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Değerli SYKONSEPT okurları, 

Aylarca Türkiye’nin gündemine oturan ve belirsizlik sebebiyle tüm piyasaları 
negatif etkileyen seçim süreci sona erdi. Dolar tarihi yükselişini yapıp            
3 TL seviyesine ulaşmışken, takip eden hafta 2,76’lara geriledi. Bültenimizi 
hazırladığımız günlerde 2,91 seviyelerinde seyrediyor, zira Türkiye yeni bir 
gerginliğin içinde. 

Rusya’nın uçağının düşürülmesiyle girdiğimiz gergin dönemin her iki ülke 
adına en az zararla sonuçlanmasını diliyoruz.

Bu sayımızda, dış ticaret başlığı altında “Posta ve Hızlı Kargo Muafiyeti”, 
“Yeniden İhracat, İmha ve Terk İşlemleri” yazılarını bulabilirsiniz.

Yılın bu en soğuk aylarında kendimizi biraz daha iyi hissedelim diye 
dünyanın en soğuk yerleri ile hayatına motosiklet kültürünü dâhil etmeyi 
düşünenlerimiz için motosikletlerle ilgili yazılarımız, okuyucularını bekliyor. 
Konuk yazarımız Dr. Bora Küçükyazıcı, bu sayımıza “Birlikte Yenilen Aile 
Yemeklerinin İletişime Faydaları” adlı yazısıyla katkıda bulundu.

SYK Akademi ile yola çıktığımız bilgi ve deneyim paylaşma misyonumuz, 
hem SYK Akademi seminerleri hem de kurum çalışanlarımızın özel gün 
katılımlarıyla devam ediyor.

Hepinize mutlu, huzurlu ve bol kazançlı bir yıl diliyoruz...
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Dış Ticaret

Sevda Murteza
SYK Gümrük Müşavirliği
Operasyon Yönetmen Yardımcısı

Posta ve Hızlı Kargo Muafiyeti
Soru-Cevap
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Soru:
Kanuni dayanak nedir?

Cevap:
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi, 2009/ 
15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı 
Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması 
Hakkında Kararın 45, 62 ve 63. maddeleri, 24/03/2014 
tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge.

Soru:
Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?

Cevap:
Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da 
hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti 
gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya, 
önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve 
muafiyet tanınmaktadır.

Soru:
Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo 
taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya 
nedir?

Cevap:
Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro’yu aşmayan 
eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı 
uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;
- AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
- Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak  
 uygulanmaktadır. 
 
Söz konusu eşyanın,
- Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı 
 yoluyla gelmesi
- Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi
- Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere 
 posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde  
 brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.
 
Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya 
kıymetinden önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin olan 
75 Avro mahsup edilmeyecektir.

Soru:
Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına 
kıymetinin 1500 Avro’yu aşması hâlinde ne işlem 
yapılır?

Cevap:
Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine 
ilişkin oranlar uygulanacaktır.

Soru:
Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen 
eşya için dikkate alınmakta mıdır?

Cevap:
Hayır, yolcu beraberi 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti, 
posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.

Soru:
Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi 
neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?

Cevap:
Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın 
vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, 
ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir 
alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı 
gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti 
birlikte dikkate alınacaktır.

Soru:
Önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin muafiyetten 
faydalanmanın bir sınırı var mıdır?

Cevap:
Kararın 45. maddesi çerçevesinde posta veya hızlı 
kargo taşımacılığı kapsamında gelen eşyaya muafiyet 
uygulanmasında, eşyanın ticari miktar ve mahiyette 
olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye 
gelip gelmediği önem arz etmemekte olup, muafiyetten 
faydalanmanın bir sınırı yoktur.



4

Soru:
Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?

Cevap:
Hayır, posta/hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya 
ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli 
kısıtlamalar mevcuttur.

Soru:
Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün 
getirmek mümkün müdür?

Cevap:
Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli 
limitler dâhilinde getirilebilmekte olup, detaylı bilgiyi 
“Yolcu İşlemleri” başlıklı broşürde bulabilirsiniz.

Soru:
Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün 
müdür?

Cevap:
Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf 
olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi 
mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep 
telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine 
teslim edilmemektedir.

Soru:
Herhangi bir nedenle yurt dışında kalan/unutulan cep 
telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi 
hâlinde teslimi mümkün müdür?

Cevap:
Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası  
hâlihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli 
nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların 
posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, 
söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı 
olduğunun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php 
adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi 
hâlinde teslim edilmesi mümkündür.

Soru:
Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla 
getirilmesi mümkün müdür?

Cevap:
Hayır. 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanunu’nun 
2. maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik 
ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla 
getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Soru:
Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen 
bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi 
mümkün müdür?

Cevap:
Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmî 
Gazete’de yayınlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 3. maddesinin 
birinci fıkrasının 65 no’lu alt bendinde tanımlanan 
“takviye edici gıdalar” ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk 
Gıda Kodeksi 2003/42 no’lu Sporcu Gıdaları Tebliği’nin 
4. maddesinde tanımlanan “sporcu gıdaları”nın muaf 
olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır.

Soru:
Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen 
bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesine 
ilişkin bir istisna var mıdır?

Cevap:
Evet, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile 
kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmî hastaneden 
alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir 
reçeteyi, milli sporcuların ise “Millî Sporcu Belgesi”ni 
gümrük idaresine ibraz etmeleri hâlinde söz konusu 
ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin 
verilir.
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Soru:
Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo 
veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?

Cevap:
Evet. Kişisel eşyanın yolcu beraberinde ya da yolcunun 
gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya 
posta yolu ile getirilebilmektedir.

Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta 
ile gönderdiği kişisel eşyasında 30 kg ağırlık veya 
kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi 
tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı 
tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte 
eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması 
gerekmektedir.

Soru:
Kargomun nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Cevap:
Gönderilerin takibi bakanlık tarafından yapılmamakta 
olup, kargonun taşımacılığı hızlı kargo firması tarafından 
yapılıyor ise ilgili firmaya, posta ile yapılıyor ise PTT’ye 
başvurulması gerekmektedir.

Soru:
Bakanlıkça vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?

Cevap:
Hayır. Bakanlık tarafından sadece vergi tahsilatı 
yapılmaktadır. Taşımacılık, depolama veya diğer 
hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı 
gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.

Soru:
Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?

Cevap:
Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, 
terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün 
bulunmamaktadır.

Ayrıca, bu firmalar 75 Avro altında bulunan eşya ve 
numunelerde hiçbir eşyadan, 75-1500 Avro arasında 
bulunan eşyadan ise gönderinin geldiğine dair bildirimin 

alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye 
ücreti alamamaktadırlar.

Soru:
Yurt dışından gelen gönderimin vergisini ödemek için 
gümrük idaresine gelmem gerekiyor mu? 

Cevap:
Gelen gönderinin kıymetinin 75-1500 Avro arasında 
olması ve ticari nitelik taşımaması hâlinde tahsil edilecek 
tek ve maktu vergiye ilişkin olarak posta idaresi ve hızlı 
kargo firmaları alıcıya bilgi vermekte olup vergilerin 
ödeneceğinin alıcı tarafından kabul edilmesi hâlinde 
gönderi alıcının kapısında teslim edilirken vergi tahsil 
edilmektedir.
 
Yukarıda kıymet limiti belirtilen eşyanın ticari nitelik 
taşıması veya eşya kıymetinin 1500 Avro üzerinde 
olması durumunda ise ithalat mevzuatı hükümleri 
uygulanmakta olup gümrük işlemleri için ilgili gümrüğe 
müracaat edilmesi gerekmektedir.
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Yeniden İhracat, İmha ve
Terk İşlemleri

Dış Ticaret

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük 
Bölgesinden yeniden ihracı mümkündür.

Ticaret politikası önlemleri dâhil olmak üzere, eşyanın 
ihracı için öngörülen işlemler, gerektiğinde yeniden 
ihraç edilecek eşyaya da uygulanır. Serbest dolaşımda 
olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde ihracata 
ilişkin ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağını 
öngören şartlı muafiyet içeren bir gümrük rejimine tabi 
tutulabileceği hâller, yönetmelikle belirlenir.

Serbest dolaşımda olmayan eşyanın hazineye hiçbir 
masraf getirmeyecek şekilde, gümrük idaresinin 
gözetiminde imhası veya gümrüğe terk edilmesi de 
elbette mümkündür.

Olağan dışı hâllerde, imha sonucunda çıkan artık ve 
atıklar, serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen 
bir işlem veya kullanıma tabi tutulur. Söz konusu artık 
ve atıklar, 36. maddenin 2. fıkrasında belirlenen işlemler 
tamamlanıncaya kadar gümrük gözetimi altında kalır.

Müsteşarlıkça belirlenen hâller saklı kalmak üzere; 
yeniden ihracat veya imha, gümrük idarelerine 
mükellef veya dolaylı temsilcisi tarafından yazılı dilekçe 
ile önceden bildirilir. 

Türkiye Gümrük Bölgesinde bulundukları sırada 
ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulan 
eşyanın yeniden ihraç edilmek istenmesi hâlinde, 58 ila 
71. maddeler çerçevesinde bir gümrük beyannamesinin 
verilmesi gerekir.

Bu gibi hâllerde, 150. maddenin 2 ve 4. fıkraları 
uygulanır.

İhracat veya yeniden ihracat amacıyla geçici depolama 
yerlerine getirilen eşya, buralarda bir ay kalabilir.

Sözü edilen eşya ile ilgili olarak beyanname tescil edilip 
edilmediğine bakılmaksızın bu süre içinde ek süre 
talebinde bulunulması hâlinde, gümrük idare amiri 
tarafından en çok üç aya kadar ek süre verilebilir.

Söz konusu eşya için gümrük yükümlüsüne tebligat 
yapılarak, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
eşyanın geçici depolama yerinden çıkarılması; aksi 
takdirde, bu eşyanın gümrüğe terk edilmiş sayılacağı 
bildirilir. Bu süre içinde de yerinden çıkarılmaması 
hâlinde eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır ve tasfiye 
hükümlerine göre işlem yapılır.

Bakanlar Kurulu, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu 
güvenliği, insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının 
korunması, sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan 
ulusal hazinelerin korunması, fikri ve sınai mülkiyet 
haklarının korunması gerekçeleri ile eşyanın gümrükçe 
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına 
yasaklama veya kısıtlamalar koyabilmektedir.

Ayrıca, Türkiye ile ticaret, gümrük, taşımacılık anlaşması 
bulunmayan ve imzalanmış anlaşmaları süresinden 
önce tek taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz 
bırakan veya Türk kara, hava ve deniz taşıtlarına 
karşı yasaklama ve kısıtlamalar koyan veya bunlar 
hakkında farklı işlemler uygulayan yabancı ülkelere 
ait eşya ve taşıtlara, karşılık olmak üzere, yasaklama 
veya kısıtlamalar koymaya ve farklı işlemler veya farklı 
tarifeler uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Alper Sunaçoğlu
SYK Gümrük Müşavirliği

Gümrük Müşaviri
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Sevgili SYKONSEPT okuyucuları,

Kışın hepimiz, öyle veya böyle, dışarıda, toplu taşımada, 
evde veya işte bir şekilde üşüyeceğiz. Türkiye’nin 
soğuğunun o kadar da korkunç olmadığını kendimize 
söyleyerek azıcık da olsa avunalım diye bu sayımızda 
dünyanın en soğuk bölgelerini işleyelim istedik.

Her ne kadar Türkiye’nin doğusunda yaşayan halk her 
kış çetin hava koşullarıyla boğuşsa da, dünyada en az 
50 derece daha soğuk bir yerin varlığını bilmek biraz 
buzlarımızı çözecektir.

Öncelikle, dünyanın ölçülmüş en düşük sıcaklığına 
bakalım:

Amerika’nın Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi 
araştırmacıları tarafından Antarktika’da bulunan Dome 
Fuji Dağı’nın zirvesinde dünyanın en düşük sıcaklığı 
kaydedildi. Hava sıcaklığının, 3.800 metre rakımda -91 
derece olarak ölçüldüğü nokta, dünyanın en soğuk 
yeri ilan edildi. Bu sıcaklık (teknik olarak sıcaklık, pratik 
olarak soğukluk) insanın gözleri, burnu ve akciğerlerinin 
bir dakika içinde donmasına sebep olabilecek bir düzey.

Dünyada hayatın devam ettiği en soğuk yerleşim yeri 
olarak Rusya’da bulunan, Ren Geyiklerinin kaplıca 
suyundan içmek için durdukları Oymyakon köyü 
gösteriliyor. Sovyet Rusya döneminde 1920’li yıllarda 
kurulan köy, göçebelerin kalıcı olarak yaşaması (!) için 
yapılmış. Köyde yaşayan halk, at ve sığır ve geyik etiyle 
besleniyor ve odun yakarak ısınıyor.

Köyde ölçülmüş en düşük sıcaklık -71,2 derece olup 
ocak ayı boyunca -50 derece civarında seyrediyor. Kış 
aylarında güneş, gökyüzünde yalnızca 3 saat kalırken 
elektronik cihazlar ve otomobilleri kullanmak mümkün 
olmuyor. Köyde, bir okul ve sağlık kliniği bulunuyor. 
Oymyakon köyünün adı “donmayan su” anlamına 
gelirken, limandaki gemiler bahara kadar buza oturmuş 
olarak duruyor. Fena hâlde ironik bir durum... 

Köyde, yazları hava sıcaklığı en çok -15 dereceyi buluyor. 
Bölge, turistlerin de ilgisini çekiyor. Halk, turizmden 
elde ettiği geliri, ertesi kış için gereksinimlerini almak 
üzere kullanıyor.

Aktüel

Dünyanın En Soğuk Yerleri
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Dünyanın en soğuk yerlerinden biri de elbette 
Grönland... 9 Ocak 1954 tarihinde, Northice Araştırma 
İstasyonu’nda -66 derece sıcaklık rapor edilmiş. 

Kanada da yeryüzünün beyaz gücünden nasibini 
alanlardan... Kanada’nın Yukon bölgesinde yer alan 
Snag kasabasında, kışlar ortalama -30 derece sıcaklıkta 
geçiyor. Bu kasabada bugüne dek ölçülmüş en düşük 
sıcaklık, -63 derece.

1632 yılında Sibirya’da Lena Nehri kıyısında kurulan 
Yakutsk şehrinin ise ortalama sıcaklığı -50 derece. 
Yakutistan’ın başkenti olan 270.000 nüfuslu şehirde, 
halk araçlarının motorlarını açık bırakıyor. Camları 
donup çatlamasın veya metal kısımları donup yüzlerine 
yapışmasın diye dışarıda gözlük takmıyorlar. Demiryolu 
olmayan ülkede ulaşım uçakla veya (donmadığı aylarda) 
Lena Nehri ile sağlanıyor.

Eski dönemlerde Rusya’nın sürgün bölgesi olarak 
kullandığı Verkhoyansk’ın ortalama sıcaklığı ise -49 
derece. Sert kış günlerinde sıcaklık -72 dereceye kadar 
düşebiliyor.  

Antarktika’daki Rus araştırma merkezi olan Vostok 
İstasyonu’nda 21 Temmuz 1983’te -89,2 derece sıcaklık 
rapor edildi. 

Kış, belki de görsel olarak en büyüleyici mevsim. Soğuk, 
mağrur, duru... Ancak genel olarak soğuk hava, kar ve 
buz, tüm canlı türlerinin dayanıklılığını test eden bir 
nevi sınav. Bizler evlerimizde sıcacık otururken, dışarıda 
yaşam mücedelesi veren tüm canlılara yardımcı olmak, 
sanırız ki bu noktada doğadan çaldığımız her şey için 
insanlık adına bir borç gibi...



Aktüel

Tüm ailenin bir araya geldiği yemeklerin önemli ve 
faydalı olduğu bilinmektedir. Yeni yapılan çalışmalar 
göstermektedir ki, ailenin bir araya gelerek yediği 
yemeklerin çocuk ve aile üzerinde olumlu etkisi 
bulunmaktadır. Aile yemeklerinin, özellikle çocuklarda 
beslenme, eğitim ve iletişim üzerinde büyük etkisi vardır.
Aile ile birlikte yenen yemekler sayesinde çocuklarda 
sağlanan olumlu etkiler şunlardır: 

- Sağlıklı beslenme
- Zararlı alışkanlıklardan uzak durulması
- Daha doğru beslenme alışkanlıkları 
 
Amerikan Pediatri Derneğinin 2011 yayınlarına göre, 
ailesiyle haftada en az 3 kez birlikte yemek yeme 
alışkanlığı olan çocuk ve ergenlerde, obezite-şişmanlık 
çok daha az gözlenmektedir. Ortaya çıkan bulgular 
şunlardır:

- Fazla kilolarda %12 azalma
- Sağlıksız beslenme oranında %20 azalma
- Yeme bozukluğunda (anoreksia nevrosa gibi)
 %35 azalma
- Sağlıklı beslenme oranında %24 artış 
 gerçekleşmektedir.

Mart 2010 döneminde Harvard’da yayınlanan 
çalışmanın sonuçlarına göre, her gün birlikte yemek 
yeme alışkanlığı olan ailelerde kalsiyum, lif, demir, 
vitamin B6 ve B12, C gibi önemli 
besinlerin yüksek miktarda 
tüketildiği ve nadiren birlikte yemek 
yiyen ailelere göre tüketilen toplam 
yağın daha az olduğu açıklanmıştır.

Washington, D.C.’de yapılan 
çalışmaya göre, yemek sırasında 
televizyonu kapatan ailelerde 
çocuklar daha fazla meyve ve sebze 
tüketme eğiliminde oluyorlar ve daha 
az abur-cubur yiyorlar. Televizyonun 
etkisi ve oyalaması olmadan, aile 
daha sağlıklı besleniyor ve yemeğe 
daha fazla odaklanıyor. 

Fazla televizyon izleyen ailelerde çocuklar, daha 
sağlıksız yiyecek tüketme eğiliminde oluyorlar. Yemek 
yerken televizyon izleyen ailelerde akşam yemeği olarak 
hazır gıdalar (pizza-hamburger) ve kolalı içeceklerin 
tüketiminin daha fazla olduğu gözlenmiştir.

Aile yemekleri, çocuklar için sadece faydalı beslenme 
yararı dışında, zararlı madde kullanım olasılığını da 
azaltmaktadır. Uluslararası Madde Bağımlılığı Merkezi 
(CASA) 2010 raporuna göre, çocukları ile daha sık 
birlikte yemek yiyen ailelerin çocuklarında sigara-
alkol gibi zararlı madde kullanım oranının azaldığını 
göstermiştir. Ailesiyle birlikte haftada 3 defadan az 
yemek yiyen ailelerin çocuklarında sigara bağımlılık 
oranı 2 kat artış göstermektedir.

Aile yemekleri, anne-babalara çok önemli 2 konuda 
sağlıklı davranış rol modeli olmaları için imkân tanır:

- Sağlıklı besinler tüketmek
- Doğru porsiyon büyüklüğünde yemek

Çocuklar genellikle ailelerinin tutum ve alışkanlıklarını 
model alırlar. Özellikle akşam yemeği zamanı, çocukları 
sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmek ve 
yönlendirmek açısından değerlidir. Özellikle ergenlik 
dönemindeki gençler, aileleriyle yedikleri yemekler 
sırasında daha normal porsiyonda ve daha sağlıklı 
besinler tüketmektedirler.

Çocuklar sağlıklı beslenme konusunda anne-babalarını 
bu ölçüde rol model olarak alma eğilimindeyken,

Dr. Bora Küçükyazıcı
www.borakucukyazici.com

Birlikte Yenilen Aile Yemeklerinin 
İletişime Faydaları
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anne-baba olarak sizler de üzerinize düşen sorumluluğu 
yerine getirmelisiniz. Haftada en az 3 akşam yemeğinde 
aile bireylerinin tam olarak katıldığı akşam yemeklerini 
aile alışkanlığına dönüştürmeniz, aile içi iletişiminizi de 
güçlendirecektir. 

Aile Yemeklerinin Eğitime Katkısı

Aile yemeklerinin beden sağlığı yanı sıra zihinsel      
yararları da vardır. 2004 yılında Londra Üniversitesi 
Beslenme Eğitim Enstitüsünde yapılan araştırma, aileleri 
ile daha sık yemek yiyen öğrencilerin, sınavlarda daha 
yüksek puan alma eğiliminde olduğunu göstermiştir. 
Amerika Ulusal Madde Bağımlılığı Merkezi 2010 
raporlarına göre, haftada 5-7 kere aile yemeğine 
katılan öğrencilerin sınavlarda tam not alma yüzdeleri, 
diğer öğrencilere göre daha yüksek gözlenmiştir. 
Illinois Üniversitesinde yapılan araştırmalara göre, 7-11 
yaş arası çocuklarda, yemeklerini aileleri ile birlikte 
yeme alışkanlığı yüksek olanların sınav başarısı, diğer 
çocuklara göre yüksek bulunmuştur.

Okul öncesi yaş grubundaki 3-6 yaş arası çocuklarda, 
aile ile birlikte yemek yeme alışkanlığının dil gelişimi ve 
konuşma becerisini artırdığı görülmüştür. Bu yaş grubu 
çocuk için birlikte yenilen akşam yemeğinin faydası, aile 
bireyleriyle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme 
fırsatlarının artmasıdır.

Çocukların bireysel gelişimleri adına aileleriyle birlikte 
yenen yemekler, çok faydalı bir eğitim sağlamaktadır.

Aile Yemeklerinin İletişime Katkısı

Yaşamın zorlukları ve stresine karşı, ailece oturulan ve 
paylaşılan bir akşam yemeği, aile bireylerinin hepsi için 
fayda sağlamaktadır. Aile yemekleri, aile içi iletişimi 
ve bağlılığı artırır. Aile yemekleri, çocuktaki olası bir 
yeme bozukluğunun erken tanısı adına çok önemlidir. 
Çocuklar yemek ortamında kendi sorunlarını ailesi 
ile daha kolaylıkla paylaşma eğilimindedirler. Yemek 
sırasında ailenin birlikte geçirdiği zaman, kültürel 
geleneğin paylaşılması ve aktarılması için de çok değerli 
bir zamandır. Anne-baba, bu yemek zaman diliminde 
çocukları ile yakınlaşarak, onları daha yakından tanıma 
imkânı bulur. Haftada 5-7 kez ailesiyle birlikte yemek 
yiyen gençler, kendi aile ilişkilerini diğer gençlere göre 
3 kat daha fazla oranda “Anne-babam ile ilişkimiz 
mükemmeldir!” şeklinde yorumlamışlardır.

Aile yemeklerinin böylesi faydaları göz önüne 
alındığında, aile yemeklerinde çok daha sık bir araya 
gelinmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Amerika’da yapılan çalışmaya göre, 2010 yılında 
gençlerin sadece %60’ının aileleriyle birlikte haftada 
5 kez yemek yediği bildirilmiştir. Ailesiyle haftada 5 
kereden daha az yemek yiyen gençlere bunun sebebi 
sorulduğunda, “anne-babaların yoğun iş temposu ve 
çok meşgul oldukları” cevabı verilmiştir.

Aile Yemekleri Organizasyonu için İpuçları

- Her hafta bir hedef belirleyin (örneği bu hafta için  
 ailece en az 2 akşam yemeği)
- Mutfağınızda sağlıklı yemekler için mevsim meyve
 ve sebzelerinin her zaman taze olarak
 bulunmasını sağlayın.
- Yemek seçimlerinde sağlıklı olanları tercih edin.
- Hazırlayacağınız yemeğin çok ayrıntılı olmasına  
 gerek yok. Basit yemekler de çok lezzetli olabilir.
- Yemek porsiyonlarında dikkatli olun, aşırı yemek
 yenmesine engel olarak şişmanlığı engelleyebilirsiniz.
- Eğer zamanla ilgili gerçekten çok ciddi bir sorun
 varsa, akşam yemeğini dışarıdan sipariş vererek,
 birlikte yiyebilir ve ailece kaliteli zaman geçirebilirsiniz.
- Yemek hazırlanması konusunda zaman kısıtlaması  
 olanlar için güveç harika bir alternatiftir.
 Güveç kabına evdeki sebzelerden dilediğinizi
 doğrayarak, bir miktar da et ekleyip harika bir
 mevsim güveci hazırlayabilirsiniz.
- Zaman bulduğunuzda birkaç çeşit yemek
 hazırlayarak, dolapta ertesi gün için alternatif ve
 hazır yemek bulundurabilirsiniz.
- Akşam yemeği sırasında herkes cep telefonlarını
 kapatmayı denemelidir.
- Yemek sırasında televizyon ve video oyunlarının
 kapatılmış olmasını sağlayın.
- Yemekte en küçük çocuktan en yaşlı aile büyüğüne
 kadar herkesin masa etrafında yer almasını
 sağlayacak şekilde oturma düzeni kurun.
- Yemek sırasında herkesin birbiriyle en az bir konu
 paylaşacağı şekilde iletişimi düzenleyin.

Aile yemekleri, özellikle çocuklara yardım ve destek 
konusunda aileyi bir araya getirmektedir. İş ve sosyal 
yaşamınızda ne kadar meşgul olursanız olun, hafta 
içinde daha fazla sayıda aile yemeği düzenlemeye gayret 
etmenizi öneririz. Böylece çocuklarınız sağlıklı yemek 
yerken, siz de onları daha yakından tanıyacaksınız.

Üstelik artan iletişiminiz sayesinde onları zararlı 
alışkanlıklardan uzak kalmaları konusunda daha iyi 
yönlendirebildiğinizi göreceksiniz. Ailece paylaşılan 
yemeklerin sayısı arttıkça, paylaştığınız zamanın 
kalitesinde de artış olduğunu göreceksiniz.
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Hepimizin bildiği ve birçok kulanıcısının bağımlısı 
olduğu motosiklet nasıl doğdu, bugünkü hâline nasıl 
geldi?

Birçok icadın, insanın daha az çaba sarf etmesi için 
ortaya çıktığı gibi motosiklet için de “pedal çevirmekten 
sıkılmış kişilerin icadı” diyebiliriz. Tarihte ilk motosiklet, 
bisiklete takılan motorla oluşturuldu. Bu konuda kayıtlı 
ilk mucit olan Massachusettsli Sylvester Roper, 1869 
yılında buhar gücüyle çalışan motosiklet benzeri bir 
taşıt geliştirmeye çalışmıştır. 

1885 yılı ise motosiklet tarihi için asıl milat olarak 
anılabilir. Alman G. Daimler, ön model olarak iki zamanlı 
bir benzin motorunu bisiklette denemiş ve ilk tanımlı 
motosikleti yapmıştır. Yine aynı yıl, yine bir Alman mucit 
olan Haury Hildebrand ise bisikleti buhar motoruyla 
birleştirmiştir. 1892 yılında Hildebrand, Alois Wolfmüller 
ile birlikte önce iki zamanlı, sonra da dört zamanlı 

motora sahip motosikletler yapmış, 1893 yılında Felix 
Millet, beş silindirli bir motoru bisikletin ön tekerleğine 
monte ederek bugünkü motosiklete epeyce benzeyen 
bir model oluşturmuştur. Ancak yine de bu konudaki ilk 
patent, Daimler tarafından 1885 yılında alındı.

Motosikleti, yapısal ve tasarımsal olarak bugünkü en 
yakın hâline getiren mucitler ise Fransa’dan... Michael 
ve Eugene Werner kardeşler, motoru iki teker arasına 
yerleştirmişlerdir. Bu tasarımdan itibaren motosiklet, 
farklı türlere ayrılsa da tasarımda motor bölümü bugüne 
kadar hep aynı yerde kalmıştır. 

Daimler ve Roper, motosikletin icadında çok önemli 
isimler olarak var oldular ancak otomobil sektöründe 
daha ciddi varlık gösterdiler. Onların öncülük ettiği 
motosiklet sektörü, Excelsior, Indian, Pierce, Merkel, 
Schickel ve Thor gibi firmalarla hareketlenirken, 
Amerika’nın adından gerçek anlamda söz ettirmesi 
Indian ve Harley-Davidson firmaları ile oldu. Indian, 1. 
Dünya Savaşı yıllarına kadar en çok satan motosiklet 
markasıydı.

1903’te, William Harley ve Arthur ile Walter 
Davidson kardeşler Wisconsin-Milwaukee’de evlerinin 
bahçesindeki bir barakada motosiklet rüyasının;  
“Harley Davidson”un temellerini atmışlardır.

Dünden Bugüne Motosiklet

Aktüel



Naked
Spor şaseli ancak motor 
ve çeşitli aksamın kapatan 
aerodinamik parçaların 
olmadığı, İngilizce anlam 
karşılığıyla uyumlu “çıplak” 
motorlardır. 

Spor
Sürüş rahatlığının ve konforun 
arka plana atıldığı, hız için 
üretilmiş motosikletlerdir. 
Sokak (street), arazi (off-
road) ve ikili spor (dual-sport) 
olarak üçe ayrılırlar.

Enduro
Gezi ile arazi motosikleti 
arası, birçok yol koşuluna 
uygun bir türdür. Tek veya 
çift silindirli, iki veya dört 
zamanlı motor seçenekleri 
vardır.

Kruvazör
Sıkça chopper’la karıştırılır ancak kruvazörler, seri 
üretilen modellerdir. Tasarımlarında sıklıkla deri, nikel 
ve krom kullanılır.

Supermoto (Hypermotard)
Supermotolar, off-road motoruna yarış motorunun 
lastiklerinin ve jantlarının takılmasıyla oluşur. Sürüş 
tekniklerine dayalı yarışların motorudur.
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Motosiklet Türleri

Mobilet
Standart 50 cc hacimde 
iki zamanlı motoru olan 
motorlu bisiklet diye anılan 
bir tür motorlu taşıttır. 
Kolay ulaşılabilir fiyatları 
ve düşük yakıt tüketimi ile 
Türkiye’de bilhassa taşrada 
tercih edilen bir türdür.

Scooter
Genellikle 50-800 cc arası motor hacmine sahip, 
otomatik vitesli, küçük tekerlekli, kaportalı, daha çok 
şehir içinde kullanılan bir motosiklet türüdür. Hepimizin 
bildiği bir marka olan Vespa, bu türe en iyi örnek olarak 
verilebilir.

Off-Road 
Arazide hareket kolaylığı 
sağlaması için hem 
kendisinin hem de 
selesinin yüksekliği diğer 
motosiklet türlerine 
göre fazla olan ve tüm 
motosiklet türleri içinde 
en hafif türdür.

Touring
Uzun yolculuklar için 
tasarlanmış, sürücüsünü 
epeyce rahat ettirmeyi 
hedefleyen, yakıt deposu 
geniş, çoğunlukla ağır 
motosikletlerdir. Şehir içi 
kullanımlarda geniş hacmi 
yüzünden en tercih edilen 
motosiklet türü değildir.

Chopper
Alçak motosikletler olarak bilinen bu grup, aslında 
cruiser’ların (fabrika çıkışı modellerin) modifiye edilmiş 
hâlidir. Her chopper kendine hastır. İkinci Dünya Savaşı 
sırasında motosikletlerini hızlandırmak ve özellikli hâle 
getirmek isteyenler ile 
doğmuştur.
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Bugün bildiğimiz ünlü motosiklet markaları ve kuruluş 
tarihlerinden bazıları:

1902 - Triumph 
1903 - Harley Davidson
1946 - Honda 
1952 - Suzuki
1954 - Kawasaki 
1955 - Yamaha

İcat edildiği günden bugüne (icat amacıyla da uyum 
içinde) motosiklet, kullanımı kolay, düşük maliyetli 
ve sürüşü keyiflidir. Son yıllarda otomatik şanzumanlı 
motosikletlerin çıkmasıyla birlikte kadın sürücü sayısı 
artmış, trafikteki motosiklet sayısı yükselmiştir. 

Motosiklet, şehir içinde -bilhassa yağışsız havalarda- 
otomobile karşılık ciddi bir alternatif olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Yine de yapısı itibarıyla otomobil kadar korunaklı bir 
taşıt olmadığından, çok dikkatli kullanılması gerektiği 
kesindir. 

Birçok markanın scooter lansmanında kullanılan günlük 
kıyafetli, kasksız sürücü imajı, scooter’ların şehir içi 
sürüşte son derece güvenli olduğu izlenimi vermektedir. 
Ancak gerçek hiç de öyle değildir ne yazık ki. 

Motosikletin sürüş hızı ne olursa olsun kask, dizlik, 
motosiklet montu, omurga koruma aparatı mutlaka 
kuşanılmalıdır. Motor kıyafetleri, olası bir düşüşte 
-ki bu olasılık hiç de az değildir- can kaybı bir yana, 
yaralanmaların da önüne geçmek için çok önemli 
ekipmanlardır.

Tam kapalı bir kask, birçok kişiye sıkıcı 
gelebilir ancak yüze ve çeneye
alınacak hasarı engellemektedir.

Kask almaya karar vermeden önce Sharp -The 
Helmet Safety Scheme- güvenlik derecelendirmelerini 
inceleyebilirsiniz.

Güvenlik uyarılarımızı da yaptıktan sonra, motosikletin 
kullanıcıları tarafından nasıl yaşam şekli hâline 
geldiğinden bahsedebiliriz.

Her motosiklet kullanıcısı, motosikletinin çeşidiyle de 
alakalı olarak, bir motosiklet grubuna da dâhil oluyor. 
Yaş grupları yer yer esnese de, her grubun az çok belli 
bir aralığa hitap ettiği söylenebilir. 

Harley Davidson’culardan haberi olmayan yoktur. Birçok 
Amerikan filminde izlediğimiz o kalabalık Harley’cilere 
Türkiye’de de rastlamak artık gayet mümkün.

Birçok motorcu, artçılarını (arkaya oturan misafir) 
alıp haftasonları yakın mesafelere kahvaltıya veya 
geziye çıkıyor. Bu kalabalık grupların, dolu dolu hatıra 
biriktirdikleri de kesin!

Motosikletiyle dünyayı dolanan gezginlere de sıkça 
rastlıyoruz.

Görünen o ki, herkes ömrü boyunca sürücü veya artçı 
nasıl tercih ederse etsin, en az bir kez motosiklet keyfini 
tatmalı.

Tabii ki gerekli güvenlik ekipmanları ile birlikte!
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Bizden Haberler

Doğuş Üniversitesi
Kültürel Gelişim Semineri

sYK Genel Müdür Yardımcımız Sayın Savaş Özdoğan, 
Kasım 2015’te Doğuş Üniversitesi’nde düzenlenen 
“Kültürel Gelişim Semineri”ne katıldı. 

Konuşmasına kendi hayat öyküsüyle başlayan Özdoğan, 
kendi kişisel gelişim sürecinde yaşadıklarını hayatın içinden 
örneklemelerle dile getirdi.

Çalışma hayatı boyunca içinde bulunduğu sektör olan 
dış ticaret ve gümrük konusunda öğrencileri bilgilendirdi.  

Türkiye gümrüklerinin geçmişi, eksileri ve artılarıyla 
bugünkü durumu ve gelecek yıllardaki gümrük müşavirliği 
vizyonu hakkında görüşlerini sundu. Gümrük müşavirliği 
mesleği hakkında öğrencilere detaylı bilgi veren 
Özdoğan konuşmasını, genç zihinlerin hem yaşamında 
hem de kariyerleri boyunca kulaklarına küpe olacak 
“Ağabeyinizden Öğütler” ile sonlandırdı. 

Savaş Özdoğan, seminer kapsamındaki konuşması 
sonrasında Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Emek tarafından verilen plaketini teslim aldı.
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Bursa Semineri

Bizden Haberler

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

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

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

Doğuş Üniversitesi ve Okan Üniversitesinde halen SYK 
Akademi eğiticilerimiz dış ticaret bölümü öğrencilerine 
müfredatlı eğitimler vermektedirler.

Ayrıca Akademimizin Eğitmenleri, SYK Gümrük 
Müşavirliği A.Ş.’deki Gümrük Müşavirlerimiz, dış ticaret 
firmalarına; Yetkilendirilmiş Yükümlü, Uzlaşma, Dâhilde 
İşleme Rejimi ve İhtilaflı Duruma Düşen Önemli Dosyalarda 
Danışmanlıklar ile Gümrük İşlemlerinde Sonradan Kontrol 
Öncesi Ön Denetim hizmetleri sunmaktadır.

SYK Akademi, akademik platformda Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müfettişleri Derneği, Üniversiteler, TOBB’a 
bağlı Sanayi ve Ticaret Odaları, TİM’e bağlı İhracatçı 
Birlikleri ve TSE gibi hizmet veren ilgili kamu kuruluşları 
ile işbirliği yaparak her yıl değişik şehir ve bölgelerde 
gümrük idarelerindeki gündem konularını içeren seminer/
sempozyumları ücretsiz olarak düzenlemektedir.

Bu seminer/sempozyumlara Türkiye’nin önde gelen 
dış ticaret firmalarının yetkilileri, üniversitelerin dış 
ticaret bölümü öğrencileri ile ithalat ve ihracat firmaları 
sahipleri katılmakta, seminer/sempozyum sonrası 
katılımcıların talepleri hâlinde kendilerine “Katılım 
Sertifikası” düzenlenmektedir.
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Ayrıca talep etmeleri hâlinde dış ticaret firma yetkililerine 
istedikleri konularda SYK Akademi eğitmenleri tarafından 
şirket merkezlerinde özellikli gümrük mevzuatı eğitimleri 
verilmektedir.

SYK Akademi, 12 Kasım 2014 tarihinde İzmir Hilton 
Otelinde, 21 Mayıs 2015 tarihinde Manisa Ticaret ve 
Sanayi Odasında, 7 Ekim 2015 tarihinde Gebze’de Dış 
Ticarette Güncel Konular Seminerleri/Sempozyumları 
düzenlemiştir.

SYK Akademi tarafından bu defa 21 Ekim 2015 tarihinde 
Bursa Crowne Plaza Otelde “Dış Ticaret Şirketlerinin 
Gümrük İdarelerindeki Gündem Konuları ve Çözüm 
Önerileri Semineri” gerçekleştirilmiştir.

Seminerimize, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, 
Bölge Müdür Yardımcıları, Gemlik, Mudanya Gümrük 
Müdürlerimiz, Muayene Memurlarımız, UİB, TSE, 
TÜBİTAK, TÜİK yetkilileri, Uludağ Üniversitesi temsilcileri 
ile dış ticaret firma sahip ve yetkilileri katılmıştır.

Seminerin açılış konuşmasını Uludağ Gümrük ve Ticaret 
Bölge Müdürümüz Sayın Hasan Eken yapmıştır.

Seminerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişi 
Sayın Zeki Tüyen tarafından Sonradan Kontrol,

SYK Akademi eğitmeni İzmir Şube Müdürümüz Sayın 
Yazgül Meral tarafından Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası,

ITR Teknoloji yetkilisi Sayın İlke Uysal tarafından 27001 
Bilgi Güvenliği Sistemi,

Gümrük Müşaviri ve SYK Akademi Eğitmenimiz Sayın 
Şükrü Kızılkurt tarafından Serbest Bölgeler, 

Gemlik Gümrük Müdürlüğü Gümrük Muayene Memurları 
Sayın Cihan Demir ve Sayın Rafet Akıncı tarafından Dâhilde 
İşleme ve Tekstil İthalatındaki Gümrük Uygulamaları, 
Türk Standartları Enstitüsü Bursa İl Koordinatörü Sayın 
Ömer Eyyüpoğlu, Bursa Belgelendirme Müdürlüğü Gıda 
Mühendisi Sayın Bekir Alper Demir, Bursa Belgelendirme 
Müdürlüğü Makine Mühendisi Sayın Burak Kos tarafından 
TSE ve Tareks Uygulamaları,

Uludağ İhracatçı Birlikleri Ar-Ge ve Pazarlama Giriş Şubesi 
Şefi Sayın Engin Maybek tarafından Bursa Odağında 
Otomotiv Endüstrisi konularında sunumlar yapılmıştır.

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

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

SYK Akademi, 2016 yılında başta Avrupa yakası olmak 
üzere başka bölgelerde düzenleyeceği seminerler ile dış 
ticaret firmaları yetkililerini hizmet aldıkları bölge gümrük 
idaresi ve ilgili diğer kurum yetkilileriyle aynı platformda 
buluşturarak gündem konularına çözüm aramaya ve 
üretmeye devam edecektir.


