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Editörden
Sevgili SYKONSEPT okurları,
Küçük bir aradan sonra karşınızdayız...
Yazın tüm hararetiyle hayatımızda yer ettiği aylarda, yine bu sıcak aylara
denk gelen ramazan, mutlaka hepimizi zorlayacaktır. Bu kutsal ayı, sağlıkla
ve huzurla tamamlamanızı, yıllık izinlerinizi de keyifle geçirmenizi dileriz.
Yalnız seçim gerginliği, uluslararası gerginlikler derken her sektörün frene
basmış olduğunu hesaba katarsak, yazın rehavetine kapılmak yerine gerekli
atakları yapmak için doğru zaman olduğuna da inanıyoruz.
Bültenimizde, SYK’nın KOSGEB ve Doğuş Üniversitesi iş birlikleri ile SYK
Akademi bünyesinde verdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği ile Dâhilde İşleme
eğitimleri haberlerini bulabilirsiniz.
Bunun yanı sıra bedenimizle ilgilenmeye fırsat bulabileceğimiz yaz aylarında
şifalı taşlardan da biraz bahsettik...
Mayıs ayında Soma’da yaşanan ve yüzlerce madencinin hayatını kaybetmesine
sebep olan facianın yalnızca madencilik sektörüne değil, bütün sektörlere
büyük, gerçek ve önemli bir uyarı olduğunu düşünüyoruz. Tüm ülkenin derin
üzüntüsünü ve Somalı ailelerin yasını paylaşıyoruz.
Bir daha Türkiye tarihinde böyle bir felâket yaşanmaması adına tüm
tedbirlerin alınmasını gönülden diliyoruz...
Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun...
Saygılarımızla

SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
Acıbadem Mah. Haydar Yücebaş Sok. No: 17
34718 Kadıköy / İstanbul
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B izden Haberler

SYK Gümrük Müşavirliği ve
KOSGEB İş Birliği

S

tratejik iş birliği çalışmalarımız kapsamında 2014
yılında çok değerli bir kurum olan, Küçük ve Orta Boy
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,
kısa adıyla KOSGEB ile de çalışmaya başladık.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’ler,
ekonominin can damarını oluşturmakta, tüm ticaretin
%95’inden fazlasını gerçekleştirmekte ve en çok
istihdam sağlayan kuruluşlar arasında yer almaktadır. Hâl
böyle olunca, tüm ülkeler KOBİ’leri desteklemeye özel bir
önem vermektedir.
Ülkemizde de KOSGEB, bu kuruluşların gelişimini
destekleme misyonunu üstlenen kurum olarak faaliyet
göstermektedir. Bu bağlamda SYK Gümrük Müşavirliği,
KOSGEB ile yaptığı iş birliği neticesinde bizim de bir

parçası olduğumuz KOBİ kategorisindeki kuruluşlara Dış
Ticaret ve Gümrük alanında ücretsiz eğitimler vermeye
başlamıştır.
İş birliğimiz kapsamında 07 Ocak 2014 Salı günü
KOSGEB’in İMES Dudullu binasında vermiş olduğumuz
“Yatırım Teşvik Mevzuatı” ve “İhracat Mevzuatı” konulu
eğitimimize yaklaşık 35 kişilik bir grup katılmıştır.
Üç müşavirimiz tarafından gerçekleştirilen eğitimin
amacı, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme kuruluşların
temsilcilerine “Yatırım Teşvik Mevzuatı” ve “İhracat
Mevzuatı” konularında bilgi vermek ve aynı zamanda
bu kuruluşlara şirketimizin tanıtımını gerçekleştirmek
olarak belirlenmiştir. Hem teorik bilgi hem de uygulama
örnekleri içerdiği için katılımcıların çoğu eğitimden farklı
faydalar sağlamıştır.
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B izden Haberler

SYK Gümrük Müşavirliği ve
Doğuş Üniversitesi İş Birliği

H

epinizin hatırladığı üzere, Doğuş Üniversitesi
ile işbirliği çalışmalarımız Dış Ticaret Bölümünde, iki
müşavirimizin öğrencilere dönem boyunca verdiği “Dış
Ticarette Paket Programlar” eğitimleri ile başladı. Dönem
sonunda iki sınıfın öğrencilerinin %95 inin devamlılık
ve sınav sonuçlarına bağlı olarak mezun olmaya
hak kazanması gurur vericiydi. Doğuş Üniversitesi
öğrencilerinden başarılı olanlar için şirketimiz, staj yapma
olanağı sağlayarak meslek hayatlarının ilk adımlarında
da onlara destek olmuştur.
2013 yılında gerçekleşen bu başarılı işbirliğinin
sonucu olarak 2014 yılı Eğitim Döneminde de Doğuş
Üniversitesi’nden iş birliğinin devamı teklifi gelmiştir.
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Dış Ticarette Paket Programları dersine geçen sene
duyduğum heyecana benzer bir duygu ile ama bu defa
daha tecrübeli olarak 18 Şubat 2014 tarihinde başladım.
Bu sene sınıfım daha kalabalık ve yine öğrenmeye hevesli
öğrencilerle dolu.
İlk dersimiz çok güzel geçti. Artık daha tecrübeli bir
eğitici olarak hazırladığım ders programını dönem
sonuna kadar 14 hafta sürecek şekilde sürdüreceğim.
Eğitim vermek, mesleki tecrübelerimizi genç beyinlere
aktarabilmek ve onları kariyer hayatlarına hazırlamak bu
işbirliğimizin misyonu hâline geldi.

Zeynep KARA
SYK Gümrük Müşavirliği
Müşteri Temsilcisi
Gümrük Müşavir Yardımcısı

B izden Haberler

SYK Akademi Eğitimlerimiz
Devam Ediyor

2

007 yılında kurulan SYK Akademi, işlerinde uzman,
gerekli mesleki yeterliliklere sahip ve eğitici formasyonu
almış çalışanlarımızın verdiği eğitimlerle uzun yıllardır
bilgi birikiminin artmasına katkı sağlamaktadır.
SYK Akademi, yıllık eğitim planları düzenleyerek
hem çalışanlarımızın, hem de mevcut ve potansiyel
müşterilerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Yılın ilk yarısında SYK Akademi için verilen eğitimlerimizden
biri de “Dâhilde İşleme Eğitimi” olmuştur. Operasyon
Müdürümüz Gümrük Müşaviri Sayın Sabri Kazanç
tarafından Point Hotel Barbaros’ta verilen eğitimden
bazı başlıklar aşağıdaki gibidir;
• Dâhilde İşleme Sistemleri: Şartlı Muafiyet Sistemi /
Geri Ödeme Sistemi
• “Teminat” ve “İndirimli Teminat” Uygulaması

• “Dâhilde İşleme İzin Belgesi” ve “Dâhilde İşleme İzni”
Arasındaki Farklar
• Dâhilde İşleme İzin Belgesi Başvurusu için
Gerekli Koşullar
• Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Dâhilde İşleme İzni
Ek Süreleri
• Dâhilde İşleme İzin Belgesinin Re’sen Kapatılması
veya İptal Edilmesi
• Dâhilde İşleme İzin Belgesi / Dâhilde İşleme İzni
Verginin Geri Verilmesi vb.
Bu eğitimde “Dâhilde İşleme” konusu tüm detaylarıyla
ele alınmış, böylelikle çalışanlarımızın konuyla ilgili
yetkinlikleri ve bilgi birikimleri artmıştır.
SYK Akademi tarafından gerçekleştirilen eğitimler sayesinde
güncel mevzuatla ilgili bilgilerimiz sürekli tazelenmektedir.
Böylelikle verdiğimiz hizmet kalitesi sürekli artmakta,
müşterilerimize katma değer sağlayarak işlemlerinin hatasız
ve hızlı biçimde tamamlanması sağlanmaktadır.
Eğitimlerimizin tüm
dileklerimizle…

paydaşlarımıza

faydalı

olması
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B izden Haberler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz
Devam Ediyor

O

cak ayında İş Güvenliği Uzmanımız (İSG) ile başlayan
çalışmalarımız, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin tüm
çalışma arkadaşlarımıza verilmesiyle devam ediyor.
İş sağlığı ve güvenliğinin amacı; iş ortamında var olan
tehlikeleri bertaraf ederek risklerin minimize edilmesiyle
çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından
korunmasıdır. Bu amaçla, iş sağlığı ve güvenliğinin ilk
dört konu başlığı 11 Şubat’ta İstanbul Merkez, 18 Şubat
2014 tarihinde tüm Bursa çalışanlarımıza verilmiştir. 22
Şubat’ta İstanbul saha ekibi arkadaşlarımız için Point
Otel Barbaros’un şık ortamında eğitimler gerçekleşmiştir.
Eğitimde verilen konu başlıkları aşağıda yer almaktadır:
• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
• İşyeri temizliği ve düzeni
• İş kazası ve meslek hastalığından doğan
hukuki sonuçlar
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Aktüel

Türkiye’de
Doğal Taşlar

olarak kullanılır. Mermerlerin tektonik hareketlerle kırılıp
parçalanması sonucu oluşan köşeli çakıllar, kimyasal
yolla çökeltilmiş bir çimento ile bağlanırsa breşler oluşur.
eğerli
SYKONSEPT
okurları,
bu
sayıdaki Çimentonun rengi, kırılan parçalardan farklı olduğu için,
konularımızdan biri de sürekli gördüğümüz ancak breşler cilalandığı zaman damarlı ve çok renkli güzel bir
nereden geldiği ve hangi özellikleri taşıdığını pek de görünüm arz ederler.
bilmediğimiz doğal bir zenginlik olan doğal taşlar...

D

3- Magmatik (Derinlik ve Yüzey) Kökenli Mermerler
Bakalım bu doğa harikaları hangileriymiş ve nerelerde
meydana gelip, bizlere sunuluyormuş?
Bileşimlerinde belirli oranda kuvars, hornblent, feldspat
ve mika gibi silikatlarla opak mineraller bulunan bu tür
Doğal Taşların Tanımı
kayaçların gerek üretimleri gerekse işlenip cilalanmaları
daha zordur. Diğer yandan dış etkilere dayanımları diğer
Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra ticari olarak mermerlere oranla fazladır. Bu yüzden kullanım alanları
işlenebilen en eski inşaat malzemeleridir.
her geçen gün artmaktadır.
Tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda ve anıtlarda, Granit, diyabaz, serpantin, bazalt, kristalin şist ve
güzelliği ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. Zamanla gyanslar bu tür kayaçlardan en önemlisidir.
kullanımı artan doğal taşlar, günümüzde özellikle inşaat,
kaplama, döşeme, heykelcilik, mezar taşı yapımı, mıcır,
porselen ve cam sanayii (kuvars), optik sanayii ve süs
eşyası yapımında kullanılmaktadır.
Mermer Olarak Değerlendirilen Kayaçlar

4- Traverten ve Oniks

1- Hakikî Mermerler

Kalsiyum karbonatlı sıcak suların bünyesinden
karbondioksitin ayrılması sonucu oluşan bu mermerler,
işletilmesi oldukça kolay, çok yaygın olarak kullanılan
hafif kaplama malzemeleridir. Travertenler, sünger
gibi gözenekli olmalarına karşın dayanıklı ve oldukça
serttir. Çıkarma, delme ve kesilmenin kolay olması,
kolay yapıştırılabilmesi, fazla miktarda bulunması, demir
oksit hidroksit içeriği nedeniyle beyazdan sarı, bej ve
hatta kahverengiye değişen renklere sahip olması gibi
nedenlerle dış cephe kaplamalarında tercih edilmektedir.

Kireçtaşı ve dolomit gibi karbonatlı kayaçların
metamorfozu sonucu oluşan hakikî mermerler,
genellikle açık renktedirler. Mineralojik yapısındaki kalsit
minerallerinin boyutları, oluşum sırasındaki sıcaklık ve
soğuma hızı ile yakından ilişkilidir.

Oluşum ve sonrasında etkili olan tektonik kuvvetler
nedeniyle mermer, çatlaklı ve kırıklı bir yapı kazanır. Bu
yapı içinde dolaşan yeraltı ve yüzey sularının içerdikleri
elementlere ait çeşitli bileşikleri bırakmaları sonucu Oniks ise, soğuk bikarbonatlı kaynak sularının zamanla
mermerlerde damarlar hâlinde renk değişiklikleri ortaya oluşturduğu kristalli, kompakt ve yarı şeffaf olan çökeline
çıkar.
denir. Onikse su mermeri de denilmektedir.
2- Konglomera ve Breşler
Çeşitli kayaç parçalarının akarsu ortamında uzun
mesafeler boyunca taşınıp, orta-iyi derecede yuvarlaklık
kazanması sonucu oluşan, tane boyu 2 mm’den büyük
çakıl ve blokların kum ve doğal çimento ile bağlanıp
pekişmesiyle konglomera adı verilen sedimanter kayaçlar
meydana gelir.
Kesilerek plaka hâline getirilen konglomeralar,
parlatıldıktan sonra inşaatlarda kaplama malzemesi

Burada tanımlanan oniks, bileşimi silis olan kalseden
cinsi oniksle karıştırılmamalıdır.
Türkiye’de Doğal Taş Üretimi
Türkiye’de çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker
(mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks),
konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlar (granit,
siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin) bulunmaktadır.
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Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek
nitelikte doğal taş çeşidine sahip olan
Türkiye’de rezervler Anadolu ve Trakya
boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır.
Rezervlerin bölgelere göre dağılımı; Ege
Bölgesi %32, Marmara %26, İç Anadolu
%11,
Doğu
Anadolu
Güneydoğu
Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi
%31 şeklindedir.

oradan tüm dünyaya spa taşı olarak
yayılır.
Türkiye’den kaya olarak gidip işlenen
taşlar, işlendiği ülkelerde, 1. kalite
üretiminin yanı sıra işlemden sonra kalan
toz ve parçalarından yapılan sıkma taşlar
da 2. kalite olarak satılır.
Doğal Taşların Faydaları

Sektör; yüksek ihracat potansiyeli, iç piyasa
tüketimi, doğal taş makineleri üretimi ve
ihracatı ile Türkiye ekonomisine önemli bir
katkı sağlamaktadır.

Eskiden bu yana doğal taşların insanlar
üzerindeki pozitif etkisi üzerine birçok
çalışma yapılmıştır. Günümüzde artık
doğal taşların şifalı etkileri kabul
görmektedir. Ayrıca burçlar ve taşlar
üzerinde de bir çok çalışma yapılmaktadır.

Türkiye, son yıllarda dünya doğal taş
üretiminde lider yedi büyük üreticiden biri
konumuna gelmiştir.
Türkiye’de Doğal Taşlar

Doğal Taşların Kullanım Alanları

Minerallerin, doğal taşların kullanım amaçları, sanayide
yardımcı madde olarak kullanılması veya kuyumculukta
kullanılması ile sınırlı değildir.

Ağrılara
Taşlar:

Günümüzde bilim ve teknolojinin ilerlemesi, doğal
taşların enerjilerinin gerçekliğini ortaya koymuş ve doğal
taşların enerjilerinden faydalanmak amacıyla şifa, sağlık,
güzellik alanında kullanımı artmıştır.
Yapılan araştırmalar minerallerin, doğal taşların, sanayi,
kuyumculuk ve dekoratif olarak kullanımının, yılda %15
ile %35 arasında arttığını göstermektedir.
Anadolu’da doğal taşlar 5000 yıldır bulunmasına,
bilinmesine ve kullanılmasına rağmen, bu konu üzerine
çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılmamıştır. Oysa
Türkiye’nin sahip olduğu doğal taş kaynakları, dünyanın
nadir çeşitleri arasındadır.
Diaspore ailesinden olan ve sadece Türkiye’de Milas
bölgesinde bulunan, “Türk Lokumu” diye adlandırılan
Zultanit’in bir benzeri hatta alt grubu içindeki Aleksandrit,
Rusya’da bulunmaktadır ve Rusya’nın neredeyse simgesi
hâline gelmiştir. Diaspore ailesinden olan Aleksandrite
ve Zultanit taşlarının özelliği, aldıkları ışığa göre renk
değiştirmeleridir. Aleksandrit taşının nadir bulunan
renklerinin satış fiyatları, pırlanta fiyatları kadar yüksektir.
Erzurum’da bulunan Oltu Taşı, jet taşının ender bulunan
bir türüdür.
Eskişehir’de çıkarılan Mavi Kalsedon, nadir bulunan
kalitede bir taştır.
Ayrıca Türkiye’de Akik ve Agat taşlarının birçok nadir
bulunan özel çeşitleri vardır.
Kars Sarıkamış’ta çıkan obsidyen, tüm dünyada güzellik
ve sağlıkta kullanılan spa taşıdır. Sarıkamış’ta çıkarılan
obsidyen, kaya parçaları hâlinde yurt dışına gider ve
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Karşı

Kullanılan

Akik: Bedenin gerginlik olan
kısımlarına sıcaklık
hissi verir ve gerginliği azaltır.
Ağrıları gidermek için kullanılabilir.
Akuamarin: Solunum yolları rahatsızlıklarına,
boğaz ağrılarına, astım,
bronşit ve tiroid bezi rahatsızlıklarına iyi gelir.
Ametist: Göz hastalıklarına, alerjiye, migren ve diğer
baş ağrılarına ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.
Aytaşı: Kramplara, bacak ağrılarına ve sırt
ağrılarına iyi gelir.
Çeroit: Baş ağrılarına ve
duyma bozukluklarına karşı etkilidir.
Florit: Baş ağrılarına karşı etkilidir.
Garnet: Bel ağrılarını geçirmede etkilidir.
Hematit: Mafsal
faydalıdır.

romatizmalarına

karşı

Kehribar: Ağrıyan yerlere koyulduğunda ağrıları hafifletir.
Kullanılan kehribarın, ağrıyan yerin büyüklüğü kadar
olması etkisini güçlendirir.
Malakit: Karın ağrısı, adale kasılmaları ve romatizmaya
karşı faydalıdır.
Alerjiye Karşı Kullanılan Taşlar:
Ametist: Göz hastalıklarına, alerjiye, migren ve diğer
baş ağrılarına ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.
Kehribar: Soğuk algınlığı, astım, guatr, bronşit ve alerji
tedavisi için boyun bölgesinde kullanılır. Boğaz ve tiroid
enfeksiyonlarını tedavide diğer taşlardan üstündür.

Astıma Karşı Kullanılan Taşlar:
Akuamarin: Solunum yolları rahatsızlıklarına, boğaz
ağrılarına, astım, bronşit ve tiroid bezi rahatsızlıklarına
iyi gelir.
Kaplangözü: Astım hastaları için faydaları vardır.
Kehribar: Soğuk algınlığı, astım, guatr, bronşit ve alerji
tedavisi için boyun bölgesinde kullanılır. Boğaz ve tiroid
enfeksiyonlarını tedavide diğer taşlardan üstündür.
Bağımlılıklardan Kurtulmak için Kullanılan Taşlar:
Çeroit: Kişinin maddi ve manevi bağ ve bağımlılıklarından
kurtararak ruhen özgürleşmesine yardımcı olur.
Kantaşı: Kişiyi, tehlikeli olabilecek kendi tutkularından
korur.
Kaplangözü: Kendisini taşıyan kişilerin diğerlerine karşı
daha az bağımlı olmasını sağlar.
Oniks: Kontrol ve denge sağlar. Kişinin bağımlılıklarından
kurtulmasına yardım eder.
Opal: Kişiyi, kendi özgürlüğünü kısıtlayan, yanlış
inançlarından kurtarır. Özgürlük ve bağımsızlık taşıdır.
Turmalin (Yeşil Turmalin):
Kişinin bağımlılıklarından ve kendisini içsel olarak
yıpratmasına neden olan beklentilerinden kurtulmasına
destek olur. Böylece kişi, kendini olayları yargılamaktan
uzak tutarak içsel dinginliği koruyabilir.
Bedendeki Elektrik Yükünü
Boşaltmak için Kullanılan Taşlar:

Akuamarin: Bereket ve uğur taşıdır.
Kantaşı: Para getiren
bir taş olduğuna inanılır.
Kehribar: Para getiren
bir taş olduğu
düşünülür ve bu amaçla
kasalara koyulur.
Daha Pozitif Düşünmek için Kullanılan Taşlar:
Akik: Canlılık veren enerjisiyle, kendinizi sıkıntılı ve
kötü hissettiğiniz anlarda olayların iyi yönünü de
görmenizi sağlar. İnsanların olumsuzluklarından kolayca
etkileniyorsanız akik size iyi gelecektir.
Aytaşı: Aşırı tepki verdiğiniz ve endişeli olduğunuz
durumlarda aytaşı sizi dengeler ve diğer insanların
hislerine karşı duyarlı olmanızı
sağlar.
Kaplangözü: İnsanların iyi
taraflarını görmenizi sağlayarak
hayat
yolunda
mutlulukla
ilerlemenizi sağlar.
Kehribar:
Yaşamın
güzel
yanlarını fark etmenizi ve böylece
içinizin neşeyle dolmasını sağlar.
Pembe Kuvars: Tüm sevgi duygularını güçlendirir.
Kişinin endişelerinden kurtulup yaşama sevinci duyması
için güç verir. Çevresindeki güzelliklere karşı duyarlılığını
artırarak ümitsizlik ve kötümserlik duygularını yok eder.

Ametist: Negatif elektrik yükü taşıdığından dolayı;
bedendeki fazla elektrik yükünü toplayarak beyin
gücünü yükseltir.   
Kehribar: Sol elde oynandığında bedenin elektriğini
toplar. Elektrik yükünü azalttığı için depresyona karşı da
faydalıdır.
Obsidyen: Bedenin elektriğini boşaltmak için uygun bir
taştır.
Oltu: Oltu taşı, bedenin elektriğini toplamak için
kullanabileceğiniz güzel bir taştır. Kehribar gibi, tesbih
olarak kullanımı en rahat olan taşlardandır. Negatif
enerjiyi topladığı için eskiden nazarlık olarak kullanılırdı.

Peridot: Neşe ve sevinç hissi verir. Böylece diğer insanlara
da sevgiyle bakılmasını sağlar.
Topaz (Imperial Topaz): Turuncu renkteki topazlar
cesaret, neşe ve hoşnutluk duygularını kuvvetlendirir.

Bereket için Kullanılan Taşlar:
Akik: Dünyevi başarıyı simgeleyen akik, negatif enerjiye
karşı koruma sağlar ve tükenmiş olan cesareti canlandırır.
İşadamlarının bu taşı, özellikle belin altında
(cepte veya yüzük olarak olabilir)
taşımaları faydalı olacaktır.
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Dış Ticaret

Eşyanın Gümrük Kıymetinin
Hesaplanması

4

Asım Işım
SYK Gümrük Müşavirliği
Satış ve Pazarlama Uzmanı
Gümrük Müşaviri

458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesine
istinaden, bedeli için döviz transferi yapılmadan, yurda
getirilmesi zorunlu olmayan dış kazanç ve tasarruflarla
satın alınarak yurda ithal edilmek istenilen eşyanın ve kara
taşıtlarının kıymeti aşağıdaki şekilde tespit edilecektir.

- Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi

1 - Taşıtların Gümrük Kıymetinin Tespiti

- Son Yöntem

a) İthalat konusu taşıtların kıymeti için öncelikle,
yükümlüsünce ibraz edilen, taşıta ilişkin fatura dikkate
alınacaktır. İbraz edilen faturadan ya da beyan edilen
kıymetten şüpheye düşülmesi hâlinde, 2012/29 sayılı
Genelge’ye göre işlem tesis edilecektir. Fatura ibraz
edilmemesi hâlinde, söz konusu taşıtların kıymeti
Türkiye’deki distribütöründen sorulacaktır.

b) Model yılındaki kıymeti tespit edilemeyen standart
dışı aksesuarlar için öncelikle yeni modellerine ait
kıymetler esas alınacaktır. Bu şekilde tespit edilemeyen
aksesuar kıymeti için 2. maddenin (b) bendi uyarınca
işlem yapılacaktır.

Not: 2012/29 sayılı Genelge, Kıymetin Gümrük
Yönetmeliği’nde adı geçen aşağıdaki uygulamaların
sırasıyla yapılması sonucu tespit edilir:
- Satış Bedeli Yöntemi

- İndirgeme Yöntemi
- Hesaplanmış Kıymet Yöntemi

c) Yurt dışı edilmek veya gümrüğe terk edilmek şartıyla,
sadece isteğe tabi ve sökülebilir standart dışı aksesuarların
sökülmesi için yazılı başvuru hâlinde; taleplerin, ithalatı
yapacak gümrük idaresince kabulü suretiyle sökülen
aksesuar kıymeti, taşıtın FOB kıymetinden düşülecektir.
2- Taşıtlar Dışında Kalan Diğer Eşyanın Gümrük
Kıymetinin Tespiti

- Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi
a) İthalat konusu diğer eşyanın;
faturasında düzenleme yerinin,
fatura tarih ve sayısının,
satıcının ad ve adresinin, alıcının
ad ve adresinin, satış bedelinin,
eşyanın cins ve nev’i ile satış
birimine
göre
miktarının,
eşyanın birim fiyatının yer
alması gerekmekte olup bu
bilgileri
taşıyan
faturanın,
gümrük beyannamesinin tescil
tarihinden geriye doğru 6 ay
içerisinde düzenlenmiş olması
şarttır. Bu durumda da öncelikle
fatura fiyatının esas alınması
gerekmekle birlikte gümrük
idaresince bu fiyatın düşük
bulunması hâlinde fatura fiyatı
dikkate alınmayacaktır.
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b) İthal edilmek istenilen eşyaya ilişkin fatura ibraz
edilmemesi durumunda ilgili gümrük müdürünün veya
görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında
gümrük muayene memurunun bulunduğu en az üç
kişilik bir komisyon tarafından, eşyanın piyasa fiyatı ve
daha önce ithali yapılan aynı veya benzer eşya için tespit
edilen fiyatlar da dikkate alınmak suretiyle eşya kıymeti
tespit edilecektir. Bu şekilde tespit edilecek kıymetten
amortisman düşülmeyecektir.
c) İbraz edilmekle birlikte faturanın yukarıdaki bentte
belirtilen şartların tamamını taşımaması veya faturada
yazılı fiyatın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hususunda
ilgili gümrük idaresince tereddüte düşülmesi hâlinde,
2012/29 sayılı Genelge’ye göre işlem tesis edilecektir.

4- Eski model eşya ve taşıtların yukarıda belirtilen esaslara
göre tespit edilen model yılındaki fiyatından Gümrük
Vergilerine esas alınacak fiyatını tespit etmek amacı ile ilk
yıl için %20, müteakip yıllar için de normal amortisman
yöntemine göre %10 nispetinde 6 yaşa kadar (6 yaş
dâhil), amortisman düşülecektir.
6 yaşından daha eski modeller için ise model yılındaki
kıymetinin %20’si Gümrük Vergilerine esas kıymet olarak
alınacaktır. İçinde bulunulan model yılı için amortisman
indirimi yapılmayacaktır. Aşağıda, model yılı itibarıyla
100 birim kıymetli bir araç için amortisman hesabına
ilişkin örnek yer almaktadır.

3- Yukarıda yer alan maddelere göre model yılındaki
kıymeti tespit edilemeyip de eşyanın daha yüksek
modeline ait kıymetin tespit edilmesi hâlinde, bu
kıymetten normal amortisman yöntemine göre, içinde
bulunduğu model yılı hariç, her yıl için %5 indirim
yapılmak suretiyle bulunan fiyat eşyanın model yılındaki
fiyatı olarak kabul edilecektir.

Araç yaşı
(birim)

Amortisman oranı
(%)

Amortisman tutarı
(birim)

Vergiye esas kıymet
(birim)

1

20

100 x %20= 20

100 - 20= 80

2

10

100 x %10= 10

80 - 10= 70

3

10

100 x %10= 10

70 - 10= 60

4

10

100 x %10= 10

60 - 10= 50

5

10

100 x %10= 10

50 - 10= 40

6

10

100 x %10= 10

40 - 10= 30

7

-

-

100 x %20= 20

8

-

-

100 x %20= 20

9

-

-

100 x %20= 20
0-1 yaş arası amortisman düşümü yapılmamıştır.
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S osyal Sorumluk
İş Başında
Bir ağaç, umutla baktığımız geleceğimiz demektir…
Ağaç Dostu SYK ekibi olarak tüm arkadaşlarımızla bir
yola baş koyduk. Hedeflerler belirledik, uzun süredir
kâğıt tüketimimizi gözlemledik.

içinden ihtiyacımız olmayan sayfaları dökmemeyi ve
geçici ihtiyacımız olan bütün evrakı kullanılmış kâğıtlara
dökmeyi alışkanlık hâline getirdik.

İntranette kâğıt talepleri ve kullanımları ile ilgili tüm
ekiplerimizi takip edebileceğimiz ve taleplerin çok kolay
şekilde yapılacağı Kâğıt Talep formunu geliştirdik.

Ocak ayının 2013 ve 2014 yılı karşılaştırmalarında en
başarılı ekip A REX 2 yazıcısını kullanan Bursa Sırıus
ekibimiz oldu.

2013 yılında bastırdığımız bilgilendirme broşürlerimiz
ile tüm şubelerimiz ve ofislerimizde çalışmalarımızı
özetledik. Öğütülen kâğıtlarımızın geri dönüşümlerinin
sağlanması için ölçümler yaptık.
Ağaç Dostu SYK çalışmaları ile ilgili olarak Bursa
şubemizde de genel olarak herkes çok çaba sarf ediyor
ve bu doğrultuda doğru kâğıt kullanımı bilincine
erişemeyen hiç bir arkadaşımız kalmadı diyebiliriz.
Artık hep beraber gereksiz döküm almamamız gerektiğini,
döküm almak zorunda kaldığımızda dokümanların
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Kâğıt kullanımı tasarrufu ile ilgili çok çaba sarf ettikleri
aşikâr. Arkadaşlarımızdan aldığımız ve yaptıkları çalışmalar
ilgili bilgileri kendimize de örnek olması açısından
detayları ile aldık. Başarılı ekibimizin çalışmalarından
örnekler;
* Müşterilerimiz ile ilgili kendilerine gerekli olan evrakın
döküm aşamasında müsvedde kâğıt kullanmak,
* Müşterilerimizin işlemleri ile ilgili yurt dışından gelen
evrakı tek tek inceleyerek arkası boş olanları tekrar
ayırarak bir sonraki işlemlerde kullanmak,

1 Paket kâğıt 2,5 kilo yapıyor ekibimiz ocak ayında 30
adet paket tasarrufu ile sadece bu ay 1 tane yetişkin
ağacı kesilmekten kurtarmışlardır.

* Kâğıt öğütme aşamasında arkası boş olan kâğıtları
öğütmek ya da çöpe atmak yerine tek tek ayırarak tekrar
kullanmayı sağlamak

Unutmayalım! 400 paket kâğıt 1 Ton kâğıt demektir.
1 Ton kâğıt ise yaklaşık olarak 20 tane yetişkin ağacın
kesilmesi anlamına gelmektedir…

* Çıktı alınması zorunlu olmayan hiçbir evrakı
yazdırmayarak bu tasarrufu sağladıklarını tespit ettik.

Ekibimizi hem doğaya hem de şirketimize yapmış
oldukları katkıdan dolayı tebrik eder, başarılarının tüm
ekiplerimize örnek olmasını dileriz.

Ekip arkadaşlarımız yaptıkları bu tasarruf çalışmaları ile
2013 yılı ocak ayında 50.000 adet kâğıt kullanırken 2014
yılında dosya sayılarının da artmasına rağmen 35.000
adet kâğıt tüketimi yapmışlardır. Yani yaptıkları tasarruf
ile 2013 yılına bakarak 2014 ocak ayında 15.000 adet
kâğıt tasarrufu gerçekleştirmişlerdir.
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Dış Ticaret

Dış Ticarette

Teslim Şekilleri

B

ilindiği gibi uluslararası ticarette yeknesaklığı
sağlamak amacıyla ilk kez 1936 yılında Milletlerarası
Ticaret Odası tarafından INCOTERMS (İngilizcede:
Incoterms, International Commerce Terms) adı altında
yayınlanmış kurallar (klozlar) kullanılmaktadır. Öncelikle
de ticareti yapılan eşyaların İngilizce’de FREE, diğer bazı
Avrupa dillerinde FRANKO (FRANCO) yerinin belirlenmesi
ya da diğer deyişle teslim ile ilgili sorumlulukların (taşıma,
yükleme-boşaltma, gümrük işlemleri, sigorta, hasar,
vb.) satıcıdan alıcıya geçtiği noktanın tespit edilmesi
amaçlanmaktadır.
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
2010 yılında yapılan son revizyon işleminde terim sayısı
13’den 11’e düşürülmüş olup dört şart kaldırılarak yerine
iki yeni şart düzenlenmiştir.
Her terim üç harften oluşur ve ilk harfi de sorumlulukların
satıcıdan alıcıya geçtiği noktayı işaret etmektedir.
Grup E: Çıkış yerinde teslim
EXW -Exworks- (İş yerinde teslim): Satıcı (ihracatçı)
sözleşmede belirtilen ve alıcı ile mutabık kalınan işyerinde
(fabrika, depo vb.) malları alıcıya (ithalatçı) teslim eder.
Teslim yeri ihracatçının ülkesindedir ve teslim ihracatla
ilgili gümrükleme işlemleri yapılmadan gerçekleşir.
Bu teslim şeklinde satıcının sorumluluğu anlaşılan
miktardaki malı, sözleşmede belirtilen yer ve zamanda
hazır ederek alıcıya teslim etmektir. Teslimden sonra
tüm sorumluluklar alıcıya geçer. Dolayısıyla alıcı, ihracat
ile ilgili gümrükleme işlemlerinden ve malların teslim
yerinden varış yerine kadar taşınması ve sigortasından
sorumlu olup bunlarla ilgili tüm masraflar da alıcıya aittir.
Bu teslim şekli satıcıya en az, alıcıya en fazla sorumluluk
yükleyen teslim şeklidir.
Grup F: Nakliyeciye teslim, navlun ödenmeden
FCA -Free Carrier- (Taşıyıcıya teslim): Satıcı ihracat
gümrükleme işlemleri yapılmış malları alıcının belirttiği
yerde ve alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim eder.
Teslim yeri yine ihracatçının ülkesindedir. Ancak bu
teslim şeklinde, satıcı ihracat gümrükleme işlemlerini
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Fikriye Kirikçi
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmeni
Gümrük Müşaviri

yaptırmaktan ve malları sağlam olarak taşıyıcıya teslim
etmekten sorumludur. Bundan sonraki tüm sorumluluklar
alıcıya aittir. Taşıma ücretini ve malların varış yerine
kadar sigorta ücretini alıcı öder. Eğer mallar satıcıya ait
bir yerde (iş yeri, fabrika, depo vb.) araca teslim edilirse,
malların yükleme sorumluluğu satıcıya aittir, aksi halde
satıcı yüklemeden sorumlu değildir.
FAS -Free Alongside Ship- (Gemi yanında teslim):
Satıcı malları ihracat gümrükleme işlemleri tamamlanmış
şekilde, alıcı tarafından belirlenen limanda, alıcının
belirttiği geminin yanında hazır eder. Malları geminin
yanında hazır etmekle satıcının sorumlulukları biter.
Bu noktadan itibaren tüm sorumluluklar alıcıya aittir.
Alıcı malları gemiye yükletmekten, varış limanında
boşaltmaktan, ithalat gümrükleme işlemlerinden,
buradan varış noktasına taşımaktan ve malları teslim
aldıktan sonra tüm sigorta işlemlerinden sorumludur. Bu
terim sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
FOB -Free on Board- (Gemide teslim): Bunun
FAS’tan farkı, teslimin gemi yanında değil fakat malların
geminin küpeştesini aşması ile gerçekleşmesidir. Bu da
göstermektedir ki ayrılış limanındaki yükleme işlemleri
de (mallar geminin küpeştesini aşıncaya kadar) satıcıya
aittir. Bundan sonra alıcının yükümlülükleri başlar ve
bunlar FAS teslim şeklinde olduğu gibidir. Bu terim de
sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
Grup C: Nakliyeciye teslim, navlun ödenmiş
CFR -Cost and Freight- (Navlun -taşıma masrafıödenmiş olarak teslim): Bu teslim şeklinde navlunu
(taşıma masrafını) satıcı öder. Dolayısıyla burada alıcının
belirttiği varış limanına malları getirmek için taşıma
sözleşmesini satıcı yapar ve taşıma masrafını da satıcı
öder. Ancak satıcının malların ziyanı ve hasarı ile ilgili
sorumluluğu FOB teslim şeklinde olduğu gibi, mallar gemi
küpeştesini geçinceye kadardır. Bu noktadan itibaren
ziyan ve hasarla ilgili tüm sorumluluklar alıcıya geçer. Bu
nedenle malları gemi küpeştesinden itibaren ziyan ve
hasara karşı sigortalamak ve sigorta masrafını ödemek
alıcıya aittir. Varış limanında malların boşaltılmasından,
ithalat gümrükleme işlemlerinden ve varış noktasına
taşımaktan ve bunlarla ilgili tüm sigorta işlemlerinden
yine alıcı sorumludur. Bu teslim şekli de sadece deniz
taşımacılığında kullanılır.

CIF -Cost, Insurance and Freight- (Navlun ve
sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim): Bu teslim
şeklinin CFR’den farkı, mallar varış limanına gelinceye
kadar deniz sigortasını yaptırmak ve bedelini ödemek
sorumluluğunun da satıcıya ait olmasıdır. Varış limanından
itibaren alıcının sorumlulukları aynen CFR teslim şeklinde
olduğu gibidir. Ancak şu noktanın belirtilmesinde
yarar vardır. Deniz sigortası satıcı tarafından yaptırılmış
olmakla beraber malların teslimi, mallar gemi küpeştesini
geçtiğinde gerçekleşmektedir. Satıcı, alıcı adına sigortayı
yaptırmaktadır. Yani, risk gerçekleşirse sigortadan
tazminat alınması ile ilgili işlemleri alıcı yürütmek
durumundadır. Çünkü mallar geminin küpeştesini geçtiği
anda, malların hukuki sahibi alıcı olmaktadır. Bu teslim
şekli de sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
CPT -Carriage Paid To- (Belirtilen varış yerine kadar
navlunu ödenmiş olarak teslim): Burada satıcı, malları
kendi seçtiği bir taşıyıcıya teslim eder ve alıcının belirttiği
varış noktasına kadar taşıma masraflarını da karşılar.
İthalat gümrüklemesi alıcıya aittir. Satıcının ziyan ve hasar
sorumluluğu malları taşıyıcıya teslim etmesi ile biter. Bu
noktadan itibaren ziyan ve hasar sorumluluğu, taşıma
sigortasının yaptırılması ve sigorta bedelinin ödenmesi
alıcıya aittir. Bu teslim şekli CFR’nin, deniz yolu hariç diğer
taşıma türlerinde kullanılan şeklidir. Karma taşımada da
(örneğin belirli bir yere kadar deniz yoluyla, sonra demir
yolu ve kara yoluyla gibi) CPT terimi kullanılır.
CIP -Carriage and Insurance Paid To- (Navlun ve
sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim): CIF
teslim şeklinin deniz yolu dışındaki taşımalarda ve karma
taşımalarda kullanılan türüdür. CPT’den farkı taşıma

sigortasını da satıcının yaptırması ve sigorta bedelini de
satıcının ödemesidir.
Grup D: Varış yerine teslim
DAT -Delivered At Terminal- (Terminalde Teslim):
Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış
noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini)
anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp,
DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir.
Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini / terminal
bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.
DAP -Delivered At Place – (Belirtilen Noktada
Teslim):
Malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen
belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi)
anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES ve DDU’nun
yerini almıştır. Malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini
/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir.
DDP -Delivered Duty Paid- (Belirtilen varış yerinde
gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim): Bu teslim
şeklinin DDU teslim şeklinden farkı malların ithalat
gümrük işlemleri tamamlanmış olarak alıcıya teslimidir.
Bu teslim şekli alıcıya en az, satıcıya en fazla sorumluluk
yükleyen teslim şeklidir.
CIF, CFR, FOB ve FAS teslim şekilleri, sadece deniz ve iç su
yolu taşımacılığında kullanılmaktadır.

Aktüel

Steril Nesil

B

inyıllar geçse de annelik güdüsü kaybolmayacaktır
muhtemelen. Ancak daha küçük zaman ölçü birimleriyle,
ebeveynlik kavramları değişebiliyor. Çünkü insanın hayat
ve kendine bakış açısı, yüzyıllarla birlikta değişiyor.
Kadının yeri, erkeğin görevi, çocukluğun önemi derken
sistemler, hepimizi başka türlü davranmaya itiyor.
Bu arada dünya da değişiyor elbette. Bugün otuzlu
yaşlarının ortasında bulunan nesil, ozon tabakasının zarar
görmediği zamanı da hatırlıyor. Güneş altında kavrulacak
kadar kadar yanıp akşam sırtına yoğurt sürülen o nesiliz
biz. Eğer büyük şehirde yaşadıysak biraz korunaklıydık
ama az çok hepimiz, bir ağaca tırmanmayı denedik!
Bilgisayarın hayatımıza adım adım girişine şahit olduk.
O yüzden aslında hâlâ sohbetin değerini de biliriz.
IQ’larımız, dünya bu kadar ciddi bir veri ağından ibaret
değilken de fena değildi. Ama normal zekâlı çocuklarsak
da kabul görür, ailelerimiz tarafından sevilirdik.
Bizden daha şanslı nesiller de vardı elbette. Annebabalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz... Pek çoğu savaşı
gördü, salgın hastalıklarla yaşamını yitirdi. Çamaşırlarını
elde yıkadılar, suyu evlerinin çok uzaklarındaki yerlerden
taşıyıp getirdiler ama biz onlara yaşlandıklarında
(yaşlanabildiklerinde) “eski toprak” dedik.
Çünkü ciğerlerine, havadaki gerçek oksijeni çektiler.
Devasa binalardaki havalandırma sistemlerinden gelen
filtrelenmiş, onun hakkına düşen havayı değil... Koştular,
düştüler, yaralandılar, vücutları kendini iyileştirmeyi
bildi. Okullarına yürüyerek gittiler, ağıl veya ahırlarda
hayvanlarla bir arada bulundular, onlara dokunmaktan
çekinmediler. Yerle, havayla, virüslerle tanıştılar ve
bedenleri hayatta kalmak üzere gerekeni yaptı.
Elleriyle, bedenleriyle hep birlikte oynadıkları oyunlar
vardı. Ekip çalışmasını öğrensin diye zorla bir araya
getirilen çocuklar değillerdi. Zaten sosyalleşmek için özel
bir çaba sarf etmelerine gerek kalmadan, bunu doğasının
gereği olarak yerine getiren nesillerdi.

Arkadaşı ona vurdu diye depresyona girip pedagoglara
taşınmak yerine doğal tepkiler verirlerdi. Ağlamak,
kendini savunmak veya ebeveynlerine şikayet etmek
gibi...
Sorumluluk hissi yerleşmesi için doktor tavsiyeleriyle
çeşitli önlemler alınmazdı, zira ailelerde herkesin sorumlu
olduğu şeyler vardı. Annenin de babanın da çocuğun
da... Bu, çocuğun görevinin bakkala gitmesi olsa bile!
Aslında
kısaca
söylemek
istediğimiz,
yalnızca
çocuklarımızın değil kendi hayatlarımızın da nereye
gittiğine şöyle bir bakmamız gerektiği...
Evrim teorisine göre, şartlara uyum sağlayan ayakta
kalıyor ve neslini devam ettirebiliyor ancak bundan
kasıt, emin olalım ki evlere gömülüp teknoloji yüzünden
asosyalleşmek, virüs korkusundan sterilize bir hayat
yaşamak değil. Belki kanser ve benzeri asrın hastalıklarına
karşı direnebilenler kazanacak. Belki GDO’lu gıdalara
karşı bağışıklık kazanan vücutlar direnecek ama bunu
kendimizi ve çocuklarımızı her şeyden izole ederek
başaramayacağız.
İnsanın insanla karşılaştığı yerlerde, mikroplarla tanışarak,
toprakla haşır neşir olarak, enerjisini doğru yerlerde
harcayarak doğru şekilde büyümeli çocuk...
Dünyanın tamamından korumaya çalışarak, karşılaştığı
her şeye paranoya ile yaklaşmasına sebep olarak
aslında onlara kötülük ettiğimizi ancak onlar büyüyünce
anlayacağız. Çünkü hayat hiçbirimiz için o kadar
korunaklı değil.
Çocuklarımızın dünyayla dost olmasını da gerektiğinde
savaşmasını da ancak doğamızda bulunan yeteneklere
ve güce güvenerek sağlayabiliriz...

