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Y
UZUN ‹NCE B‹R YOL 

Y›llar önce Türkiye ile AB aras›ndaki iliflkinin gelece¤ini  tan›mlamak ad›na dokuzuncu Cumhurbaflka-

n› Turgut Özal kullanm›flt› bu meflhur türkünün ilk dizelerini. Yolun uzunlu¤unun yan›s›ra gelecekte-

ki belirsizliklerin büyüklü¤ünü de anlatan bu  sözler, ayn› zamanda bütün bu zorluklara ra¤men mev-

cut yoldan sapmaks›z›n sonuna kadar devam etmenin gereklili¤ine de iflaret ediyordu.

1959 y›l›nda ilk müracaat ile bafllayan ve sonras›nda iniflli ç›k›fll› bir grafik izleyerek bugünlere ka-

dar gelen söz konusu süreç 17 Aral›k 2004 tarihindeki AB zirvesinde al›nan  karar ile yeni bir aflama-

ya girmifl bulunuyor. Yani 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren bafllayacak olan müzakere süreci ile o uzun

ince yoldaki çok önemli bir viraj› daha geride b›rakm›fl bulunuyoruz. 

Bugüne de¤in aday olabilmek için u¤rafl veren, 17 Aral›ktan sonras›nda ise kazand›¤› adayl›k statü-

sü ile tam üyeli¤e do¤ru yaklaflan Türkiye ad›na her anlamda yeni bir dönemin kap›lar› aç›lm›fl olu-

yor. ‹flte bu yeni dönemin geride b›rakt›¤›m›z alt› aydaki yans›malar›na bakt›¤›m›zda Türkiye'nin

dünyan›n önde gelen büyük firmalar›n›n ve ifladamlar›n›n ilgi alan›na girdi¤ini görüyoruz.

Bugüne de¤in dünyan›n gözünde jeopolitik konumu ve stratejik durumu dolay›s›yla ön plana ç›kan

Türkiye'nin, art›k dünyan›n önde gelen ifl ve finans çevreleri için kayda de¤er bir yat›r›m merkezine

dönüflmekte oldu¤unu izliyoruz. Bunun do¤al bir sonucu olarak, Türkiye'nin sadece yat›r›mlar aç›s›n-

dan cazip bir  ülke olman›n çok daha ötesinde bir anlam ifade etmekte oldu¤unun da alt›n› çizmek ge-

rekiyor. Yani ülkenin geliflmifl dünya ile sadece siyasi anlamda de¤il, ekonomik ve sosyal boyutta da

entegre oldu¤unu ve bu yönü itibar›yla geliflmekte olan ülkeler için de giderek bir model haline gel-

di¤ini görüyoruz.

‹flte içinden geçmekte oldu¤umuz bu sürecin makro düzeydeki yans›malar› bu flekilde ortaya ç›kar-

ken, söz konusu sürecin mikro düzeydeki yans›malar› ise yavafl yavafl  ifl dünyas›nda görülüyor. fiir-

ketler de¤iflen flartlara ve dönüflen ortama uyum sa¤lamak ad›na yap›sal anlamda yeniden organize

olurlarken, verimlilik, h›z, hatas›z  ifllem ve kalite politikas› gibi hususlarda ön plana ç›k›yor. 

Sürecin gereklerini yerine getirmek ad›na personelden teknolojiye de¤in kaliteyi  artt›rmak için ya-

p›lan bu yat›r›mlar mevcut dönüflümün flirketler düzeyinde de yaflanmas›na dolay›s›yla da de¤iflim

ve dönüflümün tabana do¤ru yay›lmas›na sebep oluyor. Bu durum belki de bizler fark›na varmasak da,

Türkiye'de gerçek anlamda sessiz sedas›z bir devrimin yaflanmas›n› da sa¤l›yor. 

Bütün bu olan bitenin fark›nda olan kifli ve kurumlarsa sadece bugüne de¤il gelece¤e de imzalar›n›

atmak ad›na bu sessiz devrimin öncüleri s›fat›yla gelecekteki konumlar›n› flimdiden belirleyerek,

yerlerini al›yorlar. 

DÜZELTME : 

Üçüncü say›m›zda Editörden köflesinde firmam›z›n yeni müflterileri aras›nda  bir yanl›fll›k

sonucu Ford Otosan'›n ad› da  zikredilmifltir. Düzeltir, özür dileriz. 

Bugüne de¤in dünyan›n
gözünde jeopolitik
konumu ve stratejik
durumu dolay›s›yla ön
plana ç›kan Türkiye'nin,
art›k dünyan›n önde gelen
ifl ve finans çevreleri için
kayda de¤er bir yat›r›m
merkezine dönüflmekte
oldu¤unu izliyoruz. 
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‹fi  DÜNYASI

1
SEN HERfiEY‹ DÜfiÜNÜRSÜN
1954 – Frans›z mühendis More Gregoire PTFE (
ploytetrafloretilen )maddesini alüminyum ile birlefltirerek,
dünyan›n ilk yap›flmaz tavas›n› üretti.
1956 – Teflon ve Alüminyum kelimelerinin birleflmesinden
oluflan Tefal, Fransa'n›n Sarcelles flehrinde kuruldu. Ayn› y›l
içinde Tefal günde 100 adet yap›flmaz tava üretmeye bafllad›.
1961 – Tefal'in flöhreti tüm dünyaya yay›ld›. Yap›flmaz tava
talebi ayl›k bir milyon adete ulaflt›.
1968 – Tefal, 1857'den beri faaliyette
olan  Frans›z firmas› Groupe SEB
taraf›ndan sat›n al›nd›. 

1974 – Tefal ürün yelpazesini geniflletmeye bafllad›. Waffle –
Sandviç makinesi ile gaz lambas› üretildi.
1987 – Elektronik termostatl› ilk ütü piyasaya sürüldü.
1982 – ‹ngiltere piyasas›na yönelik olarak sprintkettle adl› ilk
elektrikli su ›s›t›c›s› üretildi.
1987 – Is›nmaz çeperi ile ilk fritöz piyasaya sürüldü.
1988 – Yap›flmaz kaplamas› iki kat daha güçlü hale getirilmifl
olan ultrabase taban tüm dünyaya tan›t›ld›. 
1990 – Kireçlenmeye karfl› korumal› ilk entegre ütü sistemi
olan aquaglis üretildi.
1994 – Afl›nmaya ve çizilmeye  dirençli tava ile ya¤ haznesi
sökülüp tak›lan fritöz üretildi
1994 – Tefal Türkiye piyasas›nda. Tefal küçük ev aletleri,
Groupe SEB ‹stanbul Ev Aletleri A. fi. arac›l›¤› ile Türkiye'deki
mutfaklara girdi. Dünyada ilk kez Türkiye'de aç›lan Tefal
Shop'lar ile Tefal ürünleri  ülkenin her kesimine yay›l›rken, "
Sen Herfleyi Düflünürsün" slogan› herkes taraf›ndan
be¤enilerek benimsendi. 
1995 – Tek el açma kapama sisteminin kullan›ld›¤› Clipso
düdüklü tencere üretildi.
1996 - Parçalar› kolayl›kla birbirinin içine geçen Eureka
tencere ve tava seti üretildi.

1999 – Yeme¤in tek bir cam kap içinde haz›rlanmas›, piflirilmesi
ve sofraya getirilmesini sa¤layan  ilk mutfak robotu Rondo 2500
piyasaya ç›kt›. 
2000  - Tavan›n yap›flmaz taban›na entegre edilmifl olan s›cakl›k
göstergesi ilk kez Tefal ürünlerinde kullan›ld›. 
2004 – Groupe SEB d›fl ticaret ifllemlerindeki partneri olarak SYK
Gümrük Müflavirli¤i'ni  seçti. Geliflerek, büyümeyi hedefleyen ve
stratejilerini buna göre belirleyen iki firman›n iflbirli¤i 2004 y›l›
bafl›ndan itibaren hayata geçirildi. 
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F
Finansal kiralama ( leasing ) orta vadeli bir fi-
nansman yöntemi olarak tafl›nmaz bir mal›n
uzun vadeli olacak flekilde belirli bir kira karfl›-
l›¤› baflkas›na devredilmesi ifllemidir.Finansal
kiralaman›n (leasing) benzeri olan ilk uygula-
malar Sümerler taraf›ndan M.Ö. 2000'li y›llarda
tar›m araçlar› kiralamas›nda görülmüfltür. Da-
ha sonra Roma döneminde de finansal kirala-
ma tarz› uygulamalar yap›lm›fl, Ortaça¤da da
arazi ve binalar yine  finansal kiralamaya konu
olmufltur. 
Modern anlam› ile finansal kiralama, 1930 y›-
l›nda Amerika'da yaflanan krizden sonra fi-
nansman güçlüklerini aflmak amac›yla ortaya
ç›km›flt›r. Bugünkü anlam› ile ilk finansal kira-
lama flirketi 1952 y›l›nda Amerika'da kurulmufl,
1960'l› y›llarda finansal kiralama Avrupa ve Ja-
ponya'yada da uygulanmaya  bafllam›flt›r.
Büyük sermaye birikimleri olmadan yeni tek-
noloji kullan›m›n› destekleyen ve ekonomik
büyümeyi sa¤layan finansal kiralama, gelifl-
mifl ülkelerde sabit sermaye yat›r›mlar›n›n
yaklafl›k yüzde 30'luk bir bölümünü finanse
eder hale gelmifl bulunmaktad›r. Finansal kira-
lama yöntemi ile her türlü makine ve ekipma-
n›n finansman›na imkan sa¤lanmaktad›r.  Ül-
kemizde finansal kiralaman›n hukuki altyap›s›
1985 y›l›nda ç›kan kanun ile oluflturulmufl ve
ilk finansal kiralama flirketi 1986 y›l›nda ku-
rulmufltur

F‹NANSAL K‹RALAMANIN TEMEL TER‹MLER‹

Bir finansal kiralama sözleflmesinde,kirac›,ki-
ralayan,sözleflme,sat›c› ve kira gibi ö¤eler var-
d›r.Bu kavramlar› k›saca aç›klamak gerekirse;
Kirac›:Finansal kiralama iflleminde belirli bir
yat›r›m mal›n›n kullan›m hakk›n› sözleflme ile
önceden belirlenen kira ödemeleri karfl›l›¤›nda
sat›n alan taraft›r.
Kiralayan:Finansal kiralama ifllemine konu
olan mal›n hukuki mülkiyetini elinde bulundu-
ran ve sözleflme ile önceden belirlenen kira
ödemeleri karfl›l›¤›nda mal›n kullan›m hakk›n›
kirac›ya devreden taraft›r.
Sözleflme:Kirac› ile kiralayan aras›nda, finan-
sal kiralama ifllemine konu olan mal›n kullan›m
hakk›n›n kirac›ya devri ve kullan›m bedelleri-
nin kiralayana ödenmesi ile ilgili tüm flartlar›
kapsayan yaz›l› sözleflmedir.
Sat›c›:Finansal kiralama ifllemine konu olan
mal› temin eden üretim veya pazarlama kuru-
lufludur.
Kira:Kirac›n›n kiralayana finansal kiralama ko-
nusu mal›n kullan›m hakk› için yapt›¤› ve söz-

leflme ile önceden belirlenen periyodik ödeme-
lerdir.

F‹NANSAL K‹RALAMANIN ‹fiLEY‹fi‹

Finansal kiralama sisteminin temel iflleyifl me-
kanizmas› ise flu flekildedir.
Herhangi bir alanda yat›r›m yapmak isteyen
bir kifli ya da kurumlar  yat›r›m yapmak iste-
dikleri mal› seçer ve finansal kiralama flirketi
ile fiyat ve teslim flartlar›n› içeren bir ön an-
laflma imzalarlar.
Proje finansman aflamas›na geldi¤inde, kirac›
ile kiralayan aras›nda bir leasing sözleflmesi
imzalan›r. Kiralayan mal bedelini sat›c›ya öder
ve mal› alarak kirac›ya teslim eder. Kirac› söz-
leflmede belirlenmifl olan tutarlar üzerinden
kiralar› kiralayana öder. Genellikle sözleflme-
nin sonunda kirac› sembolik bir bedelle mala
sahip olur.

F‹NANSAL K‹RALAMA UYGULUMASI

Finansal kiralama uygulamalar› üç temel grup-
ta incelenebilir. 
1- Kiralama konusu ekipman›n temini 
aç›s›ndan,
a) Do¤rudan Finansal kiralama : Kiralayan, ki-
ralayaca¤› ekipmanlar› do¤rudan sat›c› veya
üreticiden temin ederek Kirac›'ya kiralar.
b) Sat›fl ve Geriye Kiralama : Kirac› taraf›ndan
sahip olunan bir ekipman›n Kiralayan'a sat›l-
mas› ve ayn› ekipman›n Kirac›'ya tekrar kira-
lanmas› ifllemidir. Kirac› sahip oldu¤u ekipma-
n› kullanmaya devam ederken, nakit girdisi ya-
ratm›fl olur. Genellikle iflletme sermayesi ihti-
yac› olan firmalar taraf›ndan kullan›lar.
c) Alt Finansal kiralama : Bir finansal kiralama
ifllemine konu olan ekipman›n, finansal kirala-
ma sözleflmesinin geçerlili¤ini korumak kay-
d›yla, Kirac› taraf›ndan üçüncü bir tarafa kira-
lanmas› ifllemidir. Genellikle ülkeler aras›nda-
ki vergi ve fon maliyetleri farklar›ndan yarar-
lanmak amac›yla yap›ld›¤› için Kiralayan ve Ki-
rac› farkl› ülkelerde yerlefliktir.
2 - Finansman pay› aç›s›ndan,
a) Tam Finansman : Kiralayan sat›c›dan sat›n
alaca¤› ekipman›n bedelini tamamen kendi
kaynaklar› ile finanse eder.
b) Kredili Finansal kiralama : Kiralayan ekip-
man bedelinin küçük bir k›sm›n› finanse eder-
ken, bakiye k›sm›n finansman›na Kirac›'n›n
kredi riskini üstlenen di¤er finansörler (yat›-
r›mc› veya finansman kuruluflu) ifltirak eder.
3-  Fiziki yerleflim aç›s›ndan,
a) Yurtiçi Finansal kiralama : Kiralayan ve Kira-
c› ayn› ülkede yerlefliktir.
b) Uluslararas› Finansal kiralama : Kiralayan
ve Kirac›'n›n bulundu¤u ülkeler ayr›d›r.

TÜRK‹YE’DE F‹NANSAL K‹RALAMA

Finansal kiralama sektörü Türkiye'de geliflme
aflamas›nda olup, sunulan finansal kiralama
hizmeti henüz geliflmifl ülkelerdeki gibi uz-
manlaflmam›flt›r. Geliflim için gerekli hukuki ve
mali altyap› de¤ifliklikleri tamamland›kça ve
rekabet artt›kça, sunulan finansal kiralama
hizmetleri daha esnek, daha yarat›c› ve daha
müflteriye özgü ürünler haline gelecektir. Fi-
nansal kiralama flirketleri belli sektörler veya
ekipmanlar üzerinde uzmanlaflmaya bafllaya-
cak ve operasyonel finansal kiralama, alt-fi-
nansal kiralama gibi de¤iflik finansal kiralama
uygulamalar› gündeme gelecektir.
Finansal Kiralama Sözleflmesi:
Kiralayan›n, kirac›n›n talebi ve seçimi üzerine
üçüncü kifliden sat›n ald›¤› veya baflka suretle
temin etti¤i bir mal›n zilyetli¤ini, her türlü
fayday› sa¤lamak üzere ve belli bir sure fes-
hedilmemek flart› ile kira bedeli karfl›l›¤›nda,
kirac›ya b›rakmas›n› öngören bir sözleflmedir.
Kanun Tasar›s›n›n gerekçesinde belirtildi¤i gi-
bi, finansal kiralama flirketi sözleflme konusu
mal›n hukuki mülkiyetini muhafaza ederken,
onun ekonomik mülkiyeti mal› devralana geç-
mekte; kira süresi sonunda çok defa mal›n
ekonomik ömrü sona ermekte, bu nedenle de
mal›n sat›fl bedeli kiralayan›n di¤er fonlama
maliyeti ve belli oranda kâr ile birlikte kira be-
delinde göz önünde tutulmaktad›r. 
FKK 6. maddesine göre finansal kiralama be-
deli ve ödeme dönemleri taraflarca belirlenir.
Bu bedeller de¤iflken veya sabit olabilir. Türk
Liras› veya Merkez Bankas›nca al›m sat›m› ya-
p›lan döviz cinsinden belirlenebilir. Finansal
kiralama bedelinin döviz cinsinden belirlen-
mesi halinde BK 83. madde göz önünde tutula-
cak; sözleflmede "aynen ödeme" veya benzeri
bir ibare yer alm›yorsa, kirac› ödemeyi vadede
Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru üzerinden
Türk Liras› olarak yapabilecektir. 
Finansal kiralama sözleflmeleri en az dört y›l
süre ile feshedilemez. Di¤er bir deyiflle, bu
sözleflmeler en az dört y›l süreli olacakt›r. Fi-
nansal kiralamada mal›n zilyetli¤i kural ola-
rak onun ekonomik ömrüne uygun bir süre için
devredilmekte; leasing bedeli toplam› mal›n
de¤eri kadar veya de¤erine yak›n olmaktad›r.
Madde gerekçesine göre sürenin en az dört y›l
olarak düflünülmesi özellikle tafl›n›r mallar›n
bu sürede amorti edilece¤i düflüncesinden
kaynaklanmaktad›r. Kiralayan›n veya kirac›n›n
4 y›l geçmeden sözleflmeyi feshetti¤ini bildir-
mesi geçersizdir. Ancak hakl› sebeplerle feshi
düzenleyen 23. madde hükümleri sakl›d›r. 
Yine gerekçeye göre taraflar sözleflmelerinde
bu konuda herhangi bir süre öngörmemifl veya

HAYAT‹ ÖZTÜRK
Operasyon Yönetmeni

B‹R F‹NANSMAN YÖNTEM‹ OLARAK  
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bundan daha k›sa bir süre tayin etmifl olsalar
bile, sözleflmeyi dört y›ldan önce sona erdire-
meyeceklerdir. Gerekçedeki bu ifadeye ra¤-
men, sözleflme taraflar›n›n anlaflarak, finan-
sal kiralama sözleflmesini 4 y›l geçmeden fes-
hi halinde; sözleflme sona erecek; ancak bu
sözleflme 3226 Say›l› Yasa kapsam›nda bir
sözleflme say›lmayacakt›r. 
FKK md.7’ye göre, Bakanlar Kurulu taraf›ndan
ç›kar›lacak bir yönetmelik ile 4 y›ll›k süre k›-
salt›labilir. Finansal Kiralama ‹fllemlerinde
Süre ve S›n›r Tespitine Dair Yönetmeli¤in (RG
08.07.1992 Sa:21278) 1. maddesinde say›lan
hallerde -teknolojik nitelik, ilk sözleflmenin
devam› niteli¤indeki yeni sözleflme, savafl,
sabotaj, yang›n vd. nedeniyle mal›n, kiralaya-
n›n veya kirac›n›n zarar gördü¤ü haller- süre
dört y›ldan k›sa olabilir. 
Teflvik ve Vergiye Dair Hükümler 
Teflvik belgesine ba¤lanm›fl bulunan yat›r›m-
lar›n tamam›n›n veya bir bölümünün finansal
kiralama yoluyla gerçeklefltirilmesi halinde
kiralayan, kirac›n›n teflvik belgesinde belirti-
len ve sat›n alma halinde onun taraf›ndan kul-
lan›lmas›na hak kazan›lan teflviklerden Devlet
Planlama Teflkilat›nca teflvik mevzuat›-
na göre belirlenecek esaslar çerçeve-
sinde yararlan›r. Sözleflme süresi
içinde teflvik mevzuat› uyar›nca kaza-
n›lm›fl haklar sakl›d›r. 
Gümrü¤e dair hükümler
yabanc› flirket ile kirac›
aras›nda akdedilen söz-
leflmeye göre getirilen
mallara, gümrük vergi-
leri bak›m›ndan afla¤›-
daki hükümler uygulan›r.
a) Sat›n alma hakk› bulun-
mayan bir sözleflmeye da-
yanarak veya bu hak bu-
lunsa dahi teflvik belge-
sinde gümrük muafiyetinden
yararlanmas› öngörülmemifl
mallar›n Türkiye'ye giriflin-
de, gümrük mevzuat›n›n
süre k›s›tlamas› hariç,
sözleflme süresine ba¤l›
olarak, geçici muafiyet
rejimine dair hükümler
uygulan›r.
Bu flekilde Türkiye'ye

getirilen mallar için ileride do¤abilecek ver-
gileri karfl›layacak miktarda teminat al›n›r. fiu
kadar ki, sözleflme süresi sonunda kesin itha-
lat›n yap›lmamas› ve finansal kiralama konu-
su mallar›n kiralayana iade edilmek üzere
yurt d›fl›na ç›kar›lmak istenmesi halinde daha
önce yap›lan teminata ba¤lama ifllemi genel
hükümlere göre çözülür. 
b) Sözleflme süresi sonunda finansal kiralama
konusu mallar›n kesin ithalat›n›n yap›lmas›
halinde, vergi ödeme mükellefiyetinin baflla-
d›¤› tarihteki cari kur ve normal fiyat üzerin-
den hesaplanacak gümrük vergileri tahsil
olunur. 
‹stisnalar ve vergi nisbetinin tesbiti 
Sözleflme her türlü vergi, resim ve harçtan is-
tisnad›r.
Bakanlar Kurulu, dar mükellefiyete tabi ku-
rumlar›n bu kanunun uygulamas›ndan do¤a-
cak kazanç ve ücretlerinden yap›lacak vergi
tevkifat nisbetlerini s›f›ra kadar indirmeye
veya kurumlar vergisindeki nisbete kadar
yükseltmeye yetkilidir. 

F‹NANSAL K‹RALAMANIN AVANTAJLARI

*Finansal kiralama ifllemi ile yat›r›m›n tama-
m›na finansman sa¤lan›rken, ekipman›n tes-
lim al›nmas›na kadar yap›lan her türlü harca-
ma, varsa ithalat ve gümrük masraflar› bile

toplam finansmana dahil edilebilir.
*Finansal kiralama yoluyla sa¤lanan finans-
man imkan› genellikle orta-uzun vadelidir.

*Yat›r›ma özel finansman yöntemi ile yat›-
r›mc›n›n nakit ak›fl›na uygun periyod ve 
tutarlarda özel ödeme planlar› haz›rlanabi-
lir.
*Kiralar eflit, artan, azalan tutarlarda, sabit
veya de¤iflken faizli olarak belirlenebilir.
*Finansal kiralama firmas› sat›n almay› pe-
flin olarak gerçeklefltirme gücüne sahip ol-
du¤u için sat›c› nezdinde pazarl›k gücü artar.
*Kirac›, mevzuata ba¤l› olarak sa¤lanan çe-
flitli mali avantajlardan yararlanarak mali 
tablolar›n› düzenler.
*Kirac›, ekipman›n teknolojik olarak eskime-
si riskine karfl› korunur. Bu risk mal›n 
mülkiyetine sahip olan Kiralayan taraf›ndan
tafl›n›r.
*Finansal kiralama ifllemleri firmalar›n
borç/özkaynak dengelerini bozmaz ve aktif
karl›l›klar›na olumlu katk›da bulunur.
Sonuç olarak, yukar›da genel bilgi fleklinde
sunulan finansal kiralamaya yönelik faali-
yetlerin hayata geçirilmesinde, belli bafll›
hizmetleri sat›n almak yerine kiralamak,
sermayenin daha etkin kullan›lmas›n› sa¤-
layaca¤›, flirketler özkaynaklar›n› kullan-
madan da ifl süreklili¤ini devam ettirece¤i,
bu tür kiralama yöntemini kullanarak flirket-
lerin ilave istihdam masraflardan kur-
tulacaklar› görüflü önem kazanmaktad›r.

 F‹NANSAL K‹RALAMA (LEASING) 



HABER-YORUM

1925 – 2004 DÖNEM‹ DIfi T‹CARET

‹STAT‹ST‹KLER‹

Y›l       ‹hracat    ‹thalat        Karfl›lama Oran› 
(milyon usd) (milyon usd) (yüzde)          

1925 103 129 79.64            
1935 76 71 107.92            
1945 168 97 173.92 
1955 313 498 62.97 
1965 464 572 81.08
1975 1401 4739 29.57
1985 7958 11343 70.16
1995 21637 35709 60.59
2004 63075 97362 64.78

DÜNYA GÜMRÜK

ÖRGÜTÜ B‹L‹fi‹M

TEKNOLOJ‹ KONFERANSI

VE SERG‹S‹ 
Dünya Gümrük Örgütü biliflim teknoloji konferans› ve sergisi
27 – 29 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul'da yap›ld›. Devlet
Bakan› Kürflat Tüzmen'in aç›l›fl›n› yapt›¤› konferans ve
sergide biliflim tekonlojisi alan›ndaki en son geliflmeler
kamuoyunun bilgisine sunulurken, söz konusu teknolojinin
gümrüklere nas›l uyarlanaca¤› da kapsaml› bir flekilde ele
al›nd›.
Konferansta 21. yüzy›lda uluslararas› ticaret arenas›nda
gümrük idareleri için yeni zorluklar›n ortaya ç›kt›¤›na iflaret
edilerek, gümrük idarelerinin uluslararas› tedarik zincirinin
güvenli¤inin sa¤lanmas›nda daha çok sorumluluk
üstlendi¤inde vurgu yap›ld›. Ayn› zamanda buna paralel
olarak, ekonomik ve sosyal geliflmeyi teflvik edici kolayl›klara
iliflkin daha fazla talebin dile getirildi¤ine de dikkat çekildi. 
Düzenlenen bu  fuar ve konferanslar kapsam›nda, gümrük
idarelerinin güvenlik ile kolayl›¤› nas›l bir arada sa¤layaca¤›,
modernizasyon ile gelenekçili¤in nas›l bütünlefltirilece¤i ve
hepsinden önemlisi mevcut teknolojinin geliflmifl ülkeler ile
geliflmekte olan ülkeler aras›nda köprü oluflturulmas›na nas›l
yard›mc› olaca¤› gibi konular ele al›nd›. ‹ki gün boyunca bu
sorulara paralel olarak, kamu / özel ortakl›klar›n›n bu
farkl›l›klar› kapatabilme konusunda nas›l yard›mc› olaca¤›
konusu ile dünya gümrük örgütlerine ait standartlar›n bu
sorunlar›n çözümlenmesinde nas›l ve ne ölçüde rol
oynayaca¤› da ele al›nd›.
Söz konusu fuar ve konferanslara 70 ülkenin üst düzey
gümrük yöneticileri ile  biliflim ve d›fl ticaret sektörünün
liderlerinden oluflan toplam 280 kat›l›mc› ifltirak etti. Gümrük
ve ifl dünyas›ndaki son geliflmelerin ele al›nd›¤› bu
organizasyonda biliflim ve iletiflim teknolojisindeki son
geliflmeler ile bunlar›n gümrük uygulamalar›na nas›l ve ne
flekilde yans›t›laca¤› ele al›nm›fl, ayn› zamanda sorunlar›n
çözümünde neler yap›labilece¤i de birinci  elden dile
getirilmifltir. 

D›fl Ticaret ve
gümrükler ile 
ilgili web adresleri

D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› foreigntrade.gov.tr

Hazine Müsteflarl›¤›                       treasury.gov.tr

Gümrükler Genel Müdürlü¤ü         gumruk.gov.tr

Uluslararas› Nakliyeciler Der.         und.org.tr 

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi             tim.org.tr

‹stanbul Gümrük Müflavirleri Der.  igmd.org

Ankara Gümrük Müflavirleri Der.   agm.org.tr

‹zmir Gümrük Müflavirleri Der.       izmgmd.org                           

Bursa Gümrük Müflavirleri Der.     bugumder.org

Gümrük Vakf›                                gumvak.org.tr

Gümrük Müfettiflleri Der.               gmd.org.tr

Gümrük Kontrolörleri Der.             gumrukkontrolor.org

Gümrük Uzmanlar› Der.                gumrukuzmanlari.org

Gümrük Muayene Memurlar› Der. gumrukmuayene.org

Gümrük Yöneticileri Der.               gumyonder.gumruk.gov.tr



GÜMRÜKLER

40'l› y›llardaki bu ilan ise, Gümrük Memurlar› Yard›mlaflma
Derne¤inin çal›flanlar›na destek amac›yla düzenledi¤i bir
piyangoyu, yani gümrük çal›flanlar›n›n birbiri ile  olan
dayan›flmas›n› gösterir. 

BELGELERDEK‹
GÜMRÜKÇÜLER...
Takvimlerin 30'lu y›llar›n ortas›n› gösterdi¤i
günler. O günler hiç flüphesiz ki, Türkiye'nin
içinde bulundu¤u tüm zorluklara ra¤men
kalk›nma yolunda büyük bir çaba gösterdi¤i
günlerdir de ayn› zamanda.  ‹nsanlar›n büyük
fedakarl›klar eflli¤inde hem kendileri için, hem de
yoktan var olan ülkeleri için bir fleyler yapmaya
çabalad›klar› bir zaman dilimidir söz konusu olan.
‹flte o fedakar insanlardan bir k›sm› da
gümrüklerde görev üstlenmifllerdir o günlerde.
Kimi Öncüp›nar idaresinde, kimi Trabzon'da, kimisi
de Van'da. Ancak her nerede olursa olsun, söz
konusu gümrük çal›flanlar›n›n tek bir amac› ve
hedefi vard›r o tarihlerde. ‹flini en iyi flekilde
yapmak ve ülkesine hizmet edebilmek. 
‹flte elimizdeki künye defterinin rastgele seçilmifl bir sayfas›, bize o günlerde ülkenin dört bir köflesinde görev üstlenmifl olan fedakar
gümrük çal›flanlar›ndan küçük bir kesiti yans›t›r. Ayn› zamanda bu sayfalar söz konusu gümrükçülerin nüfus ve kimlik bilgilerinin yan›s›ra
ald›klar› ödüller baflta olmak üzere memuriyetleri ile ilgili her türlü bilgiyi de yans›t›r. Elbette o sayfalarda yaz›l› olmasa da, dönemin
fedakarl›k ve dürüstlük ile harmanlanm›fl dünya görüflünü de.

30'lu y›llarda ‹zmir yolcu salonu.. muayene ve muhafaza memurlar›
görev bafl›nda, hizmete haz›r.

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