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H
KIfi MEVS‹M‹ GER‹DE KALIRKEN...

Her sene oldu¤u gibi karl›, buzlu, so¤uk ve ço¤unlukla da gri bir rengin hakim tonu oluflturdu¤u k›fl

günleri  yavafl yavafl geride kalmaya bafllad›. Önce bahar›n ilk belirtileri ile birlikte do¤a kabuk de-

¤ifltirerek, kendisini yenilerken, havalarda ›s›nmaya bafllad›. Arkas›ndan da s›cak günlerin tüm etkin-

li¤i ile hüküm sürdü¤ü yaz günleri gelecek. Ve do¤adaki de¤iflim tüm enerjisi ile birlikte yüzünü gös-

terecek. Hiç flüphesiz ki, bununla birlikte hayat›n ritmi de daha bir tempolu atacak.

‹flte t›pk› gelmekte olan yaz günleri gibi, bizlerde SYK olarak benzer bir de¤iflimi yafl›yoruz. Doksan-

l› y›llar›n bafl›ndan bu yana sürekli olarak gerçeklefltirilen at›l›mlar›n ve kurumsal geliflim anlam›n-

daki yat›r›mlar›n, flu günlerde deyim yerindeyse meyveleri   toplan›yor. Hem teknolojik geliflim anla-

m›nda gerçeklefltirilen yat›r›mlar, hem de çal›flan profilinin kalitesinin yükseltilmesi anlam›nda ya-

p›lan çal›flmalar›n, flimdilerde karfl›l›¤› d›fl ticaret alan›nda Türkiye'nin en büyük firmalar› ile birlik-

te çal›flmak olarak al›n›yor.

Her geçen gün d›fl dünya ile daha fazla bütünleflen ve buna paralel olarak d›fl ticaretini gelifltiren Tür-

kiye, hiç flüphesiz ki söz konusu geliflmeyi de bu konuda haz›rl›klar›n› yapm›fl ve sürece eksiksiz bir

flekilde dahil olmufl firmalar eliyle hayata geçiriyor. Ar-ge çal›flmalar› için kayda de¤er kaynak ay›-

ran, d›fl pazarlarda etkili giriflimlerde bulunan, üretimi tüm boyutlar› itibar›yla d›fl dünyan›n beklen-

ti ve taleplerine göre ayarlayarak yapan ve bütün bunlar›n sonunda da dünyan›n dört bir köflesine

mal ve hizmet sunan firmalar, sonuçta bu yeni dönemin de öncüleri oluyorlar. Hatta yaln›zca öncü ol-

makla kalm›yorlar, ayn› zamanda de¤iflen ve geliflen Türkiye'nin yeni yüzü olarak da dünyan›n eko-

nomik vitrininde de gururla boy gösteriyorlar. 

Bu sürecin baflar›l› bir flekilde yürümesi veya en az›ndan aksakl›klar ile karfl›laflmadan      etkin bir

flekilde sürdürülebilmesi ise, sürecin tüm üyelerinin ayn› yöne ayn› anlay›fl birlikteli¤i içinde baka-

biliyor ve ayn› dili konufluyor olmalar›ndan geçiyor. Ya da baflka bir ifade ile  d›fl ticarete yönelik sü-

recin baflar›yla yürütülmesi, tedarik zinciri olarak adland›rd›¤›m›z sürece kat›lan tüm birimlerin bu

anlay›fla yönelik bir donan›ma sahip olmalar›ndan geçiyor.      

Bu ba¤lamda her zaman dile getirdi¤imiz gibi, gümrükleme sürecindeki ifllemlerin do¤ru ve süratli

bir flekilde yap›lmas› büyük önem kazan›yor. Ancak bununda ötesinde, sürecin daha ilk ad›m›ndan iti-

baren planlanmas› ve planland›¤› flekilde  sorunsuz olarak yürütülmesi de büyük önem arzediyor. Bu

da, hep vurgulad›¤›m›z üzere gümrük ifllemlerini profesyonel bir zihniyet ile ele alan ve kapsaml› bir

dan›flmanl›k hizmetini sunan firmalar›n   sürece etkin bir flekilde kat›l›mlar› ile söz konusu oluyor. 

Ya da baflka bir flekilde ifade etmek gerekirse, dünyaya aç›lan ve büyüyen Türkiye'nin lokomotifi

üreten ve d›fl pazarlara ürettiklerini satan firmalar olurken, bu lokomotifin sa¤ salim yoluna devam

etmesini sa¤layanlardan birisi de, sunduklar› hizmet ile gümrük müflavirli¤i firmalar› oluyor. T›pk› bu

sürecin lokomitifi konumundaki Tofafl, Arçelik, Beko, Ford Otosan, Group Seb gibi firmalar ile onlar›n

bu süreçteki patneri olan Syk Gümrük Müflavirli¤i firmas› örne¤indeki gibi.

Güneflli günler dile¤iyle...

D›fl ticarete yönelik
sürecin baflar›yla
yürütülmesi, tedarik
zinciri olarak
adland›rd›¤›m›z sürece
kat›lan tüm birimlerin bu
anlay›fla yönelik bir
donan›ma sahip
olmalar›ndan geçiyor.  

iletisim@syk.com.tr
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‹fi  DÜNYASI

T
A.fi. tek tüzel kiflilik ola-
rak Arçelik A.fi. çat›s› al-
t›nda birlefltirildi. 2001
y›l›nda ise Beko taraf›n-
dan yürütülen Beko mar-
kal› ürünlerin pazarlamas›
ve sat›fl› Arçelik A.fi. tara-
f›ndan yürütülmeye baflla-
n›r. 
Ayn› dönemde ar-ge
için Türkiye'de da-
ha önce hiç bir fir-
man›n yapmad›¤›
boyutta yat›r›mlar
da yap›lmaya bafl-
lan›r. Kalite  Arçelik
markas›n›n belirleyi-
ci özelli¤i olmufltur
art›k. Ayn› zamanda be-
yaz eflya üreticisi Arçelik'ten,
ak›ll› ürünler üretimine ve ev
otomasyonu tasar›m›na geçilen
bir süreçte bafllam›flt›r. Daha
baflka bir ifade ile Arçelik art›k
sadece iç piyasada tüketilen
ürünlerin de¤il, bir dünya mar-
kas›n›n ad›d›r.
Bu geliflme k›sa zamanda so-
nuçlar› itibar›yla kendisini
göstermekte gecikmez. 1998 y›l›nda orbital çamafl›r
makinesi, teknoloji büyük ödülünü al›r. 1999 y›l›nda ise mqm
– motor hata tan›mlama projesi ile söz konusu ödül bir kez
daha kazan›l›r. Yurt içi ve özellikle de yurt d›fl›nda birbiri pe-
flis›ra gelen ödüller, teknolojiye yap›lan yat›r›mlar› daha da
h›zland›rc› bir etki yapar.
2003 y›l›nda ar-ge için yap›lan 72 milyon euro'luk harcama,
toplam yat›r›mlar içindeki yüzde 1,1'lik pay› ile Türkiye
ad›na bir rekorun tescili olur. Son üç y›l içindeki patent
baflvurular›n›n yüzde 10'unun Arçelik taraf›ndan yap›l›-
yor olmas› ise bir baflka rekordur. Ayn› günlerde adedi
82'ye ulaflan ankastre ürün gam› ile Arçelik, hem Türki-
ye'de, hem de Avrupa'da önemli bir pazar pay›na sahip
hale gelir. Öyle ki, 2004 y›l› rakamlar› itibar›yla yap›lan
ihracat 2.7 milyar dolara ulaflm›flt›r. Baflka bir deyiflle,
Türkiye'nin y›ll›k ihracat›n›n yaklafl›k olarak yüzde 4'ü
tek bafl›na Arçelik taraf›ndan yap›l›r hale gelmifltir.
‹çinde bulundu¤umuz 2005 y›l› itibar›yla kuruluflu-
nun 50. y›l›n› kutlayan Arçelik'de art›k müflterileri-
miz aras›nda yer al›yor. Elbette daha h›zl› daha ve-
rimli ve daha kaliteli hizmet üretilmesi ad›na. Hem

Türkiye, hem de dünya için....

YEN‹ MÜfiTER‹M‹Z ARÇEL‹K 
Takvimler 1955 y›l›n› göstermektedir. Uygulamadaki liberallefl-
me politikalar› eflli¤inde Türkiye'nin d›fl dünyaya aç›ld›¤› ve do-
lay›s›yla da kalk›nmaya çal›flt›¤› günlerdir söz konusu zaman di-
limi. ‹flte tam da o günlerde Vehbi Koç, Türkiye için hayal bile
edilmesi zor bir ifl için ilk ad›m› atar. Türkiye'de beyaz eflya üret-
mek ad›na Arçelik'i kurar. 

Hayal k›sa zamanda gerçe¤e dönüflüverir. 1958 y›l›nda ilk yer-
li çamafl›r makinesi, 1960'ta ise ilk buzdolab› üretilir. 1968 y›l›n-
da h›zla büyüyen Arçelik, Çay›rova tesislerine tafl›n›r. 1975  Es-
kiflehir buzdolab› iflletmesinin aç›ld›¤› tarih olur. 1979 ise ilk
yerli elektirikli süpürgenin üretildi¤i tarih. Bu süreci 1999 y›l›n-
da Ankara'daki bulafl›k makinesi üretim iflletmesinin faaliyete
geçmesi izler. Art›k geride kalan k›rk küsur y›l›n sonunda Arçelik
Türkiye'nin beyaz eflya üretimindeki öncü markas› olmufltur bi-
le. 
Gelinen nokta, art›k beyaz eflya üretiminin çok daha ötesinde bir
yerdir. Arçelik kazand›¤› kurumsal hüviyeti ile birlikte, etkinli¤i
s›n›rlar›n ötesine do¤ru uzanan bir dünya markas› olma yolunda
ilerlemektedir. Bu ba¤lamda 1999 y›l›nda piflirici cihazlar üreti-
mi yapan Ardem kurulur. Türk Elektrik A.fi. ile At›l›m ve Geliflim
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G
ANTREPOLAR ÜZER‹NE B‹R
DE⁄ERLEND‹RME

Gümrük antreposu; gümrük gözetimi alt›n-
da bulunan eflyan›n veya izin verildi¤i du-
rumlarda ihraç eflyas›n›n konuldu¤u depo
niteli¤inde yerlerdir. Antrepolar, genel ve
özel antrepo olmak üzere ikiye ayr›lmak-
tad›r. Genel antrepo, herkes taraf›ndan
kullan›labilen gümrük antreposu olup, A, B
ve F olmak üzere üç türden oluflmaktad›r.
Özel antrepo ise, sadece antrepo iflletici-
sine ait eflyan›n konulabildi¤i gümrük ant-
reposu olup, C, D ve E olmak üzere üç tür-
den oluflmaktad›r.
Gümrük antrepolar› ile ilgili olarak; 4458
say›l› Gümrük Kanununun 93-107 nci,
Gümrük Yönetmeli¤inin 277-346 nc› mad-
deleri ile 17.01.2004 gün ve 25349 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan 10 Seri No'lu
Gümrük Genel Tebli¤i(Gümrük Antrepo Re-
jimi)'nde düzenleme yap›lm›flt›r.
‹lgili mevzuat hükümleri uyar›nca, Türki-
ye'de yerleflik gerçek ve tüzel kiflilerin,
antrepo açma ve iflletme izni almak için
gerekli bilgileri ihtiva eden belgelerle bir-
likte (10 seri no'lu Tebli¤in 2 nci madde-
sinde belirtilen) ilgili gümrük idaresine
yaz›l› olarak talepte bulunmalar› gerek-
mektedir. Söz konusu talep, gümrük mü-
dürlü¤ünce yap›lacak olan inceleme ve
tespit sonucunda düzenlecek görgü raporu
ve görüflleri ile birlikte ba¤l› bulunulan
Baflmüdürlü¤e aktar›l›r. Akaryak›t antre-
polar› hariç C, D ve E tipi antrepo açma ta-
lepleri Baflmüdürlükçe, A ve B tipi antrepo
açma talepleri ise Gümrükler Genel Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan sonuçland›r›l›r. 
Gümrük Kanununun 98 inci, Gümrük Yönet-
meli¤inin 282 nci maddesi ile; Gümrük Ka-
nunun 81/2 nci maddesi hükmü sakl› kal-
mak kayd›yla, antrepo iflleticileri ve kulla-
n›c›lar›ndan, an›lan Kanunun 96 ve 97 nci
maddelerinde belirtilen sorumluluklar›
çerçevesinde, tahakkuk edebilecek güm-
rük vergilerini karfl›layacak miktarda te-
minat›n yan›s›ra, antrepo iflleticileri ile
gerekti¤inde kullan›c›lar›ndan gümrük yü-
kümlülüklerini yerine getireceklerine dair
taahhütname al›nmas› gerekti¤i öngörül-

müfltür. Ayr›ca, belirtilen Kanun ve Yönet-
melik maddeleri haricinde, 10 seri no'lu
Gümrük Genel Tebli¤i'nin 14, 15 ve deva-
m›ndaki maddeleri ile 07.01.2000 tarih ve
2000/69 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›n›n
37 nci maddesinin (b) ve (e) bendinde;
hangi hallerde teminat›n aran›p hangi hal-
lerde aranmayaca¤›, hangi durumlarda
k›smi teminat›n uygulanaca¤›, al›nacak te-
minatlar›n flekilleri ve miktarlar›na iliflkin
düzenlemeler yap›lm›flt›r. Söz konusu dü-
zenlemelerde; antrepoya konulacak eflya-
n›n bir flartl› muafiyet düzenlemesine tabi
tutulmufl olmas› nedeniyle Gümrük Kanu-
nunun 81/2 nci maddesi uyar›nca teminat
al›nm›fl olmas› halinde, fuar ya da sergile-
re konulan veya ithalat vergilerinden
(Katma De¤er Vergisi dahil) muaf olan ve-
ya ihraç edilmek üzere antrepolara konu-
lan eflya ile F tipi Genel Antrepolara konu-
lan eflya için, Yat›r›m Teflvik Belgesi kap-
sam›nda ve %100 gümrük muafiyetine ta-
bi olan ve E tipi antrepoya konulan eflya
için (belge geçerlik süresi sonuna kadar
eflyan›n KDV ve fon dahil gümrük vergileri
kadar) teminat al›nmayaca¤›, bunlar›n ha-
ricinde antrepolara konulan eflya için Ha-
zine haklar›n› korumak üzere gümrük ver-
gileri ve fon tutar›n› karfl›layacak miktar-
da teminat al›naca¤› belirtilmifltir. Böyle-
ce Devlet, serbest dolafl›ma girmemifl olan
ancak egemenlik sahas›nda bulunan eflya
için alaca¤› vergileri garanti alt›na almak-
tad›r.

Antrepo iflletici ve kullan›c›lar›n›n gümrü-
¤e karfl› sorumluluklar› ile antrepoda bulu-
nan eflya ile ilgili yükümlülüklerine dair
düzenlemelerin yer ald›¤› Gümrük Kanunun
96, 97 ve 106 nc› maddeleri ile Gümrük Yö-
netmeli¤inin 285 ve 306 nc› maddelerinde;
iflleticiler ve kullan›c›lar›n eflyan›n gümrük
antreposunda bulundu¤u süre içerisinde
gümrük gözetimi alt›nda bulunmas›n› sa¤-
lamak, eflyan›n iyi muhafaza edilmesi ko-
nusunda yükümlülüklerini yerine getirmek
ve izinde belirtilen flartlara uymak zorun-
da olduklar›, yine antrepo iflleticileri
ve/veya kullan›c›lar›n›n antrepolar›na al›-
nan eflyan›n girerken gümrükçe tespit edi-
len miktarlar› üzerinden, e¤er tespit yap›l-
mam›flsa belgelerinde yaz›l› miktarlar›
üzerinden, antrepoda eflya de¤ifltirilme-
sinden gümrük idaresine karfl› mali bak›m-
dan sorumlu olduklar›, söz konusu sorum-
lululu¤un mer'i 4926 say›l› Kaçakç›l›kla
Mücadele Kanunu (Mülga 1918 say›l› Kaçak-
ç›l›¤›n Men ve Takibine Dair Kanun) hüküm-
leri sakl› kalmak üzere, eflyan›n gümrükçe
tespit olunan veya belgelerinde ve antrepo
beyannamesinde yaz›l› miktar›na ve cinsi-
ne göre eksiklik veya de¤ifliklik ortaya ç›k-
mas› halinde, bunlara ait gümrük vergileri-
nin ve cezalar›n›n tazminat olarak öden-
mesini kapsayaca¤› belirtilmifltir.
Gümrük Yönetmeli¤inin 332-333 üncü mad-
delerinde ise; antrepolarda iflleticilerin
kendi memurlar›ndan baflka gümrük me-
murlar›n›n da görevlendirilece¤i, gümrük

TUNÇ TUNÇ
SYK Genel Müdür Yard›mc›s›
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memurlar›n›n antrepolara girifl, ç›k›fl, el-
leçleme, teflhir, kay›t ve nakil ifllerinde
gümrük idaresi ad›na gerekli denetim ve
gözetimi yapmak üzere haz›r bulunacak-
lar›, antrepolar›n çift kilit alt›nda bulun-
durulaca¤› ve anahtarlardan birinin güm-
rük memurunda bulunaca¤›, gümrük me-
murunun antreponun her aç›l›fl kapan›fl›n-
da haz›r bulunaca¤› ve kendisine ait kilidi
açaca¤› belirtilmifltir. 
Gümrükler Genel Müdürlü¤ü'nün
01.06.2001 gün ve 14857 say›l› yaz›s› ile
de; antrepolarda yap›lacak memur görev-
lendirmesinin Gümrük ve Muhafaza Bafl-
müdürlü¤ünce sonuçland›r›lmas›, ayl›k-
tan kesme ve kademe ilerlemesinin dur-
durulmas› disiplin cezalar›yla tecziye
edilenlerin bir y›l süreyle, haklar›nda
mer'i 4926 say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele
Kanuna (mülga 1918 say›l› Kaçakç›l›¤›n
Men ve Takibine Dair Kanun) muhalefetten
ve zimmet suçundan dava aç›l›p mahke-
mesi devam edenler ile pasif görevde is-
tihdam edilen personele de mahkeme ve
pasif görevlendirmenin devam etti¤i sü-
rece antrepo görevi verilmemesi talimat-
land›r›lm›flt›r. 
Antrepolara iliflkin yasal düzenlemeleri
k›saca belirttikten sonra, flimdi de güm-
rük idarelerindeki fiili durumu de¤erlen-
direlim: 
Özel ve genel antrepolar ba¤l› bulunduk-
lar› gümrük müdürlüklerinin denetimi al-
t›nda faaliyet göstermektedirler. D›fl ti-
caret ifllemlerinin yo¤un olarak gerçek-
lefltirildi¤i gümrük idarelerinde, do¤al
olarak idarenin denetimi alt›nda bulunan
anterepo say›s› da olduça fazlad›r. Öyle
ki, özellikle ‹stanbul’da bulunan bir k›s›m
gümrük idarelerinde her bir gümrük me-
muru 4-5 adet C tipi özel antrepodan so-
rumlu bulunmaktad›r. Söz konusu antre-
polar farkl› bölgelerde ve gümrük idarele-
rine kilometrelerce uzakta olabilmekte-
dir. Antrepo memurlu¤u, gümrük memur-
lu¤unun yan›s›ra ifa edilen bir görev ol-
du¤undan, antrepolarda görevlendirilen
memurlar›n sorumluluklar› görevlendiril-
mifl olduklar› antrepolar›n ifllemleriyle
s›n›rl› bulunmamaktad›r. Di¤er bir ifadey-
le, onay servisinde görev yapan gümrük
memuru, kabul servisinde görev yapan
gümrük memuru veya sekreterlik yapan
bir memur ayn› zamanda kendisine veri-
len C tipi birkaç antepodan da sorumlu ol-
maktad›r. Antrepo memurlu¤u önemli bir
görev ve sorumluluk gerektirmektedir, zi-
ra yukar›da belirtildi¤i üzere de, disiplin
cezas› alm›fl veya pasif görevi bulunan

gümrük memurlar›na antrepo memurlu¤u
görevi verilmemektedir. Görevli bulundu-
¤u Gümrük Müdürlü¤ünde cari ifllemleri
bile yetifltirmekte zorlanan gümrük me-
murlar›, sorumlu bulunduklar› özel antre-
polara iliflkin görevleri ne kadar yapabi-
lirler? Gümrük Müdürlü¤ünde günlük iflle-
ri bile yetifltiremeyen ve bu ifllere iliflkin
önemli sorumluluklar› bulunan gümrük
memurlar›, kendisine ba¤l› bulunan her
bir C tipi antrepoya mevzuat gere¤i, her
eflya al›n›fl›nda ve eflya ç›kar›l›fl›nda git-
me, sevkiyat tamamlan›ncaya kadar ante-
poda refakat etme lüksüne sahip midir?
Cevap: Kesinlikle hay›r. ‹stanbul koflulla-
r›nda gümrük idaresine 20 km. mesafede-
ki bir antrepoya gidip gelmek için bile tra-
fikte en az bir saat harcanmaktad›r. Ken-
disine birkaç antrepo ba¤l› bulunan bir
gümrük antrepo memurunun görevini
mevzuatta belirtildi¤i gibi lay›k›yla yap-
mas› halinde, bu memurun gümrük idare-
sinde yapmak ile yükümlü oldu¤u ifli yap-
ma zaman› kalmayacak, bu da gümrük ida-
resindeki ifllemlerin durmas›na neden
olacakt›r. ‹flte bu nedenle, özellikle ifllem
hacmi yüksek olan gümrük müdürlükleri-
ne ba¤l› bulunan antrepolar mevzuatta
belirtildi¤i flekilde iflletilememektedir. 
Mevcut uygulama zorunluluktan kaynak-
land›¤›na göre ne yap›lmal›d›r? Birinci se-
çenek, Gümrük Müsteflarl›¤› personel sa-
y›s›n› art›rarak, antrepo memurlar›n›n
mevzuatta yaz›l› görev ve sorumlulukla-
r›n› yerine getirmelerini temin etmektir.
Ancak, al›nacak her bir memurun devlete
olan maliyeti, tasarruf önlemleri ve AB’ye
uyum sürecinde kamu çal›flanlar›n›n say›-
s›n›n azalt›lmas› zorunlulu¤u, bu seçene-
¤i tercih edilebilir olmaktan ç›karmakta-
d›r. Zaten fayda/maliyet hesab› anlam›n-
da da bu do¤ru bir seçenek de¤ildir. ‹kinci
seçenek ise, mevzuat› fiili duruma uygun
hale getirmektir, en uygun olan› da budur. 
Antrepolardaki bu mevcut durum bir zo-
runluluktan kaynaklanmakta olup, asl›nda
bu durumdan herkes haberdard›r. Ancak,
üst makamlar›n bile bu durumdan haber-
dar olmalar›,  C tipi antrepoda ç›kabilecek
bir olumsuzlukta gümrük memurunun so-
rumlulu¤unu ve dolay›s›yla cezaland›r›l-
mas›n› ortadan kald›rmamamaktad›r. Ya-
salar uygulanmas› için ç›kart›l›r, oysa
mevcut durumda, antrepoda görevli güm-
rük memurlar›na iliflkin yasal düzenleme-
ler, sadece bir sorun ç›kt›¤›nda ve gümrük
memurunun sorumlulu¤unun irdelenmesi
s›ras›nda ifller hale gelmektedir. Bu iti-
barla, Gümrük mevzuat›nda yap›lacak dü-

zenlemelerle, C tipi antrepolara iliflkin so-
rumluluk tamamen antrepo sahibi firma-
lara verilmeli ve antrepolar gümrük mü-
dürlü¤ünce belirsiz zamanlarda yap›lacak
say›m ve kontrollerle denetlenmeli, yap›-
lacak bu denetlemeler s›ras›nda bir uy-
gunsuzluk bulundu¤u takdirde antrepo
sahibi firma hakk›nda yasal gere¤i yap›l-
mal›d›r. Yukar›da da belirtildi¤i üzere, za-
ten antrepoya al›nan her bir eflya için
gümrük vergileri ve fonlar karfl›l›¤›nda te-
minat al›narak devlet alaca¤› garanti aa-
alt›na al›nd›¤›ndan, böyle bir düzenleme-
nin hazine kayb›na yol açmas› da mevzu
bahis olmayacakt›r. Özel antreponun
gümrük idaresi taraf›ndan belirsiz zaman-
larda denetlenmesi söz konusu olaca¤›n-
dan, antrepo sahibi firman›n gümrük ifl-
lemleri tamamlanmayan bir eflyay› ser-
best dolafl›ma sokma riskine girme ihti-
mali de oldukça düflüktür. 
Sonuç olarak; Gümrük Kanunu ve Gümrük
Yönetmeli¤inde yer alan, antrepolarda
görevli gümrük memurlar›n›n görev ve so-
rumluluklar›na iliflkin madde hükümleri;
memur say›s›n›n yetersizli¤i, gümrük ida-
relerindeki yo¤un ifl hacmi ve ulafl›mda
yaflanan zorluklar nedeniyle uygulanama-
maktad›r. Ancak, fiili durumun böyle ol-
mas› gümrük antrepo memurlar›n› sorum-
luluktan kurtaramamakta ve gümrük ant-
repo memurlar› bu yasal düzenlemelerden
dolay› s›k s›k idari ve adli cezalara muha-
tap kalarak, haks›zl›¤a u¤ramaktad›rlar.
Gerek memurlar›n maruz kald›klar› hak-
s›zl›¤›n önüne geçilmesi, gerekse mevzu-
at ve uygulama uyumunun sa¤lanmas› ba-
k›m›ndan, gerekli yasal düzenlemenin ya-
p›larak C tipi özel antrepolara iliflkin so-
rumlulu¤un tamamen antrepo sahibi fir-
malara verilmesi, antrepolar›n ba¤l› bu-
lundu¤u Gümrük Müdürlüklerince de¤iflik
zamanlarda yap›lacak say›m ve kontroller
ile denetimin sa¤lanmas› yönünde mevzu-
at de¤iflikli¤inin yap›lmas›n›n yerinde
olaca¤› düflünülmektedir.



HABER-YORUM

AB, Türkiye ekonomisini baflar›l› buluyor...
Avrupa Birli¤i (AB) Komisyonu, yay›mlad›¤› "‹lkbahar 2005
Ekonomik Göstergeleri" adl› raporda, AB’nin aday ülkesi
Türkiye’de oluflan siyasi istikrar sayesinde Türk
ekonomisinde büyümenin 2005-2006’da da artmaya devam
edece¤i de¤erlendirmesinde bulunuldu. 

Dünya Bankas› ihracat finansman› için yeni kredi
planl›yor...
Dünya Bankas› Türkiye Ülke Direktörü Andrew Vorkink,
Dünya Bankas›’n›n Türkiye ihracatç›lar›na finansman
paketi kapsam›nda 300 milyon dolarl›k bir deste¤i kulland›rmak
üzere TSKB ile görüflmelere bafllayacaklar›n› söyledi. 

Mart ay›nda ÜFE beklentilerin üzerinde artt›...
Mart ay›nda %0.26 oran›nda artan TÜFE’de y›ll›k bazda enflasyon
gerileyiflini sürdürerek %7.94’e inerken,  ÜFE’de kaydedilen
%1.26 oran›ndaki ayl›k art›fl y›ll›k bazda enflasyonun %11.33’e
yükselmesine neden oldu.

2004 y›l›nda GSY‹H’de %8.9, GSMH’de %9.9 büyüdü...
Türkiye ekonomisi 2004 y›l›nda, 1990 y›l›ndan bu yana en yüksek
GSY‹H büyümesine ulafl›rken,  bu y›l içinde GSY‹H’n›n dolar de¤eri
303 milyar dolara, kifli bafl›na GSY‹H ise  4,187 dolara yükseldi.
D‹E’nin 2005 y›l› ilk çeyre¤inde geriye dönük olarak yeni
metodoloji ile aç›klayaca¤› verilerle bu rakamlar›n daha da
yukar› çekilmesi beklenmektedir.

Türkiye'nin ihracat› 18.6 milyar dolar› aflt›
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) taraf›ndan yap›lan aç›klamada
2005 y›l›n›n ilk gününden 7 Nisan tarihine kadar geçen sürede

18 milyar 634 milyon 845 bin
dolarl›k ihracat gerçeklefltirildi.Y›l›n
ilk 3 ayl›k döneminde ihracat yüzde
26.4  artarken, y›l sonu hedefi  75
milyar dolar olarak öngörüldü.

Finansal yat›r›m araçlar›...
2005 Mart ay›nda finansal yat›r›m
araçlar›ndan Külçe Alt›n, ÜFE ile
indirgendi¤inde  % 0,34, TÜFE ile
indirgendi¤inde  %1,34 ile en yüksek
oranda ayl›k reel getiri sa¤lad›. Y›ll›k
olarak en yüksek  reel getiri Borsa
Endeksi'nde gerçekleflirken,  ÜFE ile

indirgendi¤inde  % 19,20, TÜFE ile indirgendi¤inde  %22,94
oran›nda reel getiri sa¤lad›. 

Türkiye, ek protokolü imzalamaya haz›r oldu¤unu AB’ye
bildirdi...
Türkiye, Ankara Anlaflmas›’n›, aralar›nda K›br›s Rum Yönetimi’nin
de yer ald›¤› AB’nin yeni üyelerine geniflletecek ek protokolü
imzaya haz›r oldu¤unu AB Komisyonu’na ileten mektubu
gönderdi. Protokol ile mallar›n serbest dolafl›m›n›n
öngörüldü¤ünü, Türk havaalan› ve limanlar›n›n Rum uçak ve
gemilerine aç›lmas›n›n ise söz konusu olmad›¤›n› kaydedildi.

Yeni TCK’n›n yürürlü¤ü 1 Haziran’a ertelendi...
Kamuoyundan gelen yo¤un tepkiler üzerine, 1 Nisan’da yürürlü¤e
girecek olan Türk Ceza Kanunu’nu ve paralel olarak Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun Uygulama fiekli Hakk›ndaki Yasa ile
Kabahatler Yasas›’n›n yürürlükleri 1 Haziran’a ertelendi. 

( Sibel Ba¤c› taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. )

EKONOM‹K GÖRÜNÜM

SYK'DAN DIfi T‹CARET TOPLANTILARI 
Syk Gümrük Müflavirli¤i taraf›ndan düzenlenen d›fl ticaret
söyleflilerinde, farkl› sektörlerden firma yöneticileri ve çal›flanlar› bir
araya geliyor. Söyleflilerde d›fl ticaretin güncel sorunlar› ele al›n›yor.
Bu toplant›larda CE iflareti uygulamas›ndan, gümrük mevzuat›ndaki
son geliflmelere de¤in, bir çok konu ele al›n›p tart›fl›l›yor.
D›fl ticaret toplant›lar›n›n düzenlenmesindeki temel amaç müflterileri
dinlemek, ihtiyaçlar›n› do¤ru bir flekilde tespit etmek, karfl›lafl›lan
sorunlara erken ve kal›c› çözümler bulabilmek. Ayn› zamanda
müflteriler ile iletiflimi güçlendirerek, hizmet süreklili¤ini sa¤lamay›
amaçlayan bu toplat›lar›n, di¤er hedefleri aras›nda ise müflterilerin
d›fl ticaret mevzuat›na yönelik bilgi eksikli¤ini gidererek, ifllem
ak›fl›n› h›zland›rmak ve hatal› ifllemleri önlemek de yer al›yor. 
D›fl ticaret konusundaki  öncelikli ve güncel sorunlar›n ele al›n›p
ifllendi¤i bu toplant›larda d›fl ticarette standartizasyon, dahilde
iflleme rejimi, teminat mektuplar›, onaylanm›fl kifli statüsü gibi
konularda ele al›narak, kat›l›mc›lar bilgilendiriliyor. 



GÜMRÜKLER

Cumhuriyet döneminde gerekli yasal
düzenlemeler yap›larak ilk etapta  gümrükler
modern bir yap›ya kavuflturulur. Bu yap›sal
de¤iflim ve dönüflüm süreci sonras›nda,
gümrük çal›flanlar›n› bilgilendirmek, bunu
yaparken  de kamuouyunu bilinçlendirmek
ad›na çeflitli yay›nlar yap›lmaya bafllan›r. 

Örne¤in Gümrük ve Döviz Kaçakç›l›¤› konusunda bir çok yay›n
yap›l›r. Bunlardan birisi olan 1936 tarihli bu kitapç›kta,
gümrük kaçakç›l›¤›, kaçakç›l›k flekilleri, döviz kaçakç›l›¤› ile
döviz kaçakç›l›¤›n›n sebep oldu¤u sorunlar ele al›nm›fl.

1925 – 1936 y›llar›
aras›nda yay›mlanan
Umumi Muharrerat
Mecmuas› ile umum
müdürlük taraf›ndan
ç›kart›lan genel yaz›lar ve
her türlü duyuru bu
mecmua sayesinde en
uçtaki gümrük birimlerine
kadar ulaflt›r›l›yordu.

Gümrük ve ‹nhisarlar Vekaleti'nin yay›nlar›ndan olan gümrük
bülteni ilk kez 1936 y›l›nda yay›nlanm›flt›. Ve amac› da, dünyadaki
ve Türkiye'deki her türlü geliflmeden gümrük personelini haberdar
etmek ve bilgilendirmek olarak duyurulmufltu.

Personeli bilgilendirmek için çeflitli yay›nlar da haz›rlanmaktayd›.
Bunlardan birisi olan 1939 tarihli mevzuat kitapç›¤›n›n önsözünde,
gümrüklerdeki yönetici ve müfettifllerin uygulamaya yönelik
tereddütlerini gidermeyi amaçlad›klar› yaz›lmaktayd›.



fi‹RKET

‹hracat:
n ‹hraç edilecek eflya ile ilgili olarak fizibilite çal›flmas›n›n yap›lmas›
n Hariçte iflleme rejimi uygulamalar› ve TEV
n Sa¤l›k sertifikas›, kontrol belgesi, A.TR, Eur-1 menfle
flehadetnamesi, ülke durumuna göre konsolosluk tasdik ifllemleri
n Eflyan›n türüne göre ilgili ihracatç› birliklerine  üyelik ifllemlerinin
yapt›r›lmas›
n Eflya ile ilgili G. T. ‹. P. Tespiti
n Gümrük müflaviri taraf›ndan düzenlenen vesaikleri  bankaya
ve/veya al›c›ya ulaflt›rma
n Yüklenen arac›n gümrük ifllemlerinin takibi
n ‹hraç edilecek eflyan›n gümrük beyannamesinin düzenlenmesi  ve
operasyon ifllemlerinin tamamlanmas›
n Vesaiklerin  nakliye firmas›na teslimi
n Geçici ihracat ifllemlerinin ve sürelerinin takibi
n Evrak teslim formu ve evraklar›n taraf›n›za teslim edilmesi
n Gümrük ç›k›fl beyannamesinin kapat›lmas›
n Kapat›lan gümrük ç›k›fl beyannamelerinin ihracatç› nüshas›n›n
firmaya teslimi

‹thalat:
n ‹thal edilecek eflya ile ilgili olarak fizibilite çal›flmas›n›n yap›lmas›
n Dahilde iflleme rejimi uygulamalar›
n Door to door ifllemlerde sipariflten itibaren tüm aflamalar›n takibi
n Nakliye firmas›ndan eflyan›n seyahat ve evrak bilgilerinin takibi
n Vesaiklerin ( varsa ) konflimento cirolar›n›n yapt›r›lmas› 
n Ordinonun al›nmas›
n Eflya ile ilgili G. T. ‹. P. tespiti
n Orjinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yap›larak operasyon
departman›na teslimi
n Küflat yap›lmas›
n Gümrük kabul ve tescil ifllemine bafllayarak eflyan›n muayenesinin
yap›lmas›
n Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanaklar›n tutulmas› ve
ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
n Tahakkuklar›n yap›larak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin
yap›lmas› 

PROJE S‹ZDEN
ÇÖZÜM SYK'DAN 

n ‹lgili firman›n vermifl oldu¤u talimatta belirtilen adrese eflyan›n
fiziki teslimi
n Evrak teslim formu ile evraklar›n taraf›n›za teslim edilmesi

Dan›flmanl›k Hizmetleri:
n Yabanc› sermaye ve teflvik mevzuat› proje ve ifllemleri
dan›flmanl›¤›
n D›fl ticaret rejimleri
n D›fl ticarete iliflkin her türlü vergi mevzuat› dan›flmanl›¤›
n 4458 say›l› gümrük kanunu dan›flmanl›¤›
n 4926 say›l› kaçakç›l›kla mücadele kanunu dan›flmanl›¤›
n Serbest bölge dan›flmanl›¤›
n Nakliye organizasyonu
n D›fl ticaret banka ifllemleri 
n Dijital arfliv

Destek Hizmetleri:
n Kontrol belgesi al›nmas›
n Bak›m onar›m belgesi al›nmas›
n ‹thal lisans› al›nmas›
n Gözetim belgesi al›nmas›
n TSE ve kimyahane raporlar›n›n al›nmas› 
n Fiktif, genel antrepo, özel antrepo, antrepo izinleri ve kurulufl
ifllemleri
n Teflvik belgesinin ç›kar›lmas›, takip ve kapat›lmas› ifllemleri
n Dahilde ve hariçte iflleme belgelerinin al›nmas› ve kapat›lmas›
n Karayolu uygunluk belgesinin ifllemleri
n Kültür Bakanl›¤› izin belgeleri ifllemleri 
n Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü izin belgeleri ifllemleri

Di¤er Hizmetler:
n Transit ifllemleri
n Posta gümrük ifllemleri  
n Akaryak›t ve kumanya ile ilgili ifllemler  
n Tasfiye edilecek eflyaya iliflkin ifllemler  
n Gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna
n Geri gelen eflya ifllemleri
n S›n›r ticareti ifllemleri 

DENEY‹ML‹

GÜVEN‹L‹R
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