, 241. maddenin 1. fıkrasında 
belirtilen tutarın (85 TL’nin);
 1. Fıkrasındaki fiillere 2 katı
 2. Fıkrasındaki fiillere 4 katı
 3. Fıkrasındaki fiillere 6 katı 
 4. Fıkrasındaki fiillere 8 katı
tatbik edilmesi suretiyle bulunur. Bu cezalara da itiraz 
edilmediği ve süresi içinde ödendiği durumlarda 
Kabahatler Kanunu’na göre belirtilen indirimden 
yararlanılabilineceği gibi Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği 
kapsamında da uzlaşma talebinde bulunulabilinir.

BÖLÜM 2

Cezaya Düşmemek için Neler Yapmalıyız? 

Buraya kadar, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda yer 
verilen, ceza uygulaması gerektiren fiiller ve bu 
fiillere ne şekilde ceza verileceğini, birkaç maddeye 
değinmek suretiyle anlattık. Yazımızın bu bölümünde 
ceza maddelerinin içerik detayına biraz daha girerek 
bu cezalardan nasıl sakınırız sorusuna cevap vermeye 
çalışacağız.

Hatırlanacağı üzere kanunun 235, 236, 237 ve 238. 
maddelerinde Vergi Kaybına Neden Olan Fiillere 
Uygulanacak Cezalar’a değinilmişti. Bu cezalar, 
ödenecek vergi miktarını doğrudan veya dolaylı olarak 
etkileyen durumlarda gündeme gelmektedir.

O hâlde aklımıza hemen “Vergiyi doğrudan veya 
dolaylı etkileyen unsurlar nelerdir?” diye bir soru gelir.
Vergiyi doğrudan etkileyen unsurların başında fatura 
bilgileri gelmektedir. Bu bağlamda toplam fatura tutarı 
ve döviz cinsi önemli unsurlardır. Yine, fatura tutarını 
etkilemesi açısından, fatura konusu eşyaların adedi, 
ağırlığı vb. özelliklerinin de doğru belirtilmesi önemli bir 
gerekliliktir.

Gümrük vergileri; ithalat işlemlerinde CIF kıymet,   
ihracat işlemlerinde ise FOB kıymet üzerinden                        
hesaplanır. Dolayısıyla ithalat işlemlerinde, navlun 
ödeme tutarları ve sigorta tutarları da, dolaylı olsa da, 
vergiyi belirleyen unsurlardan olduğundan teslim 
şeklinin fatura üzerinde belirgin olarak yer alması 
sağlanmalıdır. Zira ithalat işlemine ait bir faturada  teslim 
şekli belirtilmemişse bu fatura her ne kadar CIF kıymet 
üzerinden düzenlenmiş olsa da, Gümrük İdarelerince 
”FOB Teslim” olarak kabul edilecektir.

Gümrük idareleri tarafından uygulanan cezaların 
çoğunluğunu oluşturan “Usulsüzlüklere İlişkin 
Cezalar”a gelince:

Bu tür cezalar, Gümrük Kanunu’nun 234, 235, 236, 
237 ve 238. maddelerinde belirtilen “Vergi Kaybına 
Neden Olan Fiillere Uygulanan Cezalar” kadar mali 
zorunluluklar getirmese de devam etmekte olan 
ithalat, ihracat, transit vb. gümrük işlemlerinin 
tamamlanmasında gecikmelere neden olmakta, bu 
tür gecikmeler de üretimin ve/veya malın alıcıya 
tesliminin sekteye uğraması gibi istenmeyen sonuçlar 
doğurmaktadır.

Usulsüzlüklere Uygulanan Cezalar bölümünde yer alan 
birkaç paragrafa değinecek olursak:

Beyanımıza temel oluşturan bilgi ve belgelerde, gümrük 
beyannamesinin gümrük idaresince yapılan onay 
işleminden sonra, yapılacak herhangi bir değişiklik, 241. 
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maddenin 1. fıkrasına göre cezalandırılmaktadır ki bu tür 
usulsüzlükler uygulamada en yaygın olan usulsüzlüklerdir. 
Yaygın olarak usulsüzlükle cezalandırılan önemli bir diğer 
nokta da 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda belirtilen 
sürelerin aşılmasıdır.

Ceza maddelerinin değindiği bu süreler ve uyulmaması 
durumunda uygulanacak usulsüzlük cezası miktarları 
aşağıdaki gibidir:

Dâhilde İşleme Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında 
İşleme Rejimine tâbi tutulmak suretiyle Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen eşyanın izin süresini aştıktan sonraki 
1 ay içerisinde ilgili rejimin taşıdığı şartların yerine 
getirilmesi ve işlemlerin bitirilmesi, söz konusu eşyanın 
yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış başka bir 
işleme tâbi tutulması 241. maddenin 3. fıkrasının (h) 
bendi;

Geçici ihraç edilen eşyanın, geçici ihraç için verilen 
süreyi aşması 241. maddenin 3. fıkrasının (ı) bendi;

Geçici İthalat Rejimine tâbi eşyayı yine, verilen süreyi 
1 aya kadar aşmamak kaydıyla, işlemlerinin bitirilip 
yeniden ihraç veya gümrükçe onaylanmış başka bir 
işlem veya kullanıma tâbi tutulması 241. maddenin 3. 
fıkrasının (l) bendi,

Geçici İthalat Rejimine tâbi bu eşyayı, süresi içinde olsa 
bile Gümrük İdaresine bilgi vermeden Türkiye Gümrük 
Bölgesi dışına çıkarılması 241. maddenin 3. fıkrasının 
(m) bendi uyarınca usulsüzlük cezasında belirtilen 
miktarın 2 katıyla,

Geçici İthalat, Dâhilde İşleme ve Gümrük Kontrolü Altında 
İşleme Rejimlerine tâbi eşyanın, izin verilen süresinin 
bitiminin ardından 2 ayı aşmayan bir süre içerisinde 
rejimin taşıdığı şartlara göre işlemlerinin sonlandırılması, 
yeniden ihraç veya gümrükçe onaylanmış bir başka 
işlem veya kullanıma tâbi tutulması (241. maddenin 
4. fıkrasının g ve h bentleri) durumunda usulsüzlük 
cezasının 4 katı,

Geçici İthalat Rejimi kapsamında Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilen taşıtlara verilen sürenin bitimini 
müteakip 3 ayı aşmamak kaydıyla işlemlerinin 
bitirilmesi, yeniden ihraç veya gümrükçe onaylanmış 
bir başka işlem veya kullanıma tâbi tutulması hâlinde 
usulsüzlük cezasının 6 katı,

Son olarak, gümrük işlemleriyle ilgili belgelerin 
(beyanname, beyanname eki belgeler, kayıt - izin 
belgeleri vb.) 5 yıl süreyle saklanmaması hâlinde 
usulsüzlük cezasının 8 katı oranında ceza uygulanır.

Fatura adedine bağlı olarak (ek faturaların düzenlendiği 

veya varlığı tespit edildiği durumlarda) fatura 
tutarının değişmesi, eşyanın menşeinin, belgelerinde 
veya etiketler üzerinde belirtilenden farklı çıkması, 
Geçici İthalat, Dâhilde İşleme ve Gümrük Kontrolü 
Altında İşleme Rejimlerinde verilen sürelerin aşılması, 
eşyanın; kap adetlerinin, ağırlıklarının farklı çıkması, 
beyannamelerin iptal edilmesi gibi daha birçok örnek 
verilebilir.

Cezaların miktarları değişiklik olsa da her bir cezai 
işlem, başta gümrük idaresi nezdinde yaratmış olduğu 
güven sorunu olmak üzere, eşyanın teslimini de 
geciktireceğinden bir dizi zincirleme soruna sebep olur.  
 
SON SÖZ

Biliyoruz ki hiçbirimizin işi kolay değil. Rekabetin, 
zaman kaybına tahammülü olmadığı günümüzde, dış 
ticaret işlemlerini yönetmek ve mal akışını sağlamak zor 
ve zor olduğu kadar da stresli bir iş. Ancak bahsetmiş 
olduğumuz bütün bu cezai durumların yaşanmasının 
ardındaki en büyük sebebin “aciliyet” olduğu 
unutulmamalıdır. Yani ithal edilen eşyanın işlemlerindeki 
aciliyet veya ihraç eşyasının kalkacak gemi / tır vb. araca 
acilen yetiştirilecek olmasıdır. 

Doğaldır ki böyle “acil” durumlarda da dikkat seviyesi 
düşmekte, istenmese de, cezai durumlarla karşı karşıya 
kalınmaktadır. Elbette ki üretim için gerekli hammadde, 
üretim bandına, satış için gerekli eşya, standlara veya 
alıcısına zamanında yetiştirilmelidir. Yapılması gereken, 
ithalat veya ihracata konu eşyanın/evrakın, olası 
gecikmeleri de hesaba katarak, zamanında hazırlanması 
ve ön kontrollerinin yapılmasıdır.
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Kisisel Gelişimin ve İletişimin 
Anahtarı: EQ - Duygusal Zekâ

Aktüel

Dünyada iyiler ve daha iyiler olmak üzere iki 
çeşit insan vardır. Her ne kadar herkesin belli bir 
potansiyelle doğduğuna inansak da insanlar, fiziksel 
olarak geliştikleri gibi niteliksel olarak da gelişebilir. 
Kişilerin sahip olduğu özellikleri bir adım öteye taşıyıp 
kendilerini geliştirmelerine “kişisel gelişim” denir. Kişisel 
gelişimin en temel noktası, bireyin kendini tanımasıdır. 
Bu doğrultuda sorumluluklarını bilmesi, hangi durumda 
ne yapacağını doğru öngörmesi, eksik olduğu alanlarda 
kendini geliştirmeye karar vermesi, bireyde kişisel 
gelişimin başladığı andır. 

Kişisel gelişim alanında kendine dair adım atmış bireyler, 
belli bir düzen içerisinde; hayata dair belirledikleri 
hedeflerini gerçekleştirmek, kararsızlıklarını aşmak, 
belli bir bakış açısı kazanmak, diğer insanlar arasında 
fark yaratmak, motivasyonlarını yükseltmek, zamanı 
iyi değerlendirmek, özgüvenlerini artırmak, pek çok 
alanda deneyim kazanmak, başarıya odaklanmak, her 
türlü değişime ve yeniliğe açık olmak, sosyal iletişim 
gibi konularda kişisel eğitimler alır. Kişisel gelişim, 
bireyin kendi öz varlığına kattığı değerle bütünüdür. 
Hedeflerimize varmada bizi motive eden birçok teknik 
ve stratejiyi içeren bir süreçtir. Kişisel gelişim, başkalarıyla 
iyi ilişkiler ve iletişim kurmak konusunda adım atmaktır. 

Kişisel gelişim, aslında bireyin kendi yaşamında yaptığı 
değişimlerin tamamı olup, yaşamın son ânına kadar 

ilerleyen bir süreçtir. Kişisel gelişim, bireyde bilinçli olarak 
gerçekleşen değişimler bütünü olarak adlandırılabilir. 
Kişiler yeteneklerini, meziyetlerini, bilgi ve davranışlarını 
bilinçli seçimlerle belirli bir program dâhilinde yönlendirir. 
Birey bu bilinçli değişimi içselleştirdiği anda, bu sürecin 
adının ne olduğunun aslında pek de önemi kalmaz. 
Çünkü önemli olan, bireyin bulunduğunu düşündüğü 
düzeyden daha gelişkin bir düzeye varmak istemesi ve 
bununla ilgili çaba sarf etmesidir. 

Kişisel Gelişimin Yararları

Kişisel gelişim, bireyi sürekli olarak pozitif yönde 
geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta 
başarılı, etkili, verimli ve güçlü kılmanın yolu bilgi 
yapılandırmasıdır. Birey, bu bilgi yapılandırmasını; ancak 
farklı edinimlerle gerçekleştirebilir. Bu farklı edinim ve 
öğrenmeler ile arasında bir ilişki kurduğu takdirde çok 
yönlü ve yaratıcı düşünme becerisi kazanır. İşte, kişisel 
gelişim ile birey, hem potansiyel olarak hem de sosyal 
açıdan gelişir. 

Kişisel gelişim ile belli niteliklerini fark eden ve bu 
niteliklerini geliştiren birey, çevresiyle olan iletişiminde 
daha girişken hâle gelir. Sosyal hayatta daha mutlu ve 
verimli olur. Bu faydanın, hem bireye hem de topluma 
yönelik olduğu söylenebilir. Çünkü birey, sosyal bir 
varlık olduğundan, çevresini etkilerken çevresinden de 
aynı oranda etkilenir. 

Neden Kişisel Gelişim

Olumlu olmak ve pozitif düşünmek, her şeyden önce 
gelir. Hissettiğiniz tüm duygular ve düşüncelerimiz 
aslında hayatımızı şekillendirir. Olumlu duygular 
beslemek, olumlu olaylarla karşılaşmamızı sağlar. Saf bir 
niyetle ve gerekli çabayla, istediklerimiz gerçekleşebilir. 
Burada önemli olan, kararlı olmak ve isteklerimizden 
vazgeçmemektir. 

Değişimin başlangıç noktası her zaman insanın 
içindedir ama değişimin gerçekleşmesinin tek koşulu, 
bireyin bu değişimin gerçekten istemesi ve bunun için 
çaba sarf etmesidir. Bu değişimi gerçekten isteyen birey, 
‘an’ı yaşamaya başlar. Olayları daha gerçekçi bir bakış 
açısıyla görür. Yaşamdan ve yaptıklarından daha çok 
keyif alır ve mutlu olur. 
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Kişisel Gelişimin Anahtarı: EQ

EQ, duygusal zekâ demektir. Duygusal zekâ, bireyin 
hem kendisine hem de çevresine ait olan duyguları 
anlamasına yardımcı olur. Kişinin duygusal ve sosyal 
yönde iletişim becerisini geliştirebilmesi; kendi 
duygularını tanıması, sorunlarla başa çıkmayı öğrenmesi, 
empati kurabilmesi, problem çözme yeteneğini 
geliştirmesini, yardımseverlik gibi iyi meziyetlere sahip 
olmasını, doğru ve sağlıklı ilişkileri kurabilmesini kapsar. 

Bir grup bilim adamına göre duygusal zekâ EQ, IQ 
kadar önemlidir. IQ doğuştan gelir, EQ ise gelişebilen 
bir yetenektir. Birbirlerini tamamlarlar. Duygusal zekâsı 
yüksek birey, iş ve özel hayatında başarıya ulaşır. Bu 
sayede de çocukları ve eşiyle mutlu olur. Konuşmayı, 
kime ne söyleyeceğini iyi bilir. Sosyal ilişkileri kuvvetlidir. 
Problem çözebilir.

EQ, kişiliğin oluşmasıyla paralel olarak ilerler. Çocukların 
büyükleriyle iletişim kurduğu, duygu ve davranışlarını 
etrafındaki kişiler ile paylaşmaya başladığı andan 
itibaren gelişmeye başlar.

EQ’nun oluşması için anne-babaların çocuklarıyla 
doğru iletişim kurmaları çok önemlidir. Anne babanın 
ilgisizliği, çevre şartlarının bir çocuk için uygun olmayışı, 
çocuğun geçirdiği hastalıklar, iyi eğitim alamaması 
gibi faktörlerle EQ, yeterince gelişmeyebilir. Eleştirme, 
yargılama ve şiddetin bulunduğu ortamda çocuğun 
duygusal zekâsı gelişmez. 

EQ’nun gelişmeye başladığı dönemde çocuğa dikkatli 
davranmak gerekir. Yaptığı bir yanlışta ceza vermek 
yerine ona bu yanlışı sebeplerini açıklayarak anlatmak, 
doğru bir davranış sergilediği zaman ödüllendirmek 

gereklidir. Çocukla bol bol sohbet edilmeli, fikir 
alışverişinde bulunulmalıdır. Bunlar yapılmazsa çocuğun 
sosyal yönü ve özgüveni gelişmez. Çekingen ve pasif bir 
birey olur. Problemleriyle baş edemez, şiddete başvurur. 
Duygusal zekâ eksikliği; depresyon, yeme bozuklukları, 
uyuşturucu bağımlılığına kadar varan birçok tehlikenin 
sebebi olabilir.

Duygusal Zekâyı (EQ) Oluşturan Yeteneklerden 
Bazıları

1. Kendini Tanıma: Kendini tanıyan bireyler, 
yaşamlarını daha kolay idame ettirir. Kişisel konularda 
verdikleri kararlardan daha emin olurlar. İş ve evlilik 
alanlarında daha mutlu, başarılı olurlar.

2. Empati: Bu yeteneğe sahip kişiler sosyal ortamlarda 
daha çok ilgi görür. 

3. Liderlik: Öğretmenlik ve yöneticilik gibi mesleklerde 
başarılı olurlar. 

4. Dirayet: Olumsuz durumlarla karşılaşan duygusal 
zekâsı gelişmiş birey, bu olaylar karşısında daha kolay 
toparlanır. 

Duygusal zekâ, eleştiri yapabilmek ve eleştiriye açık 
olmak gibi iki önemli kavramı da içinde barındırır. 
Eleştiriye açık olmak her açıdan önemlidir. Bırakın 
eleştirsinler! Eleştiriden rahatsızlık duymak yerine, 
bunu bir fayda öğesi olarak değerlendirmek gerekir. 
Bu sayede kişi, kendindeki olumlu ve olumsuz yönleri 
öğrenme fırsatını elde eder. Eleştiri kabulü kadar 
eleştirmeyi bilmek de önemlidir. Eleştiri, başkalarının 
onurunu kıracak, kişiliklerine zarar verecek şekilde 
olmamalıdır. 

Hepimiz birbirimizden farklıyız. Farklı olmak, diğer 
insanlardan daha iyi ya da daha kötü olmak demek 
değildir. Başkalarının dünyaya bakış açılarının 
kendimizinkinden farklı olduğunu ne kadar çabuk 
idrak edersek, karşımızdakini de o kadar çabuk 
tanırız. Bu da bizim duygusal zekâmızın gelişmesi 
için faydalıdır. Duygusal ve zeki kişiler başkalarının 
duygularını ve düşüncelerini kendileri için tehlike olarak 
değerlendirmezler. Tam tersine, bunu yeni birşeyler 
öğrenme açısından önemli görmektedirler. 

Sözün özü; kişisel gelişimini tamamlayan ve duygusal 
zekâ açısından gelişen birey, hem çevresine hem 
de kendisine faydalı olur. Duygusal zekânın önemi 
unutulmamalıdır. Duygusal zekâ, gelecek nesillerin, 
hayatlarında olumlu yönde ilerleyebilmeleri açısından 
son derece kritiktir. Güzel yarınlara ulaşmak için, 
çocuklarımızın zekâ gelişimlerinde duygusal yönü 
görmezden gelmemeyi öğrenmek gerekmektedir...
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Dış Ticaret

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri 
Yönetmeliği ve Danıştay Kararları

Nurdan Elmas
SYK Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşavir Yardımcısı
Operasyon Yönetmeni

Özellikle 2004 yılının ortalarından itibaren ithalatta 
gözetim ve korunma önlemlerine ilişkin tebliğlere 
ağırlık verilmesiyle birlikte kısıtlamalarda önemli artışlar 
görülüyor. Ancak, gözetim ve kısıtlama önlemlerinin 
gümrük idarelerinde uygulanması esnasında önemli 
sıkıntılar yaşandı ve yaşanıyor.

Gümrük idarelerinde, beyanın yanında ek tahakkuk 
yapmak suretiyle hesaplanan fatura kıymetine ilave 
kıymet beyanları, birçok yasal düzenleme ile tanzim 
edilmiştir. Bunlar; İthalatta Gözetim ve Korunma 
Önlemlerine İlişkin Tebliğler, İthalatta Gözetim ve 
Korunma Önlemleri Yönetmeliği, Belirli Ülkeler Menşeli 
Malların İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri 
Yönetmeliği ve Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların 
İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Yönetmeliği 
hükümleridir.

Bu yönetmelikler, 01.06.1995 gün ve 22300 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan 30.04.1995 gün ve 1995/6814 
sayılı İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri, Kota 
İdaresi ve Tarife Kontenjanı Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararı, 19.10.1995 gün ve 22438 Sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan 06.10.1995 gün ve 1995/7348 sayılı     
Belirli Ülkeler Menşeli Malların İthalatında Gözetim ve 

Korunma önlemleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 28.5.2003 gün ve 25121 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan 02.05.2003 gün ve 2003/5567 sayılı Çin 
Halk Cumhuriyeti menşeli malların İthalatında Gözetim 
ve Korunma Önlemleri Hakkında Bakanlar Kurulu kararı 
şeklinde sıralanabilir. Özellikle 2004 yılının ortalarından 
itibaren İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine 
İlişkin Tebliğlere ağırlık verilmesiyle kısıtlamalarda 
önemli artışlar görülmektedir.

Kıymet Farkı Ağır Para Cezalarına Yol Açtı

Bu tebliğler ışığında yerli üreticilerin talep ve görüşleri 
doğrultusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 
(Ekonomi Bakanlığı olarak değişti) belli bir malın 
ithalatının, o malın yerli üreticileri ve ülke ekonomisi 
üzerinde olumsuz sonuçlar yaratıp yaratmadığının tespit 
edilmesi suretiyle inceleme başlatılması ve buna göre 
gözetim/kısıtlama getirilmesi uygun olacaktır. Ancak, 
gözetim ve kısıtlama önlemlerini gümrük idarelerinde 
uygulama esnasında önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Bizim amacımız da bu sıkıntıları dillendirerek çözüm 
önerileri sunmaktır. Biz gümrük müşavirliği hizmeti 
veren şirketler, gümrük idaresi ile müşterilerimiz arasında 
dolaylı temsil yetkisi ile köprü vazifesi görmekteyiz. 
Yayınlanan Gözetim Tebliğlerinin eklerinde eşyanın 
tarife pozisyonları yer almaktadır. Hepimizin bildiği gibi 
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Dış Ticaret
tarife, yorum gerektiren bir konudur. Doğal olarak bu 
yorumların sonucu eşyanın G.T.İ.P. numarasında son 
iki hanedeki istatistik numarasının değişiminde dahi 
Gözetim Tebliğlerine istinaden kıymet farkından dolayı 
ağır para cezaları ile karşılaştık.

İthalatçı firmaların bu cezalara itiraz etmesiyle birlikte 
konu vergi mahkemelerine, oradan da son karar mercii 
olan Danıştay Daire Başkanlıklarına intikal etti. Danıştay 
kararları ise yüksek oranda gümrük idarelerinin 
aleyhine sonuçlanmaktadır. Kararlarda özellikle, 
Gümrük Kanunu’nda eşyanın gümrük kıymetinin 
belirlenmesine ilişkin maddelere göre işlem yapılması 
gerektiği, bu maddeler hükmüne göre belirlenemeyen 
ithal eşyanın gümrük kıymetinin Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Anlaşmasının 7. Maddesinin Uygulanmasına 
Dair anlaşma hükümlerinin dikkate alınması gerektiği 
vurgulanmaktadır.

Gözetimle İlgili Kararlar Dikkat Çekici

Ayrıca Danıştay kararlarında gözetim uygulaması 
ile ilgili şu ibare dikkat çekicidir: “Bakanlar Kurulu 
kararıyla gözetim önlemlerinin amacı bir malın aynı 
veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler 
üzerinde, zarar tehdidi yaratan miktar ve/veya şartlarda 
ithal edilmesi hâlinde söz konusu malın ithalatının, 
ithalattaki gelişmelerin gözlenmesidir.

Gözetim önlemleri, bu amacın gerçekleştirilmesini 
sağlamanın ötesinde bir uygulama içermemektedir. 

Temyiz mercii olan Danıştay’ın birçok kararında bu 
açıklamalara yer verildi.

07.02.2012 tarihinde yayınlanan 2012-3 sayılı Genelge 
ile ithalatçı firmalar ve biz gümrük müşavirleri, nefes 
aldık diyebiliriz. Bu genelge ile gözetim uygulaması 
nedeniyle oluşacak kıymet farkından dolayı herhangi 
bir ceza uygulanmayacak, sadece ek kıymet beyanı 
yapılacak, ek kıymet beyan sonucunda oluşacak kıymet, 
eşyanın nihai kıymeti olarak değerlendirilecektir.

Bu Genelge Uygulama Açısından Yeterli mi?
Hayır yeterli değil.

Biz gümrük müşavirleri, bir ürüne tarife verirken 
gümrük idareleri ile problem yaşamamak için eğer bir 
alt pozisyonda gözetimli bir tarife var ise o tarifeye 
veriyoruz. Müşterimizin ürünü gerçekten de bir üst 
pozisyonda olabiliyor. Bu gözetim uygulamalarından 
dolayı müşterilerimiz çoğu zaman kıymetten ötürü 
fazla vergiler ödemektedirler.

Temennimiz, bakanlığımızın bu konuyu Danıştay 
kararları doğrultusunda değerlendirip buna göre yeni 
bir düzenleme getirmesidir.
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Gezi

Bursa’nın Saklı Cenneti: Gölyazı

Gölyazı, Bursa’ya bağlı Nilüfer ilçesinde, Uluabat 
Gölü kıyısında küçük bir yarımada şeklinde biçimlenmiş 
doğal ve tarihî zenginliklerle donanmış bir köydür. 
Köyün yerlisi olan halk, çoğunlukla balıkçılık ile ilgilenir 
Ziyaretçiler açısından ise; hafta sonlarını balıkçılık veya 
benzer aktiviteler ile geçirmek isteyenler için İstanbul’a 
çok yakın, gizli bir elmas gibidir Gölyazı.

En derin yeri on metreyi bile geçmeyen sığ bir göl olan 
eski adıyla “Apolyont” yani Uluabat Gölü, kış aylarında 
yağan yağmurlar sayesinde dört-beş metre kadar 
yükselerek Gölyazı’nın yarımada hâlinden sıyrılıp, bir 
ada görünümü almasına neden olmaktadır.

Nasıl Gidilir?

Yeşillikleriyle kendine hayran bırakan Bursa’dan 
çıktıktan sonra İzmir istikametine ilerleyin. Uluabat 
Gölü’nden yaklaşık 5 kilometre sonra, gölün güzelliğine 
kendinizi kaptırıp da tabelayı kaçırmayın!

Eğer aracınız yok ise otobüs ile Bursa terminalden 
Nilüfer ilçesine ve oradan da Gölyazı’ya ulaşabilirsiniz. 
Ulaşım için otobüs tercih etmek zorunda kalırsanız, 
“oraya gidersem ne yaparım” diye düşünmeyin. Küçük 
bir köy olduğu için Gölyazı içerisinde ulaşım sıkıntısı 
yaşamak pek mümkün değil.

Neden Gölyazı’ya Gitmeli, Nereleri Görmeli

Tek tek saymak yerine köyün her bir noktası gezip 
görülmeli desek doğru bir tavsiye vermiş oluruz. 

Tarihinde bir Rum yerleşim yeri olan köyün içerisinde 
mimari yapısı korunmuş Rum evlerini gezip görmek, ilk 
yapmamız gereken şeylerden biridir. Köye ait tam sekiz 
adet ada bulunmakla beraber en büyüğü olan Halilbey 
Adası da başlı başına muhteşem doğası ve güzelliği ile 
kendine hayran bırakmaktadır.

Yine köye bağlı olan Kız Adası üzerindeki Apollon 
Tapınağı ve Bizanslılara ait olduğu bilinen kiliseyi, tarihe 
ev sahipliği yapmış surların kalıntılarını, St. Constantinus 
Manastırı’nı da görebilirsiniz. 750 yaşına yakın olduğu 
söylenen Ağlayan Çınar’ı görmeyi sakın unutmayın!

Gölyazı’ya yapacağınız gezi, yalnızca kültürel ve tarihî 
bir gezi olmaktan daha öte... Göl kenarında balık 
tutanların huzuruna eşlik etmek, tepeden Gölyazı 
cennetini izlemek, zeytinin yeşili ve gölün mavisinin 
kuş sesleriyle birleştiği, halkının güzelliği ve iyimserliği 
sayesinde sizin dinlenmeniz, huzuru bulmanız için de 
enfes bir “hayata mola” mekânı. Özellikle İstanbul gibi 
büyük ve stresli bir şehre yakınlığı, tercih edilmesi için 
başlı başına bir neden.
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Göl üzerinde sandal ile yapılan geziler, çok ekonomik bir 
fiyatla benzersiz güzelliğin içinde bulunmanıza imkân 
sağlıyor. Bu gezilerde, yaptığınız programlara göre köye 
bağlı adacıkları, köy üzerindeki turistik alanları görme 
imkânına sahip olacaksınız.

Tarihî Gölyazı Hamamı, restore edilip bir kafe havası 
verilmiş ve görülmesi gereken yerler arasında yerini 
almıştır. Gölyazı, küçücük bir yer olmasına rağmen, 
tarihî hamamı da dâhil olmak üzere birçok uygarlık 
ve topluluğa ev sahipliği yaptığı için sayılarak 
bitirilemeyecek kadar çok ziyaret edilecek noktaya 
sahip.

Mitolojik ve kültürel birikimi, Gölyazı’nın amatör ve 
profesyonel fotoğrafçılar tarafından da tercih edilmesini 
sağlıyor.

Bir de gezinizi uzun yıllardır her yıl mayıs ayında 
düzenlenen Leylek Şenliği’ne denk getirebilirseniz, 
yöresel bir aktiviteyi de yakalama şansına sahip 
olursunuz. Şehrin trafiği ve stresinden bunaldığınız, 
cafcaflı Ege ve Akdeniz tatillerinden ayrı bir dinlence 
aradığınız zamanlar için biçilmiş kaftan.

Nerede Konaklanır?

Gölün etrafında ve köy içerisinde küçük pansiyonlar 
olmakla beraber, Bursa ve Karacabey’e bağlı birçok otel 
ve konaklama tesisi de mevcuttur. Ama özellikle mevsim 
geçişlerinde aşırı yoğunluk olmasından kaynaklı, 
önceden rezervasyon yaptırmak gerekmektedir.

Mitolojik Dönemde Gölyazı

Efsaneye göre, Marmara Denizi etrafında konumlanmış 
olan Odryes Çayı, Bandırma’dan denize dökülüyormuş. 
Uluabat Gölü’nün bulunduğu yerde Apollonia Krallığı 
bulunurken, Odryses Çayı’nın bulunduğu yerde ise Melde 
Krallığı adı verilen bir topluluk kuruluymuş. Melde Kralı, 
oğlu için Apollonia Kralı’nın kızını istemiş. Ancak Apollonia 
Kralı’nın kızı bu evliliğe niyetli olmadığı için evliliği 
reddetmiş. Apollonia Kralı da kızını olası bir tehlikeden 
koruyabilmek için bir saray yaptırmış ve bu saraya saklamış.

Melde Kralı, hem oğlunun reddedilmesini hem de 
kızın kendilerinden kaçırılmasını onur kırıcı bulup. 
yaşananların intikamını almaya karar vermiş.

İntikam almak için Odryses Çayı’nın yolunda 
değişiklik yaptırılarak Apollonia’nın sular altında 
kalmasını emretmiş. Tüm toprakları sular altında kalan 
Apollonia’nın yüksek bir tepesinde bulunan ve prensesin 
de içinde oturduğu sarayla birlikte, etrafın da sular 
altında kalmasıyla bir ada şekline bürünmüş. Etrafın su 
basmasıyla oluşan göl Uluabat Gölü, prensesin içinde 
bulunduğu ada da Gölyazı Köyü olarak tanımlanmış.

Ağlayan Çınar’ın Hüzünlü Hikâyesi

Eski adı Apolyont (Apollonia) olan Gölyazı’da, Osmanlı 
zamanlarında Türkler ve Rum halkı beraber yaşarlarmış. 
Gölyazı’nın bir tanesi, güzeller güzeli Rum kızı Eleni ve 
yakışıklı Türk genci Mehmet birbirlerine sevdalanmışlar. 
Ne yazık ki bu aşk, Kurtuluş Savaşı sırasında Rumların 
köyleri boşaltması ile birlikte kâbus gibi bir hâl almış.

Eleni ve ailesi mübadele sonunda Selanik’e geri dönmüş 
ve bunu duyan Mehmet, Eleni’yi aramaya karar vermiş. 
Eleni’yi bulmuş bulmasına ancak Eleni’nin ağabeyi Yorgi 
“Bu aşka göz yumamam, biz iki düşman milletiz, geri 
dön ve kardeşimi unut” demiş.

Türk genci “Geçmem sevdamdan, canımı alman 
gerekir” deyince Yorgi hançerini çıkarmış ve Mehmet’i 
bıçaklamış. Canını vermek üzere olan Mehmet, Eleni 
ile gizli gizli buluştukları çınarın altına gemiş ve çınarın 
üzerine “Canım sevdiğim, sonsuza dek seni burada 
bekleyeceğim” diye bir yazı yazmış. Bunu duyan Eleni 
çınarın altına gitmiş ve Mehmet’i görmüş. Ardından 
da Eleni canına kıymış. Bu olaydan sonra yöre halkı 
tarafından çınarın kan döktüğü ve ağladığına inanılmış; 
adına da Ağlayan Çınar denilmiş.

Bu iki hikâyeye benzer daha birçok hikâyeye ev sahipliği 
yapmış olan Gölyazı’nın duvarlarında, sokaklarında ve 
yapılarında, tarihin yüzlerce kalıntısının sizle fısıldadığını 
hissedeceksiniz.
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Kalp Krizi
(Miyokard İnfarktüsü)

Dengesiz beslenme, hareket kısıtlılığı gibi faktörlerin 
çoğaldığı günümüzde özellikle kırk yaş üstü bireylerin 
korkulu rüyası gibi bilinse de kalp krizi, gençlerde ve 
çocuklarda da görülmektedir. 

Daha birçok hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarının, 
bu doğrultuda kalp krizi geçirme oranında da kalıtsal 
özelliklere bağlı olarak risk oranının arttığını biliyoruz. 
Kalp krizini ileri yaşlardaki bireylerin daha zor atlattığı, 
kalp krizi ile ilgili yaygın bir yanılgıdır.

Genç yaştaki hastalar damar yapısının daha sert 
olmasından kaynaklı olarak kalp krizi sonrası daha çok 
risk altındadır. Korkulu rüyalarımızdan biri olan kalp 
krizi (miyokard infarktüsü) hakkında ne kadar geniş 
bilgi sahibi olursak, krize karşı alabileceğimiz tedbirleri 
de bilebiliriz.

Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Nedir?

Kalp krizi, kalbi besleyen damarların ya da kalbe kan 
taşımakla görevli olan damarların, plak, pıhtı gibi 
nedenler ile tıkanması ve kalbin çalışması için beslenme 
amaçlı kullanmış olduğu oksijeni kalbe taşıyamaması 
sonucunda kalbin çalışamaması veya çalışmasının 
durması olarak açıklanabilir. 

Her damar tıkanıklığı, kalp krizine neden olacak diye 
bir durum yoktur. Damar yapısı ve kalbi beslediği yerin 
kanlanmasına göre bazen damar tıkanıklığından yıllar 
sonra kalp krizi meydana gelebilir. 

Kalp krizinin bir başka nedeni ise kalbi besleyen ana 
damar olan atardamarın (koroner arterin) belirli bir 
nedene bağlı olarak üst üste kasılması ve kalbe kan 
pompalayamaması, bunun sonucu olarak da kalbin 
beslenememesidir. 

Nedenler farklı olabilse bile temel sebep, kalbin yetersiz 
beslenmesi sonucu görevini yerine getirememesi ve 
zamanında müdahale edilmezse -ne yazık ki- durması 
ile sonuçlanan bir durum olmasıdır. Kalp krizi ve kalp 

hastalıklarının nedenleri arasında ilk sıralarda aşırı 
stresli ve düzensiz hayat olduğu bilinmektedir. Hatta 
belki de günümüzde kalp krizi vakalarının bu kadar 
hızla artması bu nedendendir.

Kalp Krizi ve Kalp Hastalıkları Bakımından
Risk Grupları

Kalp krizinin temel nedeninin damar tıkanıklıkları 
olmasından kaynaklı; damar tıkanıklığına karşı önlem 
almakla, kalp krizi için önlem almak aynı platformda 
konuşulabilecek benzer iki konudur. Kötü bir miras 
olan kalıtsal hastalıklardan biri de kalp ve damar 
hastalıklarıdır. Bundan dolayı, bilhassa ailede kalp 
ve damar hastalıklarına dair bir hikâye olması, her 
birimizin genç yaşlardan başlayarak, bir emniyet kemeri 
gibi, önlem almasını gerektirmektedir. 

Bu önlemlerden başlıcaları:

Sigarayı Bırakmak: Sigara, oksijen alımını azalttığı 
ve damar tıkanıklığına neden olduğundan ilk uzak 
durulması gereken alışkanlıktır.

Sağlıklı Beslenme ve Spor: Fast food yiyeceklerden 
uzak durun, aşırı kilo ve hareketsiz bir hayat, sadece 
kalp krizine değil birçok hastalığa davetiye çıkarmış olur.

Düzenli Doktor Kontrolleri: Belirli bir yaştan sonra 
düzenli olarak gerekli kontrolleri yaptırmanın dışında, 
kendinizde hissettiğiniz bir belirti varsa kesinlikle 
doktora danışmalısınız.

Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Belirtileri

İlk ve en belirgin olan belirtilerden biri, göğüs kafesinde 
ağrıdır. Bu ağrı, kas ağrılarıyla karıştırılabilir fakat kalp 
krizine bağlı olan ağrı, göğse bıçak gibi giren bir ağrıya 
benzer.

Ağrı, nöbetler şeklinde gelebileceği gibi uzun süreli de 
olabilir.

Gövdede ve üst ekstremitelerde nedensiz ağrı, kramplar 
şeklinde ve huzursuz edici bir ağrı da kalp krizi belirtisi 
olabilir.

S ağlık
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Solunumda, özellikle derin nefes alma ihtiyacı 
duymanıza rağmen nefes alamama durumu gelişebilir.

Vücut sinyalleri ve arıza bildirimi görevleri olan baş 
dönmesi, terleme ve mide bulantısı, kalp krizinin de 
belirtileri arasındadır.

Kalp Krizi Teşhis Yöntemleri

Kalp atım hızı, ağızda salya boşalması, cilt rengi değişimi, 
göğüste ağrı tarifi gibi birleştikleri zaman spesifik olan 
belirtiler ile teşhis konulmaya ve bir uzman tarafından 
tedaviye başlanmış olsa da, bir sağlık tesisi içerinde;
 
• Kalp Anjiyografisi
• EKG 
• Eforlu EKG
• Kalp Ultrasonografisi
 
ve kalbin çalışma düzeyini belirleyen kan tahlilleri 
yapılarak kesin teşhis koyulmuş olur.

Kalp Krizi Tedavi Yöntemleri

Kalp krizi tedavisinde nedensel tedavi uygulanır. Tedavi 
esnasında dakik ve doğru adımlarla süreklilik sağlamak 
gerekir. Örneğin, kalbin atımını ve kan akışının debisini 
değiştirecek ilaçlar vermeden önce işin uzmanına 
danışmalıyız.

Hasta yakınları, fenalık geçiren kişiye kolonya vb. 
maddeler koklatarak onu ayıltma eğilimindedir ancak 
halihazırda oksijen alımı sıkıntısı yaşayan hastaya karşı 
bu davranış, kaş yapayım derken göz çıkarmak gibidir.

Eğer var ise dilaltına konulacak bir aspirin hastanın 
hayatını kurtarabilir. Kanın incelmesini sağlayan aspirin 
kanın taşıma yüküne bağlı olarak rahatlık sağlayacak 
aynı zamanda sorun bir pıhtı ise kan sulandırıcı özelliği 
ile tedavi edici de olmuş olacaktır. Ancak bu durumda 
bile, hastanın kalp krizi geçirdiğinden emin olmak 
gerekir. 

Cerrahi müdahale gereken durumlarda anjioplasti ve 
stent uygulaması ile de çözüme ulaşılabilir. Bu tedavi 
yöntemleri, bazen geçici çözümler olarak karşımıza 
çıkar. Bu durumlarda bypass ameliyatı ile kesin çözüme 
ulaşılır.

Anjiyografi

Kalp krizi sonrasında veya öncesinde, hatta kırk yaş 
sonrası belirli aralıklar ile yapılması gereken, el bileği 
veya kasıktaki arter (atardamar) içerisine iğne şeklinde 
bir kateter ile girilerek yapılan bir işlemdir. Anjiyografi 
sonrasında damar yapısının durumuna göre, ilaç 
tedavisi, anjiyoplasti, stent ya da bypass ameliyatı 
yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Anjioplasti 

Daralmış veya herhangi bir nedenle tıkanmış olan 
damarın, iğne şeklinde, ucunda içi boş olan bir balon ile 
olan bir kateter yardımıyla el bileği veya kasık içerisindeki 
arterden girilerek, tıkalı bölgeye gelindiğinde balonun 
şişirilip damarın darlık veya tıkalılık hâlinin açılması ile 
uygulanan bir işlemdir.

Stent Uygulaması

Birbirinin devamı olarak uygulanan anjiyoplasti, 
anjiyografi işlemlerinin son uygulaması olan stent, 
anjiyoplasti uygulamasının yetersiz olarak görüldüğü 
durumlarda, bir boru şeklinde olan stent aparatının 
damarın daralmış bölgesine yerleştirilerek uygulanması 
durumuyla tedavi amaçlı yapılan bir işlemdir.

Koroner Bypass  

Kalp üzerinde bulunan, tıkanıklığın ve kalbin 
beslenememesinin nedeni olan damarın, bacaktan 
alınan bir atardamar ile değiştirilmesi işlemi olarak 
tanımlanabilecek cerrahi bir girişimdir.

Kolay bir ameliyat olmadığı gibi, kalple ilgili her işlem 
gibi, hastanın ameliyat sonrası sağlığına çok dikkat 
etmesi gerekir.
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Bizden Haberler

SYK Akademi - 7 Ekim 
Gebze Semineri

Şirket içi çalışan personeline eğitim vermek üzere 2008 
yılında kurulan SYK Akademi, zaman içinde dış ticaret 
firmalarının bu konudaki taleplerini de dikkate alarak 
dışarıya açılmıştır.

Uygulamayı bilen ve gümrük kanunu ve dış ticaret 
mevzuatına hakim müşavirlerimiz arasından seçilen 
eğitimcileriyle üniversitelerde eğitim programlarına 
katılmış ve müşterilerimize talep ettikleri spesifik konularda 
eğitimler düzenlemeye başlamıştır.

Halen dış ticaret firmalarının talebi hâlinde SYK Akademi 
eğitmenlerimiz; Gümrüklerde İş Akış Süreci, Akreditif 
ve Karşılaşılan Sorunlar, Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası, Teslim ve Ödeme Şekilleri, Serbest Bölgeler, 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Mükellef Hakları, Gümrük 
Rejimleri, İthalat ve İhracat Mevzuatı, Yatırım Teşvik 
Mevzuatı, Cezalar ve Uzlaşma, Tarife Cetveli, KDV ve 
ÖTV Mevzuatı, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 
Gözetim ve Koruma Önlemleri, Eşyanın Kıymeti, Gümrük 
Vergi Oranlarının Tesbiti ve İlgili Matrahlar Üzerinden 
Hesaplanması konularında eğitimler verebilmektedir.

Doğuş ve Okan Üniversitelerinde hâlen SYK Akademi 
eğiticilerimiz, dış ticaret bölümü öğrencilerine müfredatlı 
eğitimler vermektedirler.

Ayrıca Akademimizin Eğitmenleri, SYK Gümrük Müşavirliği 
A.Ş.’deki gümrük müşavirlerimizce dış ticaret firmalarına; 
Yetkilendirilmiş Yükümlü, Uzlaşma, Dâhilde İşleme Rejimi 
ve İhtilaflı duruma düşen önemli dosyalarda v.b. konularda 
danışmanlıklar ile gümrük işlemlerinde Sonradan Kontrol 
Öncesi Ön Denetim hizmetleri sunmaktadır. 

SYK Akademi, akademik platformda Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müfettişleri Derneği, Üniversiteler, TOBB’a bağlı 
Sanayi ve Ticaret Odaları, TİM’e bağlı İhracatçı Birlikleri ve 
TSE gibi hizmet ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak 
her yıl değişik şehir ve bölgelerde, gümrük idarelerindeki 
gündem konularını içeren seminer/sempozyumları ücretsiz 
olarak düzenlemektedir.
Bu seminer/sempozyumlara Türkiye’nin önde gelen dış 
ticaret firmalarının yetkilileri, üniversitelerin dış ticaret 
bölümü öğrencileri ile ithalat ve ihracat firmaları sahipleri 
katılmakta, seminer/sempozyum sonrası katılımcıların 
talepleri hâlinde kendilerine “Katılım Sertifikası” 
düzenlenmektedir.

Ayrıca talep edilmesi hâlinde dış dicaret firmaları 
yetkililerine istedikleri konularda SYK Akademi Eğitmenleri 
tarafından şirket merkezlerinde özellikli gümrük mevzuatı 
eğitimleri verilmektedir.

SYK Akademi, 12 Kasım 2014 tarihinde İzmir Hilton 
Otelinde, 21 Mayıs 2015 tarihinde Manisa Ticaret ve 
Sanayi Odasında, Dış Ticarette Güncel Konular Seminerleri 
düzenlemiştir.
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SYK Akademi tarafından bu defa 7 Ekim 2015 tarihinde 
Gebze’de Workinn Otelde “Dış Ticaret Şirketlerinin 
Gümrük İdarelerindeki Gündem Konuları ve Çözüm 
Önerileri Semineri”ni gerçekleştirilmiştir.

Seminer TİM Başkan Vekili, Doğu Marmara Gümrük ve 
Ticaret Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcıları, Dilovası, 
Gebze, Derince, Petro Kimya, Kaçak İstihbarat Gümrük 
Müdürlerimiz ile dış ticaret firma sahip ve yetkilileri 
katılmıştır.

Seminerin açılış konuşmalarını TİM Başkan Vekilimiz Sayın 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürümüz Sayın Musa Aydemir yapmışlardır.

TİM Başkan Vekilimiz Sayın Çıkrıkçıoğlu, yaptığı açılış 
konuşmasında; 
“...Öncelikle SYK Akademi’yi dış ticaret konularında 
yapmakta olduğu seminerler nedeniyle tebrik etmek 

isterim. Gümrük idarelerimizin gündeminde olan 
konularını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri, 
üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, TİM’e bağlı ihracatçı 
birlikleri ile müştereken siz değerli dış ticaret erbabına 
akademik platformda seminerler ile işlemesi ve çözüm 
önerileri sunması örnek bir çalışmadır.

Sizlere ihracatımız ile ilgili konularda kısa bilgiler sunmak 
isterim.
2014 yılında ülkemizin ihracatı yüzde 4 artışla 157 
milyar 622 Dolar ile Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni rekoru 
olmuştur.

2014 yılında Türkiye, net ihracatın katkısıyla büyümüştür.

En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında, ihracatını en fazla 
artıran il yüzde 16,3 artış ile Sakarya olmuştur. Kocaeli’nin 
ihracatı ise yüzde 2,8 gerilemiştir.

2015 yılına gelindiğinde ise ABD ekonomisindeki tempolu 
büyüme ve Avrupa’daki toparlanma sürmekte iken 
döviz kurlarındaki oynaklık ihracatçımız için ihracatta 
fiyat tutturmayı daha da zorlaştırmıştır. Bu anlamda 
ihracatçılarımızın ihracat sigortası imkânlarından sonuna 
kadar faydalanması uygun olacaktır.

2015 yılının 9 aylık döneminde ihracatımız yüzde 10 
düşüşle 106 milyar 287 milyon Dolar olmuştur.

Bu dönemde ne yazık ki parite kaynaklı 9,7 milyar Dolarlık 
kayıp yaşadık.

2015 yılında en fazla ihracat yapan il 10 il arasında bulunan 
Sakarya’nın ihracatı yüzde 14, Kocaeli’nin ihracatı yüzde 
20 düşmüştür.
TİM olarak ihracatçılarımızın “nasıl bir büyüme modeli 
istediği” hususunda çalışmalar yapmaktayız.

TİM olarak inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmayı 
merkeze alan ihracatta yüksek katma değer odaklı yeni 
bir büyüme istiyoruz.
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4 yıldır İstanbul’da Türkiye inovasyon haftası 
düzenlemekteyiz. Bu yıl 5-6 Kasım tarihlerinde “Adana 
İnovasyon Haftası”nı düzenledik.

Küresel inovasyon endeksi 2015 sonucuna göre 
ülkemizin inovasyonda ilerlemesi için ihtiyacı olan ilk 3 
faktör arasında, karşımıza siyasi istikrarın iyileştirilmesi 
çıkmaktadır. Hain terör saldırıları ülkemizin huzuru 
bozmakta ve yatırım ortamını baltalamaya çalışmaktadır.
Birlik olup kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz...” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürümüz sayın 
Musa Aydemir ise açılış konuşmasında; sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında yapılmış olan bu seminerden dolayı 
SYK Akademi ve SYK Gümrük Müşavirliği A.Ş.’yi tebrik 
ederken bu tür faaliyetlerin hizmet alan dış ticaret firma 
yetkilileri için son derece faydalı olduğunu, hizmet veren 
gümrük idareleri olarak da mükellefin sorun ve önerilerini 
doğrudan kendilerinden öğrenme fırsatı yakaladıklarını 
ifade etmiştir.

Seminerde gümrük ve ticaret bakanlığı baş müfettişi 
sayın Zeki Tüyen tarafından Sonradan Kontrol, SYK 
Akademi eğitmeni İzmir Şube Müdürümüz sayın Yazgül 
Meral tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, 
SYK eğitmeni Gümrük Müşavirimiz sayın Canan Erdem 
tarafından Dâhilde İşleme Rejimi, DoĞu Marmara 
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı sayın Ali 
İhsan Merdanoğlu tarafından Kaçakçılıkla Mücadele 
Kanunu, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi sayın İlhan 
Duygu tarafından Akreditif ve Karşılaşılan Sorunlar, Türk 
Standardları Enstitüsü Avrupa Yakası İthalat Müdürü 
iken Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanı olarak 
atanan sayın Ebubekir Temiz tarafından TSE Uygulamaları, 
ITR Teknoloji Genel Müdürü sayın Deniz Cengiz tarafından 
27001 Bilgi Güvenliği Sistemi, Gümrük Müşaviri ve SYK 
Akademi Eğitmenimiz sayın Şükrü Kızılkurt tarafından 
Cezalar ve Uzlaşma Uygulamaları konularında sunumlar 
yapılmıştır.

Seminere katılan dış ticaret firma yetkilileri, sunum 
sonrasında konuya ilişkin sorularını sorarak sunucudan 
yeterli ve doyurucu cevaplar almışlardır.

Seminerimizin bütün bir gün 
sürmesinin ardından katılımcılara 
günün anısına birer plaket 
takdim edilmiştir.

Bu arada Doğu Maramara 
Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü kadrosunda yer 
alan dedektör köpeğimiz 
Zeyna tarafından uyuşturucu 
yakalamaya ilişkin bir performans 
sergilenmiştir.

Sayın Ali İhsan Merdanoğlu’nun günün anısına dış ticaret 
erbabı için kaleme almış olduğu şiiri alkış almıştır:

DIŞ TİCARET ERBABI

Pasaportları cebinde, ülke ülke geçerler,
Gümrük kapılarına; ithalat-ihracat ürünlerini dizerler,
İş bağlantısı kuramayınca, patronları üzerler,
Ekonominin lokomotifi, dış ticaret erbabı.

Çok şık giyinir, yabancı dilleri iyi bilirler,
Geleceği herkesten önce görürler,
Dünyanın her yerinde dış ticaret ağlarını örerler,
Ekonominin lokomotifi, dış ticaret erbabı.

Merdanoğlu, teşvik edelim ülkemize hizmet edenleri,
Çok çalışalım, boşa geçirmeyelim emekleri,
El ele verelim, iyi değerlendirelim bugünleri,
Sizleri, yürekten selamlıyorum, ekonomimizin neferleri.

Ali İhsan Merdanoğlu

SYK Akademi bu yıl Bursa’da ve gelecek yıl başta Avrupa 
yakası olmak üzere başka Bölgelerde düzenleyeceği 
Seminerler ile dış ticaret firmaları yetkililerini hizmet 
aldıkları bölge gümrük idaresi ve ilgili diğer kurum 
yetkilileriyle aynı platformda buluşturarak gündem 
konularına çözüm aramaya ve üretmeye devam edecektir. 


