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Değerli SYKONSEPT okurları, 

2016’nın ilk çeyreği, yerel ve küresel gelişmelerin Türkiye’yi yakından 
etkilediği bir dönem oldu. Son 11 yılın en düşük seviyesine gerileyen petrol 
fiyatları ve FED’in faiz oranlarını kademeli olarak artırma beklentisinin 
zayıflaması önemli gelişmeler arasında sayıldı.

Öte yandan yine aynı dönemde siyasi-jeopolitik sorunlar nedeniyle dış 
ticaret performansının yavaşladığı gözlendi. Rusya ve Irak pazarlarına 
yapılan ihracatta yavaşlama yaşanırken, Avrupa pazarına ve Kuzey Afrika 
ülkelerine de ihracat olumlu yönde seyretti.

En önemli gelir kaynaklarımızdan biri olan turizm sektörü, Rusya ile yaşanan 
gerginlik sonrasında 2016 yazında ciddi bir sıkışıklık dönemi yaşamakta... 
Aktif yaz turizmi döneminde iki adet uzun bayram dönemi olması ve yerli 
turistlerin tatil için Türkiye’yi seçmesi ihtimaliyle sektörün biraz da olsa 
toparlanacağını ümit ediyoruz.

Tüm okurlarımızın keyifli bir yaz dönemi geçirmelerini ümit ediyor ve sizlere 
iyi bayramlar diliyoruz...

Saygılarımızla

SYK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş. 
Acıbadem Mah. Haydar Yücebaş Sok. No: 17
34718 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 330 94 00 Faks: 0216 330 94 01

SYKONSEPT
Yıl: 12 Sayı: 66. Üç ayda bir yayınlanır. Ulusal Süreli Yayın.
SYK Gümrük Müşavirliği A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi: A. Baybars Soyak
Yazı İşleri ve Tasarım: Deniz Yakın Renk Ayrımı ve Baskı: Dönüşüm Matbaa

Editörden

SYKONSEPT, doğa dostu, %100 geri dönüşümlü Cyclus kâğıtları kullanılarak basılmaktadır.



Dış Ticaret

Savaş Özdoğan
SYK Gümrük Müşavirliği
Genel Müdür Yardımcısı

Hava Kargo Transit İşlemlerinde 
Çağdaş Uygulamalara Geçiş

33

AB ve EFTA ülkelerinin 1987 tarihinde imzalanan 
Ortak Transit Sözleşmesi (OTS) kapsamında akit 
tarafların toprakları arasında yapılan transit taşımalar 
ortak transit işlemi olarak adlandırılmaktadır.

Ortak Transit Sözleşmesi 2012 yılı Aralık ayından 
itibaren ülkemizde uygulanmaya başlamıştır.

Bu tarihten sonra AB ülkeleri ve EFTA ülkelerine yapılan 
taşımalarda Ortak Transit Rejimi kullanılabilir hâle 
gelmiştir.

Ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olması 
sektöre yeni bir heyecan ve dinamizm getirmiştir.

Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmamız Avrupa 
Birliği yolunda son 10 yıl içinde elde edilen en önemli 
kazanımlardan birisi olarak görülmektedir.

Beyan bilgilerinin akit tarafların gümrük idareleri 
arasında standart elektronik mesajlarla değişimi 
sağlanmaktadır.

NCTS olarak adlandırılan elektronik sistem sayesinde 
beyanın tüm aşamalarının sistemde izlenmesi mümkün 
hâle gelmiştir.

Söz konusu rejim kapsamında verilen beyannameler 
NCTS sistemi üzerinden verilmekte ve beyana esas 
tüm bilgiler transit işlemine konu gümrük idarelerine 
gönderilmektedir.

Hem beyanı hem de teminatı gümrük idaresine sunarak 
vergisel sorumluluğu üstlenen “asıl sorumlu”, hareket, 
transit ve varış gümrük idareleri beyanın statüsünü 
NCTS sisteminde takip edebilmektedir.

Taşınan eşyanın topluluk eşyası statüsünde olması 
hâlinde T2 rejimi, topluluk dışı eşya olması hâlinde T1 
rejimi kullanılmaktadır.

Bu taşımalarda bireysel ve kapsamlı teminat türünde 
teminatlar kullanılmakta ve her iki teminat türünün de 
akit taraflarda geçerliliği bulunmaktadır.

Öte yandan; 10.01.2012 tarihli 28524 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yetkilendirilmiş 

Yükümlü” ve “İzinli Gönderici” uygulamasının 
arkasından Aralık 2012’deki “Ortak Transit” projesiyle 
ihracatçı ve nakliyecilerimize büyük kolaylıklar ve 
avantajlar sağlanmıştır.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 84 ila 92. maddelerinde 
yer alan serbest dolaşımda olan ve olmayan eşyanın 
Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğer bir 
noktaya taşınması ile ilgili Transit Rejimi hükümleri 
Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf olmamız nedeniyle 
önemli değişikliğe tabi tutulmuştur.

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na bağlı Gümrük 
Yönetmeliği’ne Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri 
aktarılmıştır.

Bu amaçla Gümrük Yönetmeliği’nin Transit Rejimi 
ile ilgili bölümü 07.02.2013 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanan yönetmelik ile yeniden düzenlenmiş, 279-
307. maddeler arası boş kalmıştır.

Gümrük Yönetmeliği’nin 212-278. maddeleri arasında 
yeniden düzenlenen Transit Bölümünde ulusal (yurt içi) 
transit ve uluslararası (yurt dışı) transit işlemlerine ilişkin 
hükümlere yer verilmiştir.

Ortak Transit ve Ulusal Transit ile NCTS uygulamaları 
uzmanlık gerektiren birçok karışık ayrıntı ihtiva 
etmektedir.

Bu nedenle konunun daha iyi anlaşılmasını teminen 
uygulamaya ilişkin olarak yıllar içinde Gümrükler 
Genel Müdürlüğü ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü açıklayıcı Genelge ve Tasarruflu yazılar 
yayınlamıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından; 2012/4 
Sayılı Genelge’de Transit Rejimi işlemleri, 2013/54 
Sayılı Genelge’de deniz ve havalimanlarında aktarma 
işlemleri, 2013/23 ve 2014/21 Sayılı Genelgeler ile 
yapılan kontrolde beyan edilenden belirgin bir şekilde 
farklı cinste eşya ile ilgili işlemler hakkında açıklamalar 
yapılmıştır.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından; 
2014/12 Sayılı Genelge’de BİLGE Sistemi’nde yapılan 
işlemler, 2013/5 Sayılı Genelge’de NCTS Sistemi’nde 
EORI numaraları kullanımıyla ilgili işlemler açıklanmıştır.
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Yeni sistem ile birlikte ülkemiz ile AB ülkeleri arasında 
topluluk içi transit işlemine benzer bir uygulama 
devreye girmiştir.

Ulusal transit Türkiye Gümrük Bölgesi içinde başlayıp 
biten transit rejimi olup; eşyanın serbest dolaşımda olup 
olmadığına bakılmaksızın TR rejim kodu kullanılmaktadır.

AB ülkelerinde hava konşimentosu transit beyanname 
olarak kabul edilmektedir.

Eğer hava taşıtının kara yolu bağlantısı var ise bu 
durumda NCTS devreye girmektedir.

Havayolu firmaları basitleştirilmiş usul için izin 
almaktadır.

OTS kapsamında Havayolu basitleştirilmesinde OTS’nin 
Ek 1 Madde 111’inde Düzey 1 uygulamasıyla izin sahibi 
havayolu şirketlerine transit beyannamesi yerine eşya 
manifestosu (kağıt) kullanılmaktadır.

OTS kapsamında havayolu basitleştirilmesinde OTS‘nin 
Ek 1 Madde 112’sinde Düzey 2 uygulamasıyla izin 
sahibi havayolu şirketlerine transit beyannamesi yerine 
elektronik manifesto kullanılmaktadır.

Havayolu transitinde her ülkede farklı uygulamalar 
bulunmaktadır.

AB, Ortadoğu ve Uzak Doğu ülkelerinde bazı havayolu/
havayolu kargo şirketleri yukarıda anılan basitleştirme 
iznini alarak taşıdıkları hava kargoları transit 
beyannamesi yerine elektronik manifestolar ile beyan 
etmektedirler.

İşte bu noktada Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, transit 
rejimi çerçevesinde havayolu ile eşya taşınmasında 
basitleştirilmiş usule geçme projesiyle ülkemizin ticari 
hava kargo taşımacılığında fevkalade önem arz eden 
bir ilke imza atmaktadır.

Bakanlık tarafından hazırlanan ve 22.01.2016 tarihli 
29601 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik 
değişikliğiyle; havayolu ile eşyanın transit işlemlerinde 
fevkalade önemi olan Gümrük Yönetmeliği’nin Transit 
Rejimi ile ilgili maddelerinde değişikliğe gidilmesi 
sağlanmıştır.

Yönetmelik değişikliğiyle “Basitleştirilmiş Usul Tebliği”nin 
çıkarılması için gereken yasal dayanak hazırlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliği’nin 264. maddesinde yapılan 
yeni düzenleme ile 225. maddede sayılan belgeler 
ile başvuran Havayolu Şirketlerine Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığımız tarafından havayolu taşımasında 
basitleştirme izni verilebilecektir.

Basitleştirilmiş Usul Tebliği’nde; hareket ve varış 
idaresinde yapılacak işlemler, izin sahibi asıl sorumlunun 
yükümlülükleri ve izne ilişkin diğer hususlar hüküm 
altına alınacaktır. 

22.01.2016 tarihli 29601 sayılı Resmî Gazete’de 
yayınlanan Gümrük Yönetmeliği değişikliği sonrasında 
Bakanlığımızca yayınlanacak “Basitleştirilmiş Usul 
Tebliği” sayesinde havayolu şirketlerimizin başvurusu 
sonrası alacağı basitleştirme izni sayesinde bu izin ortak 
transit sözleşmesine taraf olacak ülkelerde de geçerli 
olabilecek ve havayolu transit işlemleri son derece 
kolaylaşacaktır.

“Basitleştirilmiş Usul Tebliği”nin uygulamaya konulması 
ve Basitleştirme İzni alan Havayolu Şirketlerinin bu izni 
kullanmaya başlaması ve özellikle ülkemiz adına gurur 
duyacağımız bir yatırım olan 3. Havalimanı’nın devreye 
girmesi ile beraber; global rekabette hava kargoda 
transit işlemlerinde gelmek istenilen hedefler ve çağdaş 
uygulamalar gerçekleştirilmiş olacaktır.
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Sanat

Çöp mü Sanat mı?

Bu sayıda çok ilginç bir sanatçının; Efe Işıldaksoy’un 
sıra dışı bir projesine yer vermek istedik. Işıldaksoy, 
yaptığı resimleri İstanbul’un çeşitli semtlerindeki çöp 
tenekelerine bırakıyor. Sosyal medyadan da resmini 
hangi çöpe bıraktığını açıklıyor. Resimlere sahip olmak 
isteyenler ise onları elde edebilmek için birbirleriyle 
yarışıyorlar. Çöpün başına ilk giden, eseri hiçbir bedel 
ödemeden alabiliyor. Işıldaksoy’un resmini bulan kişiden 
tek ricası ise bir fotoğraf çekmesi. Bundan başka bir 
karşılık beklemiyor.

Sanat piyasasında dönen rakamlar ve olaylar 
düşünüldüğünde bir sanatçının işini çöpe atması, 
insanların da çöpteki bir yapıtı almak için uğraşması 
pek alışıldık değil elbette. Bu hikâyede paranın adının 
bile anılmaması da ayrıca şaşırtıcı. Işıldaksoy’u farklı 
kılan da bu. Sanatçı, röportajlarında felsefesini şöyle 
açıklıyor:

“Geldiğimiz noktada her şey satılık. Yeterince para 
öderseniz her şeyi alabilirsiniz. Para vermeden 
alabileceğiniz şeyler ise sokağınızdaki çöp tenekesinin 

içerisinde. Sanatın değeri, uğruna ödenen para ile 
ölçülüyor ve sanat gitgide insandan kopuyor. Uğruna 
para ödensin diye yapılıyor resimler, bilet satılsın diye 
oynanıyor oyunlar, çekiliyor filmler... Ben resimlerimi 
neden mi çöpe atıyorum? Çünkü onlar satılık değil. 
Onlara para verip evinizin duvarına süs yapamazsınız. 
Ya da girişi paralı bir sergiye, belirli bir kesimin görmesi 
için asamazsınız... Çöpten farksızlar, çünkü onlar için 
hiç para ödenmedi.”

Işıldaksoy bu işe nasıl başladığı sorusuna, “İnsanların 
ruhsuzluğu beni bıktırdı ve ruhlarını görmek istedim. 
Bir şey satmaktansa bir şey hediye etmek çok hoşuma 
gidiyor” diye cevap veriyor.

Efe Işıldaksoy herkesin sanat yapabileceğini, bu eylemin 
“sanatçılar”ın tekelinde olmadığını savunuyor. Onu en 
çok etkileyen, insanların hayatlarında değişikliklere 
yol açabildiğini görmek olmuş. Mesela bir akademi 
öğrencisi ona “sizin bu yaptığınızla sanatı daha 
çok sevmeye başladım ve yeniden resim yapmaya 
başladım.” diyebiliyor. 

Sanatçının nasıl hayatını kazanacağı sorulduğunda 
ise “Ekmeğini çöplerin içinden çıkaran insan, “sanat” 
demeye başladığında uygarlaşacağız ya da kimse 
çöplerin arasında ekmek aramadığında” diye cevap 
veriyor. Onun sıkıntısı sanatçının sanat yaparak para 
kazanması değil, sanatın kapitalizmin, sömürünün 
elinde asıl işlevini yitirmesi. Işıldaksoy, sanat piyasasının 
çarklarının dışında da sanatın dolaşıma girebileceğini 
gösteriyor. Parası olmayan ama bir eseri beğenen birinin 
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de o esere kavuşma hakkını savunuyor: “Yaptığım işe 
ulaşamayan insanların ulaşmasını istiyorum. Daha önce 
işlerimi sergilerde sattım. Sanatın direkt olarak parayla 
özdeşleşmesini istemiyorum. Global anlamda zaten 
istemediğimiz bir sürü şeyi yapıyoruz; işe, okula gitmek 
gibi, en basitinden bir futbolcunun küçükken tuttuğu 
takıma rakip olan takımda oynaması gibi. Benim 
yaptığım şey tüm bunlara karşı bir duruş sergilemek.” 

Efe Işıldaksoy, mezun olduğu ilkokulun önündeki çöp 
tenekesinin önüne de işini bırakmış. Sebebi, resim 
dersinden sadece yaramazlık yaptığı için kalmış olması 
ve okulu çok zor şartlarda bitirmesi. Kendi içinde minik 
bir hesaplaşma da gerçekleşmiş oluyor böylece. “Şimdi 
hiçbir işe yaramaz bu ama resim dersinden kalan bir 
adam olarak yaptığım tabloyu okulun çöp tenekesine 
atmak kendimi iyi hissettirdi.” diyor.

Bu eylemiyle Işıldaksoy, değer yargılarımızı, bir yapıtı 
sadece sevdiğimiz, beğendiğimiz için mi aldığımızı, 
yoksa ona biçilen parasal değerin mi yapıtı bizim 
gözümüzde değerli kıldığını, yeterince maddi gücü 
olmayanların sanata ulaşmasının neden bu kadar 
zor olduğunu, “sanat”ın aslında ne olduğunu ve 
“sanatçı”nın kim olduğunu sorgulatmış oluyor.

İlgilenenler için bu farklı sanatçının sosyal medyadaki 
ismi: “rastarules”.
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Dış Ticaret

Hasan Tekin
SYK Gümrük Müşavirliği
Gümrük Müşaviri

2016 Yılı Nisan Ayı
Gümrük İşlem Süreleri

Gümrük’te Risk Analizi 

Bildiğiniz üzere ülkemizin dış ticaret hacmi her geçen 
gün artmaktadır. Bu artış gümrük denetimlerinin 
sağlıklı bir şekilde yapılmasını olumsuz etkilemekte 
ve bu olumsuz etki, bilinçli veya hata sonucu oluşan 
kayıpları önlemek için alınan tedbirlerin gümrükte 
işlem yapan gerçek ve tüzel kişiliklerin yaşadığı sevkiyat 
gecikmeleri ve işlem maliyetleri üzerinde olumsuz 
etkilerini artırmaktadır.

Uluslararası ticaretin yasak zeminde gerçekleşmesi 
amaç ve hedefi doğrultusunda bir taraftan ticareti 
kolaylaştırmak yönünde düzenlemeler ve uygulamalar 
yapılırken diğer taraftan yasadışı ticareti engellemek 
için risk analizi değerlendirmeleri yapılarak, gümrüklerin 
ithalat ve ihracat işlemlerinde riskli alanlara yoğunlaşması 
amaçlanır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük 
mevzuatının doğru bir şekilde uygulanmasını engelleyen, 
ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren ya da diğer 
şekillerde bir tehdit oluşturan olayları dikkate alarak, 
risklerin sistematik olarak tanımlanması veya en aza 
indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması amacıyla, 
ulusal ve uluslararası kaynak ve stratejilere dayanılarak 
veri ve bilgiler toplanarak bir veri tabanı oluşturulur. 

Oluşturulan bu veri tabanında eşyanın; menşe, kıymet, 
tarife, geldiği ülke, ithalatçı ve ihracatçı firmanın daha 

önce işlediği fiillerden dolayı aldığı cezalar ve uluslararası 
konjektör risk analizinde önemli etkenlerdir. 

Bu etkenler bilgisayar sistemi üzerinden değerlendirilerek 
risk analizi yapılır. Taşıdığı riske göre gerekli görülen 
kontrollerin yapılmasını sağlamak amacı ile sarı, mavi, 
ve kırmızı hatta eşya sevk edilerek kontroller bu 
doğrultuda yapılır. 

Sarı Hat: Muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait 
beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle 
uygunluğunun kontrol edildiği hattır. 

Mavi Hat: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na 
veya Bakanlık tarafından belirlenmiş Onaylanmış Kişi 
Statüsü’ne sahip kişilerin yararlandığı ithalatta ve 
ihracatta eşyanın tesliminden önce belge kontrolüne 
veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. 

Mavi hatta işlem gören ithalat beyannamesi için belge 
kontrolü ve gerekli görülmesi hâlinde muayenesi 
eşyanın tesliminden sonra yapılır. 

Kırmızı Hat: Eşyanın muayenesi ile birlikte belge 
kontrolünün de yapıldığı hattır.

Ayrıca yukarıda saydığımız etkenlerin dışında bilgisayar 
sistemi tarafından rastgele olarak da eşya kontrollere 
tabi tutulabilmektedir. 

Gümrük Müdürleri de risk analizi sorumlusu olarak 
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Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Yeşil Hat % Toplam %

İlk Yarım Saat 1.189 8,43 101.020 98,15 147.521 79,66 4.733 93,06 254.463 82.81

İlk 4 Saat 7.609 54 102.384 99 179.253 96,79 5.015 98,60 294.261 95,76

İlk 24 Saat 10.883 77,20 102.785 99,87 182.672 98,64 5.054 99,37 301.394 98,08

24-48 Saat 1.837 13,03 38 0,04 872 0,47 9 0,18 2.756 0,90

48-72 Saat 577 4,09 36 0,03 500 0,27 7 0,14 1.120 0,36

72-96 Saat 308 2,18 18 0,02 306 0,17 9 0,18 641 0,21

96-120 Saat 163 1,16 14 0,01 230 0,12 4 0,08 411 0,13

120-168 Saat 131 0,93 13 0,01 284 0,15 2 0,04 430 0,14

168-240 Saat 103 0,73 4 0,00 144 0,08 - 0,00 251 0,08

240 Saat Üstü 95 0,67 11 0,01 181 0,10 1 0,02 288 0,09

TOPLAM 14.097 100 102.919 100 185.189 100 5.086 100 307.291 100

eşyanın kontrollerinin daha sağlıklı olarak yapılmasını 
temin etmek üzere, bilgisayar sisteminin atadığı kontrol 
hattını değiştirme yetkisine sahiptir. 

Sonuç olarak risk yönetiminin doğru şekilde yapılması 
ile kontrollerin risk alanlarına yoğunlaşması, gümrük 
işlemlerini yasal yollarla yapan firmaların maliyetleri 
ve işlem sürelerinin kısalması açısından önem arz 
etmektedir. 

Gümrük İşlem Süreleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafından gümrük işlem süreleri 
dönemsel olarak ölçülmekte ve kamuoyunun bilgisine 
sunulmaktadır.

I- 2016 yılı Nisan ayı ihracat işlemleri aşağıdaki sürelerde 
tamamlanmıştır.

İhracatta işlem süresi, ihracat beyannamelerinin 
onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük 
müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene 
işlemlerinin bitirilmesine kadar olan süreyi içermektedir.
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2016 yılı Nisan ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük 
beyannamelerinin; %57’sinin işlemleri ilk sekiz saatte, %74’ünün işlemleri ise ilk 24 saat içinde 
tamamlanarak eşyası teslim edilebilir hâle gelmiştir. İlk 24 saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi 
tutulan beyannameler için %47, belge kontrolüne tabi tutulan beyannameler için %73, mavi hatta 
işlem gören beyannameler için %89, yeşil hatta işlem gören beyannameler için ise %94 olarak 
gerçekleşmiştir.

İşlem Süresi Toplam Beyanname Sayısı % 

İlk 1 Dakika 4.986 1,75

İlk 5 Dakika 7.170 2,52

İlk 10 Dakika 13.437 4,73

İlk 20 Dakika 23.778 8,37

2016 yılı Nisan ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat 
beyannamelerinin %66’sının işlemleri ilk bir dakikada sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma 
gelmiştir.

II- 2016 yılı Nisan ayı ithalat işlemleri aşağıdaki sürelerde tamamlanmıştır.

İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin onaylandığı zamandan başlamakta, gümrük 
müdürlüğünce gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitirilmesi ve ardından vergilerinin 
ödenmesine kadar olan süreyi kapsamaktadır.

Süre/Hat Kırmızı Hat % Mavi Hat % Sarı Hat % Yeşil Hat % Toplam %

İlk Yarım Saat 399 0,87 26.793 37,44 5.585 3,58 137 1,26 32.914 11,58

İlk 8 Saat 15.068 32,88 55.740 77,90 82.566 52,98 9.125 83,68 162.499 57,19

İlk 24 Saat 22.216 48,47 63.997 89,44 114.081 73,21 10.296 94,42 210.590 74,12

24-48 Saat 9.553 20,84 2.574 3,60 16.370 10,50 266 2,44 28.763 10,12

48-72 Saat 3.861 8,42 2.331 3,26 9.625 6,18 236 2,16 16.053 5,65

72-96 Saat 3.775 8,24 1.365 1,91 6.550 4,20 80 0,73 11.770 4,14

96-120 Saat 2.151 4,69 479 0,67 3.045 1,95 6 0,06 5.681 2,00

120-168 Saat 2.000 4,36 440 0,61 2.995 1,92 19 0,17 5.454 1,92

168-240 Saat 1.033 2,25 209 0,29 1.593 1,02 - 0,00 2.835 1,00

240 Saat Üstü 1.241 2,71 160 0,22 1.578 1,01 2 0,02 2.981 1,05

TOPLAM 45.830 1000 71.555 100 155.837 100 10.905 100 284.127 100

İşlem Süresi Toplam Beyanname Sayısı % 

İlk 1 Dakika 202.464 65,89

İlk 5 Dakika 216.132 70,33

İlk 10 Dakika 229.685 74,75

İlk 20 Dakika 244.752 79,65

2016 yılı Nisan ayında gümrük işlem sürecinin başladığı andan itibaren işlem gören ihracat 
beyannamelerinin %83’ünün işlemleri ilk yarım saatte, %96’sının işlemleri ise ilk dört saatte 
sonuçlandırılarak ülkeyi terk edebilir duruma gelmiştir.
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Aktüel

Serinlemek için Sağlıklı Tarifler

Küresel ısınmanın etkisiyle, her yazın bir öncekinden 
daha sıcak olduğu göz önünde bulundurulursa 
önümüzdeki günlerin de epey bunaltıcı geçeceği açık. 
Biz de bu sayımızda sizin için hazır içeceklerden çok 
daha sağlıklı olan, hazırlaması kolay, içimi son derece 
zevkli, buz gibi içecek tarifleri derledik. 

Buzlu Çay

Malzemeler:
• 5-6 tatlı kaşığı çay (aromalı da olabilir)
• 4-5 tatlı kaşığı bal
• 1 kibrit kutusu kadar taze zencefil
• 10 karanfil
• Ayıklanmış bol taze nane
• Taze sıkılmış 1 limonun suyu
• Süslemek için dilimlenmiş limon

Çayı ve zencefili kaynatın. Demlendikten sonra süzerek 
bir sürahiye koyun. Ardından balı, karanfilleri, naneleri 
ve limon suyunu ekleyin, karıştırın. Buzdolabında biraz 
soğumasını bekleyin. İçindeki karanfilleri ve naneleri 
dilerseniz servis öncesinde alabilirsiniz veya dilim 
limonla süsleyerek bu şekilde servis edebilirsiniz. Servis 
ederken içine bolca buz koymayı unutmayın.

Badem Sütü

Çok faydalı bir içecek olan badem sütü, ülkemizde 
yeni yeni tanınmaya başlandı. Süt alerjisi olanlar için de 
önerilebilecek kuvvetli bir içecek olan badem sütünü 
hazırlamak çok kolay.

Malzemeler:
• 1 su bardağı badem

• 4 bardak su 
• Damak tadınıza göre 2-4 tatlı kaşığı bal
• Vanilya

Bademi bir gece suda bekletin. Bu şekilde kabukları daha 
kolay soyulacaktır. Dilerseniz kabuklarını soymadan da 
kullanabilirsiniz. Ardından suyu, bademleri, balı ve 
vanilyayı blender’da iyice karıştırın. (Şeker yerine bal 
kullanmak daha faydalı olacaktır) Servis ederken buz 
ekleyin. 

Naneli Ayran
Malzemeler:
• 1 kilo yoğurt
• İsteğe göre su
• 2 çay kaşığı tuz
• Taze nane

Yoğurdu (Ev yoğurdu olursa daha iyi olur), suyu, tuzu ve 
naneleri blender’da karıştırın. Eğer su soğuk değilse sürahiyi 
buzdolabında bekletin, servis sırasında da buz ekleyin. 

Karanfilli Elma Suyu
Malzemeler:
• 3 büyük kırmızı elma 
• 1 limon 
• 1 çubuk tarçın
• 4-5 adet karanfil
• 2-3 tatlı kaşığı bal
• Yaklaşık 2 litre su

Elmayı ve limonu yıkayıp kabuklarıyla birlikte birkaç 
parçaya bölüp, limon, tarçın ve karanfille birlikte iyice 
pişirin. Ezilecek kıvama gelice bir tülbentle süzün. Bal 
ekleyerek karıştırın. Soğumasını bekleyin, buz ile servis 
edin.
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Dış Ticaret

Gümrük & Ticaret Dergisi

SYK Akademi olarak Akademik platformda 
düzenlediğimiz Seminer/Sempozyumlarda Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri Derneği ile 
mükemmel bir işbirliği içindeyiz.

SYK Akademi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müfettişleri Derneği tarafından müştereken 
düzenlenen dış ticaret şirketlerinin gümrük 
idarelerindeki gündem konuları ve çözüm 
önerilerini içeren Seminer/Sempozyumlar bugüne 
dek Manisa, İzmir, Gebze ve Bursa’da icra olunmuş 
ve büyük beğeni kazanmıştır.

150 yılı aşkın geçmişi, köklü gelenekleriyle Türk 
Devlet yönetiminde önemli bir yere sahip olan 
Gümrük Müfettişleri, 2011 yılında Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nın kurulmasıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan heyete katılan müfettişlerle 
birlikte “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” bünyesinde 
Gümrük ve Ticaret Müfettişi unvanı ile bu asil ve 
onurlu görevi sürdürmektedirler.

Daha önce Gümrük Müfettişleri Derneği tarafından 
Gümrük Dergisi adı altında yayınlanan dergi, bu yeni 
oluşumla beraber Gümrük ve Ticaret Müfettişleri 
Derneği bünyesinde Gümrük & Ticaret Dergisi adı 
ile yayın hayatını sürdürmektedir. 

Gümrük & Ticaret Dergisi, gümrük, ulusal ve 
uluslararası ekonomi gibi iç ve dış ticaret konularını 
ele alan ve yılda dört defa yayınlanan hakemli bir 
dergidir.

Gümrük & Ticaret Dergisi Hakem Heyeti ve Danışma 
Kuruluyla doyurucu içeriği ve başarılı tasarımıyla 
kısa sürede sektörümüzde ilgiyle okunan ve takip 
edilen bir dergi olmuştur.

Bu anlamda SYK Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak ve 
SYK Akademi adına bu son derece başarılı yayından 
dolayı Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği’ni 
kutlar, artan başarılar dileriz.

Gümrük & Ticaret Dergisi’ni daha iyi tanımak adına 
Dergi Tanıtım Broşürünü bilgilerinize sunuyoruz.
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KalDer’in yenilenen yönetimi, özel sektör, kamu ve 
sivil toplum kuruluşları ile akademi dünyasının önemli 
temsilcilerinden oluşuyor.

Kalite bilincini hayatın her alanına yaymak amacıyla 
çalışan ve ülkemizin en prestijli sivil toplum 
kuruluşlarından olan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 
Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. KalDer 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Buket Eminoğlu Pilavcı 
seçilirken, Necati Bülent Hakoğlu ve Mutlu Ocak 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Baybars Soyak’ın da içlerinde bulunduğu KalDer’in yeni 
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Baybars Soyak (SYK Gümrük Müşavirliği), Ali Çalışkan 
(Kordsa Global A.Ş.), Anıl Yılmaz (T.C Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü), 
Mutlu Ocak (Coca-Cola İçecek A.Ş.), Necati Bülent 
Hakoğlu (Polisan Kimya San. A.Ş.), Necip Özçer 
(LC Waikiki), Pervin Olgun (Barem Research), Prof. 
Dr. Gündüz Ulusoy (Sabancı Üniversitesi), Serdar 
Oran (DYO Boya Fabrikaları), Şafak Çapar (İsdemir), 
Dr. A. Tarkan Tekcan (Vestel Ticaret A.Ş. Müşteri 
Hizmetleri), Atilla Gökçe (3. Köprü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu İşletme A.Ş.), Barbaros Çam (İpragaz A.Ş.), 
Esener Saygın (Swissotel-Fairmont-Raffles), Hakan 
Ünlü (Maxion Jantas Jant San. Tic. A.Ş. ve Maxion İnci 
Jant San. A.Ş.), Mehmet Yılmaz (Türk Henkel A.Ş.), 
Muhammet Saraç (İZAYDAŞ), Dr. Muhsin Çömden 
(Dr. Oetker), Nazmi Karyağdı (KalDer Ankara Şubesi 
ve Türk Telekomünikasyon A.Ş.), Sertaç Güven (Doğa 
HSE Group), Tuğrul Baran (LAV/Gürallar)

Görevi aldıktan sonra bir açıklama yapan Buket 
Eminoğlu Pilavcı şunları söyledi: “Ülkemizin önde 

gelen en prestijli ve saygın sivil toplum kuruluşlarından 
KalDer’in yönetim kurulu başkanı seçilmiş olmaktan 
onur ve mutluluk duyuyorum. İnancım o ki KalDer, 
ülkemizin markasına değer katan şirket sayısının ve 
küresel iş dünyasındaki rekabetçi gücümüzün artması 
için çok daha etkin rol oynamalıdır.

Kişisel ve kurumsal önceliklerimizi belirlerken, 
toplumsal yararı ön plana çıkartabilmemiz gerektiğine 
inanıyorum. Uzun yıllardan bu yana birlikte yol aldığım 
kalite gönüllülerinin arasında yer almanın bir ayrıcalık 
olduğunu biliyor ve artık Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğum KalDer’in “Mükemmellik kültürünün; yaşam 
kalitesine dönüşmesini ve yaygınlaşmasını sağlamak” 
misyonunu çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile 
birlikte daha da ileri bir noktaya taşımayı hedefliyorum.

Yapılan pek çok bilimsel çalışma ile yönetim anlayışına 
yeni bir vizyonel bakış getirdiği doğrulanan ve 
kurumlara itibar kazandıran kadın yönetici sayısının 
artması gerekliliğini her platformda dile getiriyorum. 
Zira günümüzde ülkemizin hatta dünyanın önde gelen 
şirketleri ve sivil toplum kuruluşları da kadın liderliğini 
desteklemektedir.

Bundan önceki yönetimlerin özverili çabalarına 
müteşekkir olarak ve liderliğin bir bayrak yarışı olduğu 
inancıyla; yeni çalışma döneminde, ülkemizin önemli 
kuruluşlarının temsili ve katkısıyla hazırladığımız etkin 
projeler ile düşünce ve yaşam kalitesini artırmaya odaklı 
çalışmalarımızla değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu 
süreçte üye ve paydaşlarımızın daha etkin ve yapıcı 
katkılarını bekliyor ve talep ediyoruz.”

Genel Müdürümüz Kalder Yönetim Kurulu’nda

Bizden Haberler

Buket Eminoğlu Pilavcı
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Bizden Haberler

THY A.O.’na ve Turkish Cargo’ya vermiş 
olduğumuz gümrük müşavirliği danışmanlık 
hizmeti nedeniyle ödüllendirildik ve bu konuda 
yeniden görevlendirildik.

SYK Gümrük Müşavirliği A.Ş. olarak THY Anonim 
Ortaklığı ile yapılan gümrük müşavirliği danışmanlık 
hizmet şartnamesi uyarınca 16 Şubat 2015 tarihinden 
itibaren 1 yıl boyunca THY. A.O.’na ve Turkish 
Cargo’ya geçmiş yıllardan gelen ve bir türlü çözüme 
kavuşturulamamış gümrük işlemleri ile ilgili konularda 
danışmanlık hizmeti vermiştik.

Bu dönem zarfında havayolu ile eşyanın transit 
işlemlerinde fevkalade önemi olan Gümrük 
Yönetmeliğinin Transit Rejimi ile ilgili maddelerinde 
değişikliğe gidilmesi sağlanmıştı.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan yeni düzenleme 
ile gerekli belgeler ile bakanlığa başvuran havayolu 
şirketlerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 
havayolu taşımasında basitleştirme izni verilebilecektir.

Bakanlığımızca yayınlanacak “Basitleştirilmiş Usul 
Tebliği” sayesinde havayolu şirketlerimizin başvurusu 
sonrası alacağı basitleştirme izni sayesinde bu izin ortak 
transit sözleşmesine taraf olacak ülkelerde de geçerli 
olabilecek ve havayolu transit işlemleri son derece 
kolaylaşmış olacaktır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, transit rejimi çerçevesinde 
havayolu ile eşya taşınmasında basitleştirilmiş usule geçme 
projesiyle ülkemizin ticari hava kargo taşımacılığında 
fevkalede önem arzeden bir ilke imza atmıştır.

Bir yıl boyunca yapmış olduğumuz danışmanlık hizmeti 
nedeniyle Turkish Cargo Binasında yapılan ve THY A.O. 
Gümrük Müdürü Sayın Seyfullah TOPAL ve TK Anlaşmalar 
Müdürü Sayın Zekeriya SAVRAN’ın da bulunduğu törende 
Kargo Başkan Yardımcısı Sayın Serdar DEMİR, şirketimiz 
adına Genel Müdür Yardımcımız Savaş ÖZDOĞAN’a bir 
plaket ile TC’nin model kargo uçağını takdim etmiştir. 
Bu nazik davranış nedeniyle THY A.O.’na ve TC amir ve 
çalışanlarına şirket olarak teşekkür ederiz. 

Bu arada yeniden yapılan ihale sonrasında THY A.O. ve 
Turkish Cargo’nun gümrük işlemlerindeki danışmanlık 
hizmetinin 18 Mayıs 2016 tarihinden başlamak üzere 
THY A.O. yönetimi tarafından şirketimizce yürütülmesi 
uygun bulunarak bu görev tekrar şirketimize tevdi 
edilmiştir.

Bayrak taşıyıcı milli hava yolumuz olan THY A.O.’na 
verilecek gümrük danışmanlığı hizmetimizin hayırlı 
olmasını dileriz.

THY’den SYK’ya Ödül

SYK Gümrük Müşavirliği gıda ürünleri ile gıda ile 
temas eden ürünlerin ithalatında son derece tecrübelidir. 
Son olarak Kırklareli’ndeki bir müşterimizin işlemlerini 
gerçekleştirdik ve tarım konularındaki uzmanımız Volkan 
Özben’i buğday yüklü gemiden analiz için numune 
alırken görüntüledik.

Gıda Ürünleri ve Gıda ile Temas Eden Ürünlerde Gösterdiğimiz Yüksek Hassasiyet
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Aktüel

Valiziniz mi Var Derdiniz Var

2016, bize tatile gidebileceğimiz iki uzun bayram 
tatili sunuyor. Bir de üzerine yıllık izinler denk gelirse, 
tadından yenmez bir yaz olabilir demek bu. Tabii biz 
kendimize kaplumbağa muamelesi yapmaz isek! Zira 
valiz hazırlamak, evi komple tatil mekânına götürmek 
demek değil... 

Hazırlama aşamasında birkaç noktaya dikkat edip biraz 
da zihniyetimizi değiştirirsek, dinlenmek için ayırdığımız 
vakti, valiz sorumluluğu ve taşıyıcılığıyla geçirmeyebiliriz.

Her şeyden önce, gözünüzde kendinizi ağır valizleri 
taşırken hayal edin. Arabaya, taksiye indirip bindirirken, 
otele doğru zar zor yürürken vb... Hakikaten kendinize 
böyle eziyet etmenize gerek var mı?

Tatilinizde sizinle birlikte gezeceği kesin olan şey, 
valizinizdir. Dolayısıyla hangi boy bir valizle gezmek 
istediğinizi gözünüzde canlandırın. İçindekileri veya 
kıyafetlerinizi değil. Önce valizi ve o valizi taşıyan 
kendinizi... İşte o zaman kendiniz için doğru boy valize 
karar vereceksiniz. 

Ayrıca henüz valizinizi satın almadıysanız, tarzınıza uygun 
şekilde kolay taşınabilecek bir versiyon seçmenizde fayda 
var. Doğal tatil yapmak isteyen biri için tekerlekli ve şık 
bir valiz yerine bir dağcı çantası daha iyi iş görebilir.

Tatil, iş yeri gibi herkesin sizin kıyafetinizi takip edebileceği 
bir yer değildir. Aynı şortu iki gün sonra tekrar giydiğinizde 
kimse sizin için “Başka şortu yok mu acaba?” demez.

Dolayısıyla yanınıza birbirine benzer onlarca t-shirt, bluz, 
pantolon, etek, takı almanıza inanın gerek yok. Az sayı ile 
çoklu kombinasyon yapabilme yeteneğinizi geliştirmeye 
çalışın.

Bunun yanı sıra, ağrı kesici, aspirin veya yara bandı gibi, 
olası herhangi bir basit rahatsızlıkta canınızı kurtaracak 
detay parçaları unutmayın. Bu da elbette kent 
merkezinden uzak tatil mekanları için geçerli. Yoksa bir 
yara bandını veya iki kutu ilacı tatile çıkarmıyorsunuz, siz 
tatile çıkıyorsunuz...

Uçakla yolculuk edecekseniz, valizinizin açılma ihtimaline 
karşı, etrafa saçılmayacak şekilde organize edin. 

Olabilecek en az sayıda eşyaya karar verdiniz.

Şimdi sıra onları yerleştirirken dikkat etmeniz 
gerekenlerde... İşte eşya düzenlemede kullanabileceğiniz 
birkaç ipucu:

- Kıyafetlerinizi (özellikle de penyeleri) sıkı bir rulo  
 hâline getirirseniz hem daha az yer kaplar hem de  
 daha az buruşurlar.

- Kozmetik ve benzeri sıvıları taşırken akmasını   
 istemiyorsanız kapaklarını açıp, bir miktar streç filmi  
 kapakla şişenin arasına yerleştirip kapağı kapatın.
- Gömlek yakalarının formu bozulsun istemiyorsanız,  
 kemerinizi yuvarlayıp yakanın içine yerleştirebilirsiniz.
- Darbe aldığında hasar görebilecek eşyalarınızı, valizin  
 yüzeylerinden uzak yerlere yerleştirin.
- Yine kozmetik! Kozmetik ürünlerinin artık çoğunun
 seyahat boyu var. Mümkünse onları tercih edin,
 edemiyorsanız boş şişeler veya kaplarda, yalnızca
 ihtiyacınız olduğu kadarını yanınıza alın.
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Bizden Haberler

SYKULÜP tarafından başlatılan “Yukarı Sini Köyü 
İlköğretim Okulu” sosyal sorumluluk projemiz, 21 
Nisan tarihinde başlamış ve 07 Mayıs Cumartesi günü 
çocuklarımızla buluşarak tamamlanmıştır.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilere şirket çalışanlarımız 
ve şirketimiz tarafından kıyafet, ayakkabı, oyuncak, 
kitap, kırtasiye, notebook, projeksiyon makinesi toplanıp 
kütüphane kurulumu organize edilerek SYKULÜP üyesi 
dört gönüllü çalışanımız tarafından öğrencilerimize 
ulaştırılmıştır. 

SYKULÜP üyesi arkadaşlarımız büyük bir heyecanla 
çıktıkları bu yolculuktaki duygularını bizlerle 
paylaşmışlardır:

“Sabah 06:00 uçağı ile Erzurum’a hareket ile başlayan 
yolculuğumuz, Erzurum’a vardıktan sonra daha 
öncesinde İstanbul’dan gönderdiğimiz kargolarımızı 
ve hazırlanmış olan kütüphanemizi şehir merkezinden 
teslim alarak devam etti. Karayazı İlçesi / Yukarı Sini 
Köyü’ne doğru yola çıktık. Mayıs ayı olmasına rağmen 
dağlarda kar ve yağmur vardı ve soğuk hava şartları 
hakimdi. Yaklaşık olarak 3 saatlik bir yolculuk sonunda 
okula ulaşabildik. Heyecanımız ve çocukları görme 
arzumuz nedeniyle giderken yol bitmek bilmedi.

Nihayet köye varmıştık... 

Öğretmen ve köylüler tarafından sıcak bir karşılama 
sonrasında hep beraber okula doğru yürümeye başladık. 
Okulumuz bir dağın tepesinde ve 10 hanelik bir köyde 
bulunmaktaydı. Sınıfa girdiğimiz anda pırıl pırıl gözlerle 

ve heyecanla bizleri bekleyen öğrencilerle buluştuk. Biz 
öğrencilerle tanışırken bir yandan da kütüphanemiz 
kurulmaya başladı. Her bir öğrenciye tek tek 
hazırladığımız hediye paketlerimizi vermeye başladık. O 
anda hissettiklerimizi nasıl tarif edeceğimizi bilemiyoruz. 
Gerçekten yardımlarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaşmış 
olduğunu görmek bizi çok duygulandırdı. 

Çocukların hediyelerle buluşması daha önce 
rastlamadığımız bir duruma şahit olmamıza neden 
oldu. Çünkü bu çocuklarımız ilk defa hediye alıyor ve 
ilk defa aileleri ve öğretmenleri dışında birileriyle bir 
araya geliyorlardı. Hediyeleri açtıktan sonra bizlere nasıl 
sarıldıklarını, nasıl bir sevinç yaşadıklarını fotoğraflarda 
göreceğinizden eminiz. Bizler duygu seline kapılıp 
gözyaşlarımızı tutamadık. Aynı şekilde çocuklarımızın 
da mutluluktan gözlerinin dolduğuna şahit olduk. 
Geleceklerine bir nebze de olsa yön vermek için 
çocuklarımızla birlikte kütüphanemizi yerleştirmeye 
başladık. Tüm çocuklar bize yardım etmek için 
birbirleriyle yarış hâlindeydi. Kurduğumuz kütüphaneyi 
gören öğretmenimiz ilçede bile bu kadar kapsamlı bir 
kütüphane bulunmadığını belirtti. 

Kütüphanede artık kitaplar, kırtasiye malzemeleri, 5 
adet bilgisayar ve projeksiyon cihazı bulunmakta. Her 
bir öğrencimizin ayrı hikâyesi, ayrı bir yaşantısı mevcut. 
Bunları belki burada tek tek ifade edemeyiz ama bu 
yardım kampanyamızın farklı şekillerde devam edeceğini 
belirtmek isteriz.

Bu kampanyamıza destek veren öncelikle SYK Gümrük 
Müşavirliği şirketimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz. 
Çocukların yüzlerinde gördüğümüz gülümseme her şeye 
değerdi.“

SYK’dan Yukarı Sini Köyü İlköğretim Okulu’na...
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SYK’dan bir sosyal sorumluluk projesi daha...

SYK Gümrük Müşavirliği, Kadıköy’de bulunan İkbaliye 
Ortaokulu konferans salonunu yaptırarak öğrencilerin 
hizmetine sundu.

Konferans salonu açılış töreni, İl Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Faruk YELKENCİ, İlçe Kaymakamı Birol KURUBAL, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü, idareci ve öğretmenlerin 
katılımıyla gerçekleşti.


