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                     ürkiye 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle birlikte Cumhur
                    başkanlığı Yönetim Sistemine geçmiş, daha sonra 10.07.2018 tarih
                    ve 30474 sayılı Resmi Gazete ile 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı 
                    Kararnamesi yayımlanmıştır. 
   Söz konusu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 25/i maddesi “Gümrük ve iç 
ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş 
bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak," 473. maddesi 
“Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak 
üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların 
katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabilir.”hükmünü amirdir. Yine, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN imzalı 2018/13 sayılı 
Genelge ile “Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde sorun çözen, çözüm 
üreten, sonuç ve vatandaş odaklı devlet anlayışı ile bürokrasinin azaltılması 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli hedeflerindendir. Kamu 
hizmetlerinde hantallığa sebebiyet veren hususların ortadan kaldırılması, 
milletimize hizmetlerin süratli ve en iyi şekilde sunulması, devlet ve millet 
bütünleşmesini zedeleyen davranışlardan kaçınılması gerekmektedir.” 
ülkemizin önünü tıkayan eski bürokrasi anlayışının kaldırılması vurgulan-
mıştır. 
   Divan Dergimizin daha önceki sayılarında da belirtildiği gibi; Yapılması 
gereken en elzem şey ise "Kamu yönetimi Reformu “dur. Bizim sormamız ve 
biteviye tekrarlamamız gereken neden yapılmadığı ve vazgeçildiği sorusudur. 
Mevcut Çin dahi ideolojik bataklığını aşıp, serbest piyasa ekonomisine 
geçebilmek için “Kamu Yönetimi Reformunu” ön şart olarak gördü.  Liderleri 
Deng Xiaoping  kalkınma hamlesini  ta 1979'da 5 kademeli 35 yıl sürecek bir 
kamu yönetimi reformuyla başlattı. Bu rejimde bunu başarmak imkânsıza 
yakındı. Singapur'u örnek alarak başarılı oldular. Öncelikle yaptıkları bir 
kuşak boyunca zihinsel transformasyondu. (Dönüşüm). Bizde transformasyon 
yetmez. Metamorfoz (Başkalaşım) gerekir. Birçok yasal değişiklik oluyor ama 
zihinler aynı. Kamu yönetimi reformu yapan bir başka ülke ise Güney 
Kore’dir. Her üç ülkenin de kısa sürede kalkınmaları yaptıkları reformla 
anlamlı bir korelasyon oluşturmuyor mu?
   Ülkenin sınırları, giriş-çıkışlar, istatistiki veriler, ülke hedefleri ve bunları 
algılayabilecek, karşılayabilecek personel ve teknolojiler, sair mevzuat düzen-
lemelerinin gerek dış ticaretin gelişimi gerekse ekonomik güvenliğe katkı 
verebilmesi için, güçlü ve etkin gümrük idarelerinin yapılanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
   Yeni Türkiye’de güçlü gümrük teşkilatı için Muayene Memurları da yıllardır 
verilen sözlerin tutulmasını beklemektedir. Maliye Bakanlığında 16 bini geçen 
personeli ile taşra teşkilatının büyük bir bölümü uzmanlaşmıştır. Bin sekiz yüz 
Muayene Memuru olarak ülke gelirinin yaklaşık %25 ini sağlayan, tahakkuk 
sorumluluğu ile birlikte ulusal güvenliğin unsurları ile kaçakçılık dâhil tüm 
olumsuzlukların tartım merkezi olan kamu personeli olarak bizler de bu 
haklarımızı beklemekteyiz.
   Gümrük teşkilatı olarak “uzmanlaşan taşra hızlanan yasal ticaret” sloganı ile 
projelerimizin de ısrarla takipçisiyiz. Avrupa Birliğine giren ilk teşkilat olarak 
karşımıza çıkan Gümrüklerimizin tıpkı Hazine ve Maliye Bakanlığı Maliye 
personeli gibi taşra uzmanlaşması konusunda gereken çalışmaların yapılması 
konusunun elzem olduğunu düşünmekteyiz.
   Yeni, güçlü ve büyük Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın Ocak 2018’de yaptığı açıklamasındaki gibi ‘eşit işe eşit ücret’ 
ifadesiyle de yola çıkarak gümrük taşra teşkilatımızın değişen dünya ve 
ekonomi düzeninde daha iyi seviyelere gelmesi ümidimizdir. 
Saygılarımla…

Yönetim Kurulu Başkanı 
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G ümrük Muayene Memuru kimdir? Ne iş yapar? 
Hangi eğitimlerden geçer? Kurumumuz için 
önemi nedir? Gibi birçok soru çoğu kişinin 

aklından geçmektedir. Gümrükte ilişkisi olmayan kişiler 
hatta ismini duymamış bile olabilirler. Bunun nedeni 
medyada fazla görünmemesine karşın sadece bakanlığın 
ve idarenin kendisine ne görev verilirse verilsin taşra 
yönetiminde en uzman şekilde görevini yerine getirme 
riayetinden kaynaklanmakta olduğunun bilinmesidir. 
Gümrük Muayene Memurları; Gümrük ve Dış Ticaret 
İşlemlerini olay yerinde ve olay anında muayene 
kriterlerine göre yerine getiren, 6 aylık süre içinde 32 Ders 
ve 492 saati bulan teorik eğitim ile 6 ay ile 1 yıl arasında 
değişen staj sonrası mesleki yeterlilik sınavına girip başarılı 
olması halinde atanan kendine özgü uzmanlık gerektiren 
bir meslek olmasına karşın, kamu idarelerinde ‘memur’ 
sıfatıyla anılan yegane kamu görevlisidir. 

Her yıl katlanarak büyüyen dış ticaret hacmimizin ve 
özellikle rekorlar kıran ihracatımızın bütününün altında 
Gümrük Muayene Memurlarının sabahlara kadar süren 
yoğun ve özverili mesaileri vardır. Muayene Memurlarına 
gerekli değerin verilmesi, gümrük işlemlerinin daha etkin 
ve sağlıklı gerçekleşmesine, yasal ticarette ise güvenli 
ve mücadeleci, aynı zamanda hesap verilebilir, güçlü 
ve yenilenmiş bir gümrük teşkilatının oluşmasına canı 
gönülden destekledik bundan sonra da desteklemeye 
devam edeceğiz.
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     Gümrük Muayene Memurları, Türkiye genelinde 
yaklaşık 3,9 milyon adet ihracat, 2,4 milyon adet ithalat 
olmak üzere toplam 6,3 milyon adet beyannameyi imzala-
makta, ülkemizin toplam vergi gelirlerinin %22'sinin 
tahakkukunu gerçekleştirmekte, yaklaşık 400 milyar 
dolara tekabül eden dış ticaret hacminin işlemlerini 
tamamlamaktadır. Tüm bu işlemleri yerine getirme 
aşamasında 174 kanun, 21 Uluslararası anlaşma, 13 
uluslararası sözleşme, 7 Kanun Hükmünde Kararname, 8 
Tüzük, 675 Bakanlar Kurulu Kararı, 191 Yönetmelik ile 
200'ü aşkın Yargıtay ve Danıştay Kararı, sayısız tebliğ, 
protokol ve genelge olmak üzere kapsamı bir hayli geniş 
olan dış ticaret mevzuatını bizatihi uygulamaktadır.
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                rta Akdeniz Gümrük ve
                Ticaret Bölge Müdürlüğün-
                ce Tekstil  cinsi eşyalara
İlişkin, tarife sınıflandırılması, 
eşyaların tanıtımının yapılması, 
anılan tebliğ eki Detay Beyan 
Formlarının doldurulması ve 
benzeri konularda bilgilendirilmesi 
için 12-13-14 Eylül 2018 tarihleri 
09.00- 17.00 saatleri arasında 
Bölge Müdürlüğü eğitim salonunda  
düzenlenmiştir.
   Eğitim genel konuları; İpliğin 
yapıtaşı lif ve lifin çoğulu elyaf 
nedir, lif çeşitleri sınıflandırma  ile 
sentetik ve suni lif oluşumu, temel 
sentetik ve suni lifler nelerdir, 
tekstil lifi özellikleri, Uzunluk 
bakımından tekstil lifleri (kesikli 
-devamsız elyaf ile kesiksiz -devam-
lı elyaf ayırımı, elyaftan başlayarak, 
iplik ve kumaş oluşuncaya kadar 

sentetik ve suni devamlı ve devamsız 
lif  anlatım örnekleri ile GTİP 
belirleme,  yakma testi ile elyaf tanı 
yöntemleri ve elyaf yakma tanıma 
yöntemi ile birbirleri ile benzerlik 
gösteren elyafların ayrım yöntemleri. 
(pamuk ile viskon elyafı ve yün ile 
akrilik elyafı gibi.), elyafların mukave-
met (dayanıklılık) değerleri ile 
dayanıklılığı en az olan iplikler 
nelerdir?, İplik çeşitleri ve özellikleri, 
11. Bölüm (Tekstil) 50- 63. Fasıllar 
arası genel değerlendirme, Dokuma 
ve Örme kumaş ayrımı, örnekleriyle 
anlatım, Bazı kumaş terimleri, Ham 
kumaşa uygulanan kimyasal işlemler, 
Perdelik ve Döşemelik kumaş nedir? , 
Tekstil teknik ve Tekstil özel 
kumaşlar nelerdir? Birden fazla elyaf 
karışımlı İplik ve Kumaşlarda GTİP 
belirleme. .- Nep, Gipe, Tekstürize 
(ITY), Elastan, Şantuk iplik özellikleri 
ve ayrımı, 56.05 Metalize- Simli iplik 
ile 5402.62 polyester iplik ayrımı, 
60.01 Örme kumaş ile 59.07 Flok 
kumaş örnekleriyle ayrımı, 58.10 
İşlemeli kumaş ile 60.06 örme kumaş 
arasındaki farklar, 58.10 İşlemeli 
kumaş ile 58.11 kapitoneli mensucat 
arasındaki fark ile 58.11 tarife 
pozisyonunda yer alan kapitoneli 
mensucattan mamül ürünlerin 
sınıflandırılması,  60.05 Örme dantel 
ile 58.04 makine işi dantel ayrımı, 
59.03 ile 39.21. plastik  kaplanmış, 
sıvanmış mensucat GTİP tespiti, 
Hazır eşya nedir ?  Kumaş hazır eşya 

 sınıflandırma, 63.07 ile 56.09 tarife 
pozisyonu, Spanzet ve Ayakkabı bağı 
GTİP tespiti, İplik ve Kumaş sığınak 
GTİP leri, 56.08 tarife,hazır balık ağı 
cinsi eşyalarda KDV oranı tespiti?, 
Kumaş metrekare (gr/m2) hesapla-
ması.(kumaş kesim aleti ve tartı 
yöntemi ile), ve benzeri konular ile, 
Gümrük Genel Tebliği (seri no 3) 
gereğince, Elyaf, İplik ve Kumaş 
referans maliyet hesaplama detay 
beyan tablolarının düzenlenmesi.
   Elyaf;  lif kelimesinin çoğulu olup, lif 
topluluğudur. Elyaf, tekstil ürünleri-
nin hammaddesi ve en küçük yapı 
birimidir. Elyaf, eğrilmeye, bükülm-
eye, dokunmaya, örülmeye ve insanlar 
tarafından kullanılmaya uygun temel 
tekstil hammaddesidir. Elyaf, doğal 
olarak bitkilerden ve hayvanlardan 
veya yapay olarak sentetik hammad-
delerden elde edilir
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İnceleme

TEKSTİL EŞYASI MUAYENESİNDE
ÖNEMLİ HUSUSLAR
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kısa liflerden oluşmuştur. Uzunluk
ları tür ve soylarına göre değişir ve bu 
liflere ”stapel lif” DENİR.

Kontinü elyaf’da denilen kesiksiz 
elyafta liflerin boyu sonsuz uzunluk-
tadır. Bu liflere “filament” adı verilir.

İnceleme

 
 
   

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Bitkisel lifler: pamuk, keten, 
kenevir, jüt, rami.
Hayvansal lifler: kaşmir, angora, 
ipek, lama.
Madensel lifler: asbest, cam 
lifleri.

Hammaddesi doğal olan

Tekstil Lif  Siniflandirma

1. DOĞAL LİFLER

1. KİMYASAL LİFLER 1. KESİKLİ (DEVAMSIZ) ELYAF:

2. KESİKSİZ (DEVAMLI) ELYAF:

Kesiksiz (devamlı)
Polyester

filament elyaf

Viskoz (filament halde)
(floş). suni ipek.

Kesiksiz (devamlı) Polyester
elyaf kesikli (devamsız)
polyester elyaf oluşur.

Viskon elyafı(devamsız)
Viskozun

kesilmiş hali

Elyaflarin Başlica
Özellikleri: 

Pamuk ile  Viskon
Lifi Ayrimi

kimyasal lifler: viskoz, asetat, 
bambu, tencel, modal, cupro.
Hammaddesi sentetik olan 
kimyasal lifler: poliamid, naylon, 
akrilik, polipropilen, polietilen.

Tekstil lifleri uzunluk bakımından 
ikiye ayrılır

Bu lifler pamuk, polyester, viskon gibi 

gösterdiğinden bu elyafların ayrımı 
özellik gerektirir. 

   Pamuk: Doğal bir parlaklığa 
sahiptir. Çok buruşur, Sıcak tutma 
özelliği azdır, bu sayede pamuklu 
giysiler insan vücudunu serin tutar. 
   Keten: Nem çekme özelliği 
yüksektir. Sıcak değil serin tutar, 
buruşma özelliği fazladır. 
   Yün: Isı tutma özelliği olarak çok 
sıcak tutar, En az buruşma özelliğine 
sahiptir,ütü tutma özelliği iyi 
değildir, kendi ağırlığının %40 ı 
kadar nem çeker. 
   Viskon: Yüzeyi pürüzsüzdür, 
kendi ağırlığının %35 i kadar nem 
çekebilir, çok buruşur, serin tutar. 
   Tencel (lyocell): Okaliptüs, huş 
ağacı ve meşe ağacındaki odun 
hamurundan üretilir. Emicilik 
özelliği yüksektir, oldukça yumuşak-
tır. Nemi çok iyi transfer eder ve 
vücudun terlemesi durumunda dahi 
rahatsızlık hissine neden olmaz. 
   Polyester: Az nem çeker, kopma 
ve aşınma dayanıklılığı fazladır, ısı 
tutma özelliği azdır, çabuk kurur, 
çekmez. 
   Akrilik: Görünüm ve dokunum 
olarak yüne benzeyen doğallık ve 
sıcaklık. Leke tutma oranı azdır. 
Güneş ışığına, olumsuz hava 
şartlarına karşı oldukça dayanıklıdır. 
Teri iyi çekmez. 
     Elyaf yakma tanıma sisteminde 
birbirleri ile benzerlik gösteren 
elyaflar  (pamuk ile viskon elyafı- 
yün ile akrilik elyafı gibi) gibi elyaf 
çeşitleri birbirleri ile benzerlik 

Pamuk ve Viskon lifleri; kağıt gibi 
hızlı, düzenli bir şekilde yanar ve 
yanık kağıt kokusu çıkarır. 
Viskonun, pamuktan ayırt edilmesi 
için, viskonun ıslanması sonucu yaş 
mukavemetinin düşmesi özelliğin-
den yararlanır.
Bubun için; iplik sol baş parmağın 
tırnağı üzerine koyularak, iki ucu 
sol işaret parmağı ile sıkıştırılarak 
tutulur. İplik tırnak üzerinde 
islatılarak tutulur. İplik tırnak 
üzerinde ıslatılarak sağ baş 
parmağın tırnak ucu ile iplik ilk ve 
tek darbede kesilmeye çalışır.
Eğer iplik kopuyorsa viskon, 
kopmuyorsa pamuk ipliğidir.

Elyaflarinin Mukavement Değerleri

Pamuk İpliğine 
Bağlı Olmak;

Yukarıdaki tabloda 
görüleceği üzere 
pamuk ipliği 
bilinenin aksine çok 
daha dayanıklı bir 
iplik olup, çeşitli 
alanlarda kullanıl-
maktadır. Pamuk 
ipliğinin mukave-
meti ıslakken %25 
artar.
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Gipe iplik- Tekstürize iplik 
ve Elastomer iplik: 
 
Gipe (Elastanlı) iplikler,
  
(56.06) genel olarak bir veya daha 
fazla tekstil ipliğinden oluşan iç 
kısım üzerine bir veya daha fazla 
ipliğin helezoni şekilde sarılması 
suretiyle elde edilir. 
 
Sarma iplikleri, çoğunlukla iç kısmı 
tamamen kaplar, fakat bazen 
helezonun döngüleri aralıklı 
sarılmış halde de olabilir.

Tekstürize  İplik.  
(5402.33).  (ITY- İç içe geçmiş 
dokulu  iplik.) 
 
Tekstüre işlemi, Kesiksiz filament 
ipliklerin süreklilikleri bozulmaya-
cak şekilde, örtme, esneme, 
sürtünme dayanımı, ısı tutma, 
yalıtım ve nem alma gibi özellikler-
ini iyileştirmek veya değişik bir 
yüzey dokusu sağlamak amacıyla, 
kıvrım veya halka oluşması, 
dolaşık hale getirilmesi veya başka 
herhangi bir şekilde işleme tabi 
tutulması işlemidir.

Elastomer iplik. 

“elastomerik iplik” tabirinden,  
orijinal uzunluğunun üç katına 
kadar gerilmesiyle kopmayan , ve 5 
dakika süreyle orijinal uzunluğunun 
iki katı uzunlukta gerilmesinden 
sonra orijinal uzunluğunun 1,5 
katından fazla olmayan uzunluğa 
dönüşen dokumaya elverişli sentetik 
maddelerden filament iplikler 
anlaşılır. 

İnceleme
Örme Kumaş: 

İpliklerin tek başına ya da topluca 
(çözgüler halinde) örücü iğne ve 
yardımcı elemanlar vasıtasıyla 
ilmekler haline getirilmesi, bunlar 
arasında da yan yana ve boylaması-
na bağlantılar oluşturulması ile bir 
tekstil yüzeyi elde etme işlemine 
örmecilik adı verilir. 

Birden Fazla Elyaf 
Karışımlı  İplİk ve 
Kumaşların Tarife Tespit 
Yöntemi
Karışımlı İplik ve Kumaşlar:
   
50 ila 55. Fasılların herhangi bir 
pozisyonunda veya 58.09 veya 
59.02 pozisyonlarında sınıflan-
dırılabilen farklı iki veya daha fazla 
dokumaya elverişli maddelerden 
meydana gelen karışımlar, dokuma-
ya elverişli maddelerin her birine 
ağırlık itibariyle üstün gelen bir çeşit 
dokumaya elverişli maddeden 
mamul olarak kabul edilip sınıflan-
dırılır. 
    Dokumaya elverişli maddelerin 
hiç birisinin ağırlık itibariyle üstün 
gelmemesi halinde bu eşya, tama-
men dokumaya elverişli tek bir 
maddeden meydana gelmiş gibi, her 
biri geçerli olabilecek pozisyonların 
numara sırasına göre sonuncusunda 
sınıflandırılır.    
   Uygun pozisyonun seçimi, önce 
uygun fasılın ve sonra bu fasıldaki 
uygun pozisyonun seçimi ile 
mümkün olur. 
    54. ve 55. fasılların her ikisi de bir 
başka fasılla ilgili olduğunda 54. ve 
55. fasıllar tek bir fasıl olarak kabul 
edilir. 

Elastomer İplik ve Tek-
stürize İplik İçeren
Mamül Kumaşların Sınıf- 
landırılması:

Mamül bir kumaşın içerisindeki 
denye elestomer ipliğin, tekstürize 
veya elastomer iplik mi olduğunun 
bilinmesi, bazi GTİP lerde tarife 
tespitini belirleyecektir.

Örnek 1:

60.04. Tarife pozisyonu: eni 30 
cm.yi geçen, ağırlık itibariyle %5 
veya fazla elastomer iplik içeren 
örme kumaşlar için;
%5 veya daha fazla elastomerik iplik 
içeriyorsa 60.04,
%5 veya daha fazla tekstürize iplik 
içeriyorsa duruma göre, 
60.01-60.05 veya 60.06 tarife 
pozisyonlarında sınıflandırılmak-
tadır.

Örnek 2:

54.07. Diğer dokunmuş mensucat 
(ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla poliester falamentleri içeren-
ler): - 5407.61. Ağırlık itibariyle %85 
veya daha fazla tekstüre edilmemiş 
poliester filamentleri içerenler: %80 
polyester düz iplik, %20 polyester 
tekstürize iplik içeren boyalı bir 
kumaş, 5407.69.90.90.19 GTİP te, 
%80 polyester düz iplik, %20 
elastomer iplik içeren boyalı bir 
kumaş, 5407.92.00.90.19 GTİP te 
sınıflandırılır. 

Dokuma Kumaş: 

 İki grup ipliğin (Çözgü ve Atkı), 
“örgü” adı verilen belirli bir sistemle 
birbirlerine dik açıyla bağlanması ile 
oluşturulur.  
Dokuma kumaşlar iki iplik 
sistemine dayanır. 
Bu iplik gruplarından kumaşın boyu 
yönünde olanlar “ÇÖZGÜ”, eni 
yönünde olanlar da “ATKI” iplikleri 
olarak adlandırılır. 



Kumaş Gramaj (metrekare) 
Hesaplama Yöntemi

Metrekare Gramaj (gr/m2) 
nedir?
GR/m2; 1 m2 kumaşın ağırlığıdır.

Ağartilmiş Kumaşile Ekru 
Kumaş Özellikleri

   Küçük numunelerle 
metrekare gramaj 
ölçümüyapabi-
leceğimiz ''Numune 
Kesici Şablon'' 
aletiyle gr/m2 
hesaplamasıyapabilir-
iz. 
  Bu şablon 

kumaşı 100cm2  
dairesel bir alan 
şeklinde keserek 
kumaşın numunesi-

ni elde etmemizi 
sağlar.

   Numune kesici 
şablonu kullanarak 
kumaştan 100 
cm2'lik bir 
kumaşnumunesi 
alınır.
    Kumaş numunemizi 
aldıktan sonra hassas 

teraziyi kullanarak 
numunenin gram 

ağırlığıelde edilir. 
Bulduğumuz değer 
bize 100 cm2 deki 

birim ağırlığı verece-
ktir.

    Bu nedenle elde ettiğimiz 
değeri 100 ile çarparsak gr/m2 cinsin-
den bulmuş oluruz.
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İnceleme

veya kumaştır. Bu lifler, tabii veya 
sentetik ve suni olabilir.

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış veya plastikle 
lamine edilmiş mensucat 
(59.03),

Metrekaredeki ağırlığı ve plastik 
maddenin yapısı (kompakt veya 
gözenekli) ne olursa olsun, plastik 
nmaddeler emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış veya bu maddelerle 
lamine edilmiş olan dokumaya 
elverişli mensucat.

Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplan-
mış mensucat sözkonusu olduğun-
da, emdirme, sıvama veya kaplama, 
ortaya çıkan renk değişikliği 
sonucu etkilemeksizin çıplak gözle 
görülebilir olmalıdır.

Dokumaya elverişli mensucat, 
plastik maddelerin içine tamamen 
batırılmamış veya her iki yüzü 
plastikle sıvanmamış veya kaplan-
mamış olmalıdır.

Plastik kaplanmış sıvanmış 
mensucat (39.21)

Dokumaya elverişli mensucatla 
birleştirilmiş olan ve dokumaya 
elverişli mensucatın sadece mesnet 
olarak kullanıldığı gözenekli 
plastikten levhalar, yapraklar ve 
şeritler.

Dokunmaya elverişli
mensucatın plastik
maddelerin içinde
tammamen batırıl-
dığı veya her iki
yüzünün tamamen
bu maddeyle sıvan-
dığı veya kaplandığı
ürünler.

Dokunmamış Mensucat 
(56.03), Plastik emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış veya 
plastikle lamine edilmiş men-
sucat (59.03), plastik kaplan-
mış sıvanmış mensucat (39.21)

Dokunmamış mensucat, (56.03) 
ağırlıklı olarak dokunmaya elverişli 
liflerin doğrudan veya rastgele 
yönlendirilmesi ve tutturularak bir 
araya getirilmesiyle oluşan tabaka 

Ekru, kirli beyaz veya kırık beyaz 
olarak tanımlanan renktir. Ekru 
renk beyazıanımsatıp ama beyaz 
olmayan renktir. Grimsi krem bir 
rengi olduğu fark edilebilir. Bu 
renklerin geneline ekru denir. Çok 
açık krem rengiyle kirletilmiş, 
açıuçuk pembe diye tanımlanabilir.

E
K
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Ağartma işlemi, beyaz kumaşların 
üretimini amaçlayan bir prosestir ve 
renkleri daha parlak hale getirmek 
için uygulanır. 

Balik Ağlari ve Diğer Ağ 
Mensucat (5608)

56.08,-Sicim, ip veya halatdan 
düğümlüağlar; dokumaya elverişli 
maddelerden hazır balık ağlarıve 
diğer  hazır ağve diğer fileler.
Hazır ağlar, kullanılmaya hazır 
olsun olmasın, doğrudan 
ağparçacıklarının birleştirilmesi ve 1
şekil verilmesi ile meydana gelen 
ağlardır. Bunların üzerinde 
tutamaçlar, ziller, ağırlıklar, 
yüzdürücümantarlar, büzme ipleri 
veya diğer teferruatıbulunmasıbu 
eşyaların bu pozisyondaki yerini 
değiştirmez.

Hazir Balik Aği Kdv Orani

Söz konusu balık ağıcinsi eşyaların 
belli ebat ve ölçülerde kesilmişve 
kullanılmaya hazır halde oldukları, 

İnceleme

ÖRME KUMAŞ(60.01)

Örme kumaşipliklerin tek ya da 
topluca beslenmesi ile iğneler ve 
örücüelemanların tardımıyla 
ipliklere ilmek formunu kazandır-
arak, bu ilmeklerin yan yana ve 
boylamasına bağlantılar oluşturul-
masısonucunda tekstil yüzeyi elde 
etme işlemine örme, bu işlem 
sonucu elde edilen kumaşa örme 
kumaşadıverilir.

bu eşyanın üzerine takılı mantar, 
kurşun, zil, tutamaçlar gibi aparat-
ların olmaması eşyaların imali 
tamamlanmamış veya bitirilmemiş 
anlamına gelmeyeceği, eşyaların 
mümeyyiz vasfını bu haliyle oluştur-
muş olduğu ve KDV oranı%18 
olarak uygulanması gerekmektedir.

Battaniye Kumaşi

6001.10.00.00.11 -Örme tüylümensucat. 
(Battaniye kumaşı) (Her iki yüzüde aynı)

6001.10.00.00.11 -Örme mensucat. 
(Battaniye kumaşıolmayan) (Tek taraflıku-

maş)

Örme Kumaş(60.01) -Flok 
Kumaş (59.07) Farki:

Flok kumaş, (59.07)
Takklşt süet üretimine mahsus 
dokumaya elverişli maddelerin 
kırpıntıve tozları(dokumaya
elverişli maddelerin daha uzunca 
lifleri püskürtülmek suretiyle 
aynıtarzda imal olunan
mensucat.)





               lon Musk rüzgarı  esiyor
               Türkiye de Hatta Dünyada.
               Geçtiğimiz günlerde Elon 
Musk, Türkiye ye geldi, Sayın 
Cumhurbaşkanımız ile görüştü. 
Çok heyecanlı olduğu her halinden 
belliydi. Gençliği, girişimciliği 
hakkında çok şeyler söylendi. 
Ailesi, eğitim gördüğü okullar , 
başarısız girişimleri vs. Peki Elon 
Musk hangi alanlarda çalışmalar 
yapıyor, hangi alanlarda faaliyetler-
ini sürdürmekte, neler üretmekte-
dir.  SpaceX;  Musk Space Explo-
ration Technologies’i (SpaceX), 
Haziran 2002’de kurdu. Şu anda bu 
şirketin CEO’su ve CTO’sudur. 
SpaceX roket teknolojisinin 
durumunu ilerletmeye odaklanmış 
fırlatma araçları geliştirip üreten 
bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma 
aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; 
ilk uzay aracı ise Dragon’dur. Tesla 
Motors; Yüksek performanslı 
elektrikli araçlar üretmeyi hedefley-
en, silikon vadisi merkezli bir 
otomotiv firmasıdır. Firma 2004 
yılında kuruldu. SolarCity;  Peter 
ve Lyndon Rive kardeşler tarafın-
dan Temmuz 2006 yılında kuruldu 
, onların kuzeni olan Elon Musk 
güneş şirketi için başlangıç konsep-
ti önerisiyle şirketin kurulmasına 
yardımcı oldu ve şirketin yönetim 
kurulu başkanlığına geçti. Şirket 
günümüzde güneş panelinden şarj 
istayonuna kadar çeşitli amaçlar 
için kullanılan sistemleri tasarla-
maktadır. Hyperloop, Elon Musk, 
Hyperloop aracını bizzat kendi 
tasarladı. Tasarıma göre araç metro 
gibi tüneller içinden gidecek ve 
vakum teknolojsini kullanacak. 

Ayrıca aracın enerjisi de güneş 
panelleri yardımıyla sağlanacak. 
Projenin tamamlanmasıyla saatte 
1200 km/h hıza ulaşması beklenen 
Hyperloop ulaşımda yeni bir çığır 
açacak gibi görünüyor. 
İşte bu yazımızda Tesla Motor yeni 
ürünlerini ele alacağız ve en önemlisi 
bu ürünlerin Türkiye ithal edilmesi 
durumunda hangi vergilerin 
ödenmesi gerekecek, bulunduğu 
Gümrük Tarife İstatitistik 
pozisyonu ne olacak, İthalatı  
esnasında hangi kurumlardan izin 
alınması gerekecek vb. sorulara 
cevap bulmaya çalışacağız.  Tesla 
Motor  yeni  iki ürünü  Elektrikli 
Tesla Roadster2 Otomobili  ve Semi 
Treyler Çekicisini  Newyork’ ta 
görücüye çıkardı. Öncelikle bu yeni 
modellerin özelliklerinin kısaca 
açıklamaya çalışalım.  Tesla 
Roadster2 ,2+2 olmak üzere 
toplamda 4 kişilik olan araç, 0'dan 
100 km/s hıza 1.9 saniyede çıkıyor. 
4.2 saniyede ise 0'dan 160 km/s'ye 
çıkıyor. 8.8 saniyede çeyrek millik 
mesafeyi (400 metre) alıyor. 
Otomobilin bazı detayları hakkında 
bilgi verilmedi. Ancak 200 kw/s 
bataryası ve üç elektrik motoruyla 
10,000 Nm tork üretiyor. Bu da seri 
üretim bir yol otomobilinde en 
yüksek rakam olarak dikkat 
çekiyor. Elon Musk, otomobilin 
maksimum hızını açıklamamış olsa 
da Tesla'nın resmi sitesinde 
Roadster'ın 400 km/s hızdan daha 
fazlasına ulaştığı belirtiliyor. Tesla 
Semi Truck (Çekici) serisinin 
motoru konusunda çok kapsamlı 
detaylar verilmese de ilk etap için 
oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. 
Buna göre Tesla Semi Truck 
tamamı elektrikli motor ile 800 km 
yol alabiliyor. Tam şarj ile 800 km 
yol alabilen ve bir tır için çok 
başarılı bir değere sahip olan Tesla 
Semi Truck, yarım saat içerisinde 
400 km yol gidecek şekilde hızlı 
şarj olabiliyor.  Bunun dışında 
performans değeri kısmında da 
0-100 km hızlanmasının sadece 5 
saniye olduğu açıklandı. Tam 
yüklü, 35 ton kapasiteli haldeyken 
aracın hızlanma süresi ise 20 
saniyeye çıkıyor.  

Öncelikle hatırlatmalı ki Tesla bir 
Amerikan şirketi olmasına ve 
araçların California’da üretmesine 
rağmen ithalatı ABD’den yapılmaz. 
Çünkü ABD ve Avrupa araçlarının 
elektrik donanımları birbirinden 
farklı. Avrupa araçları trifaz 
elektriği desteklerken bütün 
Amerika kıtasında standart olarak 
monofaz elektrik mevcut. Bu 
sebepten ithalat Türkiye elektrik 
tesisatına da uygun olan Avrupa’dan 
yapılmalı. Tesla Motors Avrupa 
merkezi de Hollanda, Tilburg’da.   
İşte geldik Tesla Roadster2 ve Semti 
Truck ı İthal etmeye, hangi vergile-
rin ödenmesi gerekiyor, hangi 
kurumlardan müsaade almak lazım. 
Öncelikle bu Elektrikli otomobilin 
GTİP ini yani Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonunu tespit etmek 
gerekiyor. Sonrası çorap söküğü gibi 
gelecektir…
Tesla Roadster2
 

E
Sami ÜNLÜ 

Gümrük Muayene Memuru 
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Makale
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Kimdir?
Sami ÜNLÜ, 1977 yılında Konya’da 
doğdu.  1999 yılında Selçuk Üniver-
sitesi MühendislikMimarlık fakülte-
si Endüstri Mühendisliği bölümünü 
tamamladı. 2014 yılında Kocaeli 
Üniversitesinde İşletme dalında 
Yüksek Lisans yaptı. 1999-2006 
yılları arasında Konya’nın önde 
gelen firmalarında Üretim Planlama 
ve Kalite Güvence departmanlarında 
yöneticilik yaptı. Kalite Çemberleri 
ve Kaizen Felsefesi konularında 
çalışmaları vardır. 2007 yılında 
Ticaret Bakanlığında Gümrük 
Muayene Memuru olarak çalışmaya 
başladı. Tarife mevzuatı, KDV, ÖTV, 
NCTS, Serbest Bölgeler, Sınır 
Ticareti, BİLGE sistemi konularında 
çalışmaları mevcuttur. Evli ve 2 
çocuk babası olup, iyi derecede 
İngilizce bilmektedir. 

Sami ÜNLÜ

ELON MUSK, GÜMRÜKLE
İMTİHANI 

8703.80                     Diğer taşıtlar
                                     (sadece elektrik
                                     motorundan
                                     tahrikli olanlar) 

8703.80.10.00.00    Yeni olanlar 

GMMD Yönetim Kurulu Üyesi
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Tesla Roadster 2  GTİP’i 
8703.80.10.00.00, peki bu araçtan 
hangi vergiler  tahsil edilmektedir.  
Öncelikle Hollanda’dan İthal edildiği-
ni varsayarsak ve de ATR belgesi tan-
zim edilirse bu araçtan Türkiye Güm-
rüklerinde  Gümrük Vergisi tahsil 
edilmez. Ancak aynı araç ABD’den 
ithal edilirse Gümrük Vergisi %10 
olarak tahsil edilir  ve ayrıca 5 
Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 21 
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 
Ağustos 2018 tarihinden itibaren 
ABD’den ithal edilen 87.03 
pozisyonundaki araçların tamamına 
%120 Ek Mali Yükümlülük uygula-
ması da başlamıştır. 
 

Roadster ın ithalini gerçekleştirmek 
için ödenmesi gereken vergilerin yanı 
sıra İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1-Ek-3) 
uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum 
veya kuruluşça yapılan kontrollerine 
istinaden düzenlenen fiziksel ya da 
elektronik olarak düzenleyeceği
uygunluk yazısı gerekmektedir.  

Tesla Semi TRUCK 

Elektrikli Tır a gelelim. Ha bu arada 
TIR diye bir araç yoktur. Türkçemize 
girmiş birçok yabancı sözü, anlamını 
pek bilmeden kullanırız. Bunlardan 
birisi de bu TIR sözcüğüdür. Özellikle 
şehirlerarası yollarda gördüğümüz bu 
uzun ve geniş taşımacılık araçlarının 
bir yerinde mavi plaka üzerine beyaz 
yazıyla koskocaman TIR harflerini 
görürsünüz.  Oysa, TIR bir araç tipi 
ya da modeli değildir. 1975 tarihinde 
kabul edilen ve bugün 65 ülkenin 
taraf olduğu uluslararası bir sözleş- 
menin adı dır.. Fransızca’da ”Trans-
ports Internationaux Routiers” söz- 
cüklerinin baş harflerinden oluşur. 
Araçların arkasında  gördüğümüz 
mavi TIR yazısı, o aracın TIR karnesine 
sahip olduğunu belirtmek içindir. 
Bizim TIR dediğimiz araçlara
batıda “truck” yani “kamyon” veya  

benzinli araçlardaki yüksek ÖTV oranları 
dikkate alındığında oldukça düşük bir 
oran olarak göze çarpmaktadır. Bazen bu 
oran motor silindir hacmi 2000 cm3 
ü geçenlerde   % 160’a kadar çık- 
maktadır. KDV oranı ise % 18’dir.

T.İ.P./MADDE 

İSMİ Ölçü 

KDV

(%) 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 

AB ABD  

8703.80.10.00.00  

Yeni olanlar 

Adet         18               0  10 

G.T.İ.P No         Mal İsmi 
ÖTV 

Oranı(%) 
 

8703.80.10  Diğer taşıtlar (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)

Motor gücü 120 KW'ı geçenler 

15 

8701.20                       Yarı römorkler
                                       için çekiciler

8701.20.10.00.00      Yeni olanlar 

T.İ.P./MADDE 

İSMİ Ölçü 

KDV

(%) 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 

AB ABD  

8701.20.10.00.00  
Yeni olanlar 

Adet         18               0  16

istinaden düzenlenen fiziksel ya da 
elektronik olarak düzenleyeceği 
uygunluk yazısı gerekmektedir. 
Sonraki yazımızda Elon Musk ın diğer 
ürünleri olan SolarCity, Hyperloop ve 
Falcon’ u ele alacağız. Sağlıcakla kalın…      

28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan 
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip 
Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT) 
(MARTOY)’ de belirtilen hususlar 
doğrultusunda ki bu konularda 
teknik destek veren danışmanlık 

 “çekici” deniyor. Dolayısıyla elektrik-
li tır yerine elektrikli çekici kavramını 
kullanmakta fayda var.

Elektrikli çekici GTİP i
870120100000 dur. Aslında bu arada 
teknolojik gelişmelere paralel olarak
8703 tarife pozisyonunda olduğu gibi  
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde
 8701.20  tarife  pozisyonunda sadece 
elektrik motorundan tahrikli olan araçlar 

Şimdi gelelim Otomobil tutkunlarının 
kabusuna bu araçta Özel Tüketim 
Vergisi var mı? Varsa oran nedir? 
ÖTV Kanununa ekli II Sayılı listede  söz 
konusu araç için motor gücüne göre  
ÖTV oranı % 15 tir. Bu oran dizel ya da 

hizmeti veren kuruluşlar mevcut 
olup, bu kuruluşlar aracılığıyla 
başvurucu sonucu alınan,  Araç 
İthal uygunluk belgesi gümrük 
idarelerine ibraz edilmek suretiyle 
motorlu aracın ithalat işlemleri 
tamamlanır.

G.T.İ.P No         Mal İsmi 
ÖTV 

Oranı(%) 
 
8701.20  Yarı römorkler için çekiciler 4

Çekici nin ithalini gerçekleştirmek için 
ödenmesi gereken vergilerin yanı sıra 
İthalat Tebliği (İthalat: 2017/1-Ek-3) 
uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum 
veya kuruluşça yapılan kontrollerine

için yeni tanımlama ya da sınıflandırma 
gerektiği hususunu yeri gelmişken 
belirtmekte fayda olduğunu  düşünüyo-
rum.  2017 Yılı İthalat Rejimi - II Sayılı 
Liste kapsamındadır.  Hollanda’dan 
gelmesi durumunda   Gümrük Vergisi % 0 
olarak uygulanacaktır. Ancak ABD den 
gelirse Gümrük Vergisi % 16 olarak 
uygulanacaktır.  KDV oranı % 18 dir.
Lakin, 31.10.2018-31/12/2018 tarihleri 
arasında olmak üzere bu oran %1’e 
indirilmiştir. Bu aracın ÖTV si ise II Sayılı 
Liste kapsamında % 4 olarak belirlen-
miştir.      

Makale
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Dahilde işleme rejimi Gümrük 
Kanununda Şartlı Muafiyet Düzen-
lemeleri ve Ekonomik Etkili 
Gümrük Rejimleri başlığı altında 
Gümrük Kanununun 108-122. 
maddeleri arasında düzenlenmiştir.
 
Gümrük Kanununda 
Dahilde İşleme Rejimi
 
Dahilde işleme rejimi iki şekilde 
uygulanmaktadır. Bunlardan 
birincisi GK 108. Maddenin birinci 
fıkrasında düzenlenmiş olan şartlı 
muafiyet sistemidir. Sistem kanun-
da: “Serbest dolaşımda olmayan 
eşya, işlem görmüş ürünlerin 
üretiminde kullanılmasından sonra 
Türkiye Gümrük Bölgesinden 
yeniden ihraç edilmesi amacıyla, 
gümrük vergileri ve ticaret politi-
kası önlemlerine tabi tutulmaksızın 
ve vergileri teminata bağlanmak 
suretiyle, dahilde işleme rejimi 
kapsamında geçici olarak ithal 
edilebilir. Eşyanın işlem görmüş 
ürünler şeklinde ihracı halinde, 
teminat iade olunur. Eşyanın bu 
şekilde dahilde işleme rejiminden 
yararlanmasına şartlı muafiyet 
sistemi denir.”  Şeklinde tanımlan-
mıştır. Rejim uygulanırken diğer 
belirlenmiş yöntem ise GK 108. 
Maddenin ikinci fıkrasında düzen-
lenmiş olan geri ödeme sistemidir.  
Sistem kanunda: “Serbest dolaşım-
da bulunan eşyanın işlem görmüş 
ürünlerin üretiminde kullanıl-
masından sonra Türkiye Gümrük 
Bölgesinden ihraç edilmesi halinde, 
bu eşyanın serbest dolaşıma girişi 
esnasında tahsil edilmiş olan ithalat 
vergileri, dahilde işleme rejimi  
 

kapsamında geri verilir. Eşyanın bu 
şekilde dahilde işleme rejiminden 
yararlanmasına geri ödeme sistemi 
denir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Bakanlar Kurulunun 
Dahilde İşleme Rejim 
Kararı (2005/8391)

Bakanlar Kurulu dahilde  işleme 
rejiminin koşullarını ve şartlarını 
doğrudan düzenlemeye yetkilidir. 
Bakanlar Kurulu bu yetkisini 2709 
sayılı Anayasanın 167. Maddesinin 
ikinci fıkrasında ki “Dış ticaretin 
ülke ekonomisinin yararına olmak 
üzere düzenlenmesi amacıyla 
ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret 
işlemleri üzerine vergi ve benzeri 
yükümlülükler dışında ek malî 
yükümlülükler koymaya ve bunları 
kaldırmaya kanunla Bakanlar 
Kuruluna yetki verilebilir.” 
Hükmüne dayanarak 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu 110. Maddenin 
üçüncü fıkrasından doğrudan 
almaktadır. Kurul bu yetkisine 
dayanarak 17.01.2005 tarihinde 
kararlaştırıp, 27.05.2005 tarihinde 
Resmi Gazete de yayınlanan 
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme 
Rejim Kararıyla gerekli düzenle-
meyi yapmıştır. Bakanlar Kuru-
lunun Dahilde İşleme Rejim 
Kararının 1. Maddesinde “Dünya 
piyasa fiyatlarında hammadde 
temin etmek suretiyle ihracatı artır-
mak, ihraç ürünlerine uluslararası 
piyasalarda rekabet gücü kazandır-
mak, ihraç pazarlarını geliştirmek 
ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek 
amacıyla hazırlanmıştır. ” Diyerek 
kararın amacı, 2. maddesinde

 “elde edilmesinde ithal girdi 
kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı 
ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin 
belirlenmesi, yönlendirilmesi ve 
geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin 
düzenlenmesi ve yürütülmesini 
kapsar.” kapsamını belirlemiştir. 
Kararın dördüncü maddesi ise dahilde 
işleme tedbirlerini “ Şartlı Muafiyet 
Sistemi, Geri Ödeme Sistemi” olarak 
öngörmüş ve sistemleri 5-8 maddele-
rde tanımlamıştır. Beşinci madddede 
şartlı muafiyet sistemini; “dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında ihracı taahhüt edilen 
işlem görmüş ürünün elde edilme-
sinde kullanılan ve serbest dolaşımda 
bulunmayan hammadde, yardımcı 
madde, yarı mamul, mamul ile 
değişmemiş eşya, ambalaj ve işletme 
malzemesinin, Türkiye Gümrük 
Bölgesinde (serbest bölgeler hariç) 
yerleşik firmalarca, ticaret politikası 
önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergisi 
teminata bağlanmak suretiyle ithal 
edilmesi ve ihracat taahhüdünün 
gerçekleşmesini müteakip, alınan 
teminatın iade edilmesidir.” Şeklinde 
tanımlamışken maddenin devamında 
“Bu kapsamda yapılacak işletme 
malzemesi ithalatında, katma değer 
vergisi ve özel tüketim vergisi tahsil 
edilir ve ticaret politikası önlemleri 
uygulanır.” Demek suretiyle işletme 
malzemesi girdilerinin rejimin 
sağladığı kolaylıklardan yararlana-
mayacağı ifade edilmektedir. 5. 
Maddenin devamında ise eşdeğer eşya 
kullanımına ilişkin hükümler yer 
almakta olup eş değer eşya kullanılmış 
olan bir işleme faaliyeti sonrası 
rejimin “dahilde işleme izin belgesi 
kapsamında ihracı taahhüt edilen 
işlem görmüş ürünün elde edilme-
sinde kullanılan hammadde, yardımcı 
madde, yarı mamul, mamul, 
değişmemiş eşya ve ambalaj malzem-
eleri birinci fıkra hükmüne göre ithal 
edilebileceği gibi, bu konuda yapılan 
düzenlemeler çerçevesinde yurt 
içinden de temin edilebilir. 

Ahmet KÜÇÜK
Gümrük Muayene Memuru

DAHİLDE İŞLEME
REJİMİ :  FIRSATLAR
RİSKLER

Hidayet GÜNGÖR
GMMD Kurucu Başkanı
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Makale
Dahilde işleme izin belgesi 
kapsamında ihraç edilmek üzere 
yurt içinden temin edilen eşya, bu 
Kararın uygulanması bakımından 
(3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu ve 4760 sayılı Özel Tüke-
tim Vergisi Kanunu hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi 
değerlendirilir. Ancak, yurt içinden 
temin edilen eşya için, bu Kararın 
ikincil işlem görmüş ürüne ve döviz 
kullanım oranına ilişkin hükümleri 
uygulanmaz. Ayrıca, yurt içinden 
temin edilen eşyanın belge süresi 
içerisinde işlem görmüş ürün 
olarak ihracının gerçekleştirilme-
mesi halinde, bu Kararın 22 nci 
maddesinde belirtilen 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 238 inci mad-
desi hükmü uygulanmaz.” Diyerek 
eş değer eşya kullanımına ek avan-
tajlar sağlamaktadır. Sekizinci 
maddede tanımlanan geri ödeme 
sistemi ise “dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni 
kapsamında serbest dolaşıma giren 
hammadde, yardımcı madde, yarı 
mamul, mamul ile değişmemiş 
eşya, ambalaj ve işletme malzeme-
sinden elde edilen işlem görmüş 
ürünün ihracı halinde, ithalat 
esnasında alınan verginin (işletme 
malzemesine ilişkin katma değer 
vergisi ve özel tüketim vergisi 
hariç) geri ödenmesidir.” şeklinde 
tanımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliğinde 
Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde işleme rejimi Gümrük 
Kanununda olduğu gibi Gümrük 
Yönetmeliğinde de Ekonomik 
Etkili Gümrük Rejimleri altında 
Yönetmeliğin 349-369. Maddel-
eri arasında düzenlenmiştir. 
Rejim Yönetmeliğin 349. Mad-
desinde “350 ila 369 uncu mad-
delerde bahsedilen dahilde 
işleme rejimi, işlem görmüş 
ürünlerin üretiminde kullanıl-
masından sonra Türkiye Gümrük 
Bölgesinden yeniden ihraç 
edilmesi amacıyla, serbest 
dolaşımda bulunmayan eşyanın 
vergileri teminata bağlanmak 
suretiyle geçici ithal edildiği veya 
serbest dolaşıma girişinin 
yapıldığı ve ihracatın 
gerçekleşmesi halinde teminatın 
veya alınan vergilerin geri 
verildiği bir rejimdir.” Şeklinde 
tanımlanmıştır.

2006/12 Sayılı Dahilde 
İşleme Tebliği 

MADDE 5 – (1) Şartlı muafiyet 
sistemi; dahilde işleme izin belge-
si/dahilde işleme izni kapsamında 
ihracı taahhüt edilen işlem görmüş 
ürünün elde edilmesinde kullanılan 
(belge/izin sahibi firma ve/veya 
yan sanayici firma tarafından) ve 
serbest dolaşımda bulunmayan 
hammadde, yardımcı madde 
(katalizör olarak kullanılanlar 
dahil), yarı mamul, mamul ile 
değişmemiş eşya, ambalaj ve 
işletme malzemesinin, Türkiye 
Gümrük Bölgesinde (serbest 
bölgeler hariç) yerleşik firmalarca, 
ticaret politikası önlemlerine tabi 
tutulmaksızın, vergisi teminata 
bağlanmak suretiyle bedelli ve/veya 
bedelsiz ithal edilmesi ve ihracat 
taahhüdünün gerçekleşmesini 
müteakip, alınan teminatın iade 
edilmesidir.  
(2) Ancak, belge/izin kapsamında 
yapılacak işletme malzemesi 
ithalatında, katma değer vergisi ve 
özel tüketim vergisi tahsil edilir ve 
ticaret politikası önlemleri uygu-
lanır.
 
Dahilde İşleme Rejiminde 
Başlica Tanimlar
 
Verimlilik Oranı: Belirli miktar-
daki eşyanın işlenmesi sonucunda 
elde edilen işlem görmüş ürünün 
miktarı veya yüzde oranını,  
Döviz Kullanım Oranı: Dahilde 
işleme izin belgesi/dahilde işleme 
izni kapsamındaki CIF ithal (yurt 
içi alımlar hariç) tutarının FOB 
ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş 
ürünün serbest dolaşıma giriş 
rejimi hükümlerine göre ithalatının 
yapılması halinde bu ürünün 
gümrük kıymeti dahil) olan yüzde 
oranını, 
Başlamış işlem: Dahilde işleme 
rejimi kapsamında ithalata ve 
ihracata ilişkin gümrük beyan-
namesinin tescil edilmiş olmasını, 
Eşdeğer eşya: İşlem görmüş 
ürünün elde edilmesinde ithal 
eşyasının yerine kullanılan ve ithal 
eşyası ile asgari 8 (sekiz)’li bazda 
gümrük tarife istatistik pozisyonu, 
ticari kalite ve teknik özellikleri 
itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri 
taşıyan serbest dolaşımda bulunan 
eşyayı, Dahilde işleme izin belgesi: 
İhraç amacıyla gümrük muafiyetli 

ithalata ve/veya yurt içi alımlara 
imkan sağlayan Bakanlıkça düzen-
lenen belgeyi,
Dahilde işleme izni: İhraç 
amacıyla gümrük muafiyetli 
ithalata imkan sağlayan ve gümrük 
idaresince verilen izni, 
İzin süresi sonu: İzin süresi bitimi-
nin rastladığı ayın son gününü,  
Fire: İşleme faaliyetleri sırasında 
özellikle kuruma, buharlaşma, 
sızma veya gaz kaçağı şeklinde 
yitirilen ve imha olan kısım ile 
ekonomik değeri olmayan atıkları,  
Eşyanın gümrükçe onaylan-
mış bir işlem veya kullanıma 
tabi tutulması: Eşyanın bir 
gümrük rejimine tabi tutulması, 
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına 
yeniden ihracı veya serbest bölgel-
ere ihracı, imhası veya gümrüğe 
terk edilmesini, 
Dahilde İşleme Rejiminde 
Telafi Edici Vergi (TEV) 
Şartlı muafiyet sistemi kapsamın-
daki sanayi ürünlerinin A.TR 
dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa 
Topluluğuna üye ülkelere ihracatın-
da; işlem görmüş ürünün elde 
edilmesinde kullanılan üçüncü ülke 
menşeli hammadde, yardımcı 
madde, yarı mamul, mamul ile 
değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, 
kaynak ülkelerle var olan anlaşma-
lardaki lehte hükümler saklı 
kalmak kaydıyla ödenir. Ödenmesi 
gereken vergi, serbest bölgelerden 
gerçekleştirilen satışlar dahil 
ihracata ilişkin gümrük beyan-
namesinin tescil tarihindeki 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası döviz satış kuru ve bu 
tarihte ithalat rejiminde belirtilen 
gümrük vergisi ve varsa toplu 
konut fonu üzerinden hesaplanarak 
ihracat esnasında ödenir.  

Aşağıdaki durumlarda Telafi Edici 
Vergi tahsilatı aranamaz: 

1- İthalatın tercihli rejim 
kapsamında yapıldığı menşe 
(kaynak) ülke ile ihracatın 
yapıldığı varış ülkesi aynı ise, 
girdi ve nihai ürüne bakıl-
maksızın TEV tahsilatı aranmaz. 
2- İthalatın tercihli rejim 
kapsamında yapıldığı menşe 
(kaynak) ülke ile ihracatın 
yapıldığı varış ülkesi PAMK/ 
PAAMK Sistemi’ne taraf veya 
dahil ülkeler arasında ise, TEV 
tahsilatı aranmaz.
3- TEV için baz alınan vergi; 
girdinin ithal edildiği menşe 
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Telafi Edici Vergi (TEV) sadece 
gümrük vergisiyle ilişkili olup 
rejim kapsamında eşyanın 
ithalatında teminata bağlanan 
ilave gümrük vergisi, ek mali 
yükümlülük, anti damping 
vergisi ve katma değer vergisi 
gibi vergiler telafi edici vergi-
nin (TEV) konusunu oluştur-
maz. 

Dahilde İşleme Rejiminin 
Şirketlere Sağladığı Başlı-
ca Fırsatlar 

Rejim hak sahibi şirketler 
serbest dolaşıma soktukları 
eşyaları için gümrüklerde 
vergisi ödemezler.  
Rejim hak sahibi şirketler ithal 
ettikleri eşyalar için rejim 
belgesinde belirtilen oranda ve 
farklı türde ithalat vergileri için 
teminatlar gösterebilirler. 
Farklı teminat türleri firmaların 
likidite oranlarına katkı sağlar. 
Rejim hak sahibi şirketlerin 
ihracat eşyası bünyesinde ki 
girdi maliyetleri azalır. 
İthalat girdi maliyetlerinin 
düşmesi rekabette şirketlere 
fiyat avantajları sağlamaktadır. 
Eşdeğer eşya kullanımında telafi 
edici vergi ihracat değil ithalat 
aşamasında doğmaktadır. Tarife 
dışı önlemler büyük çoğunlukla 
daahilde işleme rejimi 
kapsamında ki ithalatlarda 
uygulanmaz. (Gıda sektörü 
hariç) 
Dahilde İşleme Rejimi 
kapsamında ki ithalatlar Kaynak 
Kullanımı Destekleme Fonu 
(KKDF)’den muaftır.

Dahilde İşleme Rejiminin 
Şirketler İçin Başlıca 
Riskleri 
 
Rejime konu ithal eşyasının 
üretim 
girdisi olarak kullanılamaması. 
(G.K. 238)  
Dahilde işleme izninde verilmiş 
sürelerin aşılması (G.K.241 veya 
ihlal süresine göre 238) 
Rejim kapsamında yapılan 
ithalat işlemlerinde ki hataların 
ihracat aşamasında ağır 
sonuçlar doğurması. (K.M.K 
5607:3/4) 
KKDF yönünden ortaya çıkan 
sorunlar, 
Dahilde İşleme rejimi 
kapsamında yapılan ithalat ve 
ihracat işlemlerinin rejim 
yönünden takibi, yönetilmesi, 
Firma tarafından düzenlenen 
ihracat faturalarında eşyanın 
ticari tanımı ile dahilde işleme 
izin belgesi satır kodunda yer 
alan ticari tanımlar arasında 
ortaya çıkan uyumsuzluklar. 
Firmanın ihracat faturasına 
dahilde işleme izin belgesinde 
yer alan satır kodunu yazma-
ması nedeniyle gümrük müşa-
virliği tarafından düzenlenen 
ihracat beyannamesinde yapılan 
rejim hataları ve sonucunda 
rejim kapsamında ki ihracat 
taahhüdünün gerçekleşmemesi. 
Dahilde işleme belgesi alınırken 
firmaların ibraz ettikleri kapa-
site raporlarında yapılan hata-
lar. 

Dahilde işleme belgesi düzenle-
nirken hazırlanmış olan sarfiyat 
tablolarından kaynaklanan 
sorunlar. Sarfiyat tablosunda 
eksik girdi beyan edilmesi 
neticesinde ihraç ürünü bünye-
sinde kullanılan girdinin 
sisteme tam yansımaması 
sonucu ihraç edilmemiş görün-
mesi. 

Dahilde işleme rejimi kapatma 
işlemlerinde ibraz edilen 
ekspertiz raporlarından kaynak-
lı hatalar sonucu firmaların 
mağdur olmaları. 
Dahilde işleme rejimi 
kapsamında yapılan telafi edici 
vergiye tabi ihracatlar da döviz 
kurundan kaynaklı riskler. 

!!! DİKKAT !!! 

DAHİLDE İŞLEME REJİ-
MİNİN SAĞLADIĞI AVAN-
TAJLAR ANCAK VE 
ANCAK BELLİ BİR FAALİ-
YET BÜYÜKLÜĞÜYLE 
ORTAYA ÇIKABİLMEKTE 
OLUP BU HER SEKTÖRE 
VE FİRMAYA GÖRE 
DEĞİŞMEKTEDİR.  
DAHİLDE İŞLEME 
REJİMİ BAŞVURUSU 
YAPMADAN ÖNCE İTHAL 
ETTİĞİNİZ ÜRÜNLER 
İÇİN ÖDEYECEĞİNİZ 
GÜMRÜK VERGİLERİYLE 
REJİMİN İŞLEYİŞİ İÇİN 
GEREKLİ OLAN GİDER-
LER ARASINDA BİR KAR-
ŞILAŞTIRMA YAPINIZ. 
İTHAL GİRDİ ÜRÜNLERİ-
NİZ SADECE GÜMRÜK 
VERGİSİ VE KATMA 
DEĞER VERGİSİNE TABİ 
VE İHRACATINIZ AVRUPA 
BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN 
TARAF OLDUĞU SER-
BEST TİCARET ANTLAŞ-
MASI YAPILMIŞ ÜLKELE-
RE İSE GİRDİLERİNİZİN 
İTHALİ SIRASINDA ÖDE-
MEDİĞİNİZ GÜMRÜK 
VERGİSİNİ EŞYANIN 
İHRACI SIRASINDA 
TELAFİ EDİCİ VERGİ 
ADIYLA ÖDEYECEĞİNİZİ 
UNUTMAYINIZ.

1

6

(kaynak) ülkeye, ilgili ihracat 
tarihinde uygulanan vergidir. 
Ancak, ilgili ihracat tarihinde 
menşe (kaynak) ülkeye 
uygulanan vergi oranı 0 
(sıfır) ise (Toplu Konut Fonu 
kesintisi de 
öngörülmemişse), TEV 
tahsilatı aranmaz.
4- Elde edilmesinde üçüncü 
ülke menşeli eşya kullanılan 
ve AT’ye üye ülkelere ihraç 
edilen her türlü harp araç, 
gereç, teçhizat, makine, cihaz 
ve sistemleri il bunların 
yapım, bakım ve onarım-
larında kullanılacak yedek 
parçalar için TEV tahsilatı 
aranmaz. 



                ok kıymetli vekilim, çok
                kıymetli il başkan yardım-
                cım, çok kıymetli Küçük-
                çekmece ilçe başkanım 
Seyfettin TİRYAKİ beyefendi 
özellikle sizi camianızdan 
olduğunuz için özellikle isimle 
zikretmek istedim. 
   Sivil toplum kuruluşlarınızdan 
her biri birbirinden kıymetli 
temsilcileri, başkanları ve en 
önemlisi ben hep şöyle söylüyorum 
bu kadim teşkilatın kadim temsil-
cileri Gümrük Muayene Memurları 
hepiniz bugün buraya hoş geldiniz. 
Aranızda olduğum için büyük bir 
şeref duyuyorum. Öncelikle 
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 
Beyefendinin selamlarını, 
saygılarını, muhabbetlerini iletmek 
istiyorum. Çünkü beraberliğin 
işareti selamdır. İstanbul'a 

gittiğimiz toplantılarda özel olarak 
raporlama yaptığımız da mutlak ve 
mutlak selam götür der. Sizler için 
bizim kullandığımız bir tabir var. 
Sizler bizim ulusal güvenliğimizi 
sağlıyorsunuz. Sizler bizim kalele- 
rimizin Kadim Bekçilerisiniz.  
Sizler o kadar büyük bir iş yapıyor-
sunuz ki, terörle mücadele dahil 
olmak üzere her alanda gayret 
gösteriyorsunuz.  Gerçekten 
vicdanınızla , merhametinizle, 
gayretinizle ortaya çok büyük bir iş 
koyuyorsunuz. Biliniyor musunuz? 
Yeteri kadar bilinmiyorsunuz. İşte 
bu açıdan derneğin yapmış olduğu 
çalışmalardan dolayı da bize intikal 
eden bilgiler doğrultusunda 
çalışmaları yaptık.  Bu arada 
Gümrük Muayene Memurları 
Derneği’nin de başta Kurucu 
Başkanı  Hidayet GÜNGÖR Yüksel 
DENİZ, İlhami DEMİRCİ, Muammer 
ÜNAL kadim dostum Süleyman 
ŞANLI, Bekir DURUSOY, İbrahim 
TOY ve Hakan ÜLKER’i ve yine 
aynı şekilde aday olan kardeşimiz 
Mustafa KALIN’ı da sevgiyle 
selamlıyorum. MHP gündeminde 
gümrük deyince gümrük muayene 
memurları elbette ki var ve bunları 
meclis kürsüsüne taşıdık ve taşıma-
ya devam edeceğiz. Cumhur ittifakı 
kapsamında biz özellikle şuna 
gayret gösteriyoruz. Sayın Millet-
vekilimizde sizin camiadan olduğu 
için hakikaten olayları çok güzel 
izah etti. 

Benim buraya eklemek istediğim 
teknik olarak bir takım konular var. 
Onların başında şu geliyor; evet 
gümrük muayene memurlarını 
incelediğimizde hakikaten yaptıkları 
işe göre almış oldukları haklar özlük 
hakları dahil olmak üzere ücretlen- 
dirmelere kadar yeterli midir, değildir. 
Bunların tespitini yaptıktan sonra 
şunu yapmamız gerekiyor. 
İyileştirme somut olarak kanun 
teklifi verirsiniz kanun teklifini 
verdikten sonra mücadelenizi götü- 
rürsünüz. MHP bu hususta mevcut 
başkanımızla gerekli çalışmaları 
yaptı ve verdiği kanun teklifimizi 
grubmuzdan önümüzdeki günlerde 
zannedersem çıkar. Bakın buna çok 
vurgu yaptık . Ben Sayın Vekilim ile 
şöyle düşünüyorum evet tanım 
tartışılabilir ama biz dedik ki gümrük 
muayene memurlarını memur 
statüsünden çıkaralım ve gümrük 
muayene denetmeni yapalım. 
Yapalım ki sizin elinizden çıkan 
evrak bir denetim evrağı olsun. Neden 
yakışmasın bu unvan size, bu unvan 
elbette yakışır, hem de size ziyadesi-
yle yakışır. Onun için bu konuyla 
ilgili kanun teklifini verdik Allahın 
izni ile bundan sonraki dönemde de 
Cumhur ittifakı çerçevesinde iktidar 
partisi ile beraber bunların değer-
lendirmelerini yapmak sureti ile bu 
konuya bir nihayet getireceğiz. Biz 
eğer kale diyorsak gümrüklerimize,  
ulusal güvenlikten bahsediyorsak 
bakın sevgi sadece iltifata tabi 

Ç
Arzu ERDEM

İstanbul Milletvekili
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değildir, somut olarak atılması 
gereken 
adımları hep birlikte atacağız. 
Burada el ele vericeğiz sizinle 
yapacağımız çalışmalar bizim için 
çok kıymetli. Bu çalışmaların 
tamamının meyvesini alacağız. Bu 
arada bütçe çalışmaları ile ilgili 
yapmış olduğum açıklamadan 
sonra Bakan Hanım’ında bu konu 
ile ilgili çalışmaları noktasında 
niyetini gördüm. Bu da bizim için 
çok sevindirici, bu ne demek niyette 
hasıl olmuş niyette hasıl olduğuna 
göre iktidar partisinin niyeti 
olduktan sonra MHP’ nin bu 
konuyla ilgili gayreti olduktan 
sonra bu kadim teşkilatın 
haklarının verilmesi yönünde 
üzerimize düşeni yapacağız, 
yapmaya da devam edeceğiz. Her 
biriniz bizim için çok kıymetlisiniz, 
isterdim ki her birinizi isminiz ile 
anayım ama bilin ki hepiniz benim 
için o kadim kalelerin kadim 
bekçilerisiniz. Sizin elinizden çıkan 
her bir evrak ulusal güvenliğimizin 
evrağıdır. Her bir evrak pkk ya 
atılmış tokat niteliğindedir. Her bir 
evrak şer cephesine karşı sizin 
özellikle tedbiri ortaya koyduğunuz  
evraktır. Hepinize minnetim sonsuz 
hepinizi minnetle anıyorum ve 
şunu söylemek istiyorum bu 
teşkilatta bu güne kadar görev 
yapan ve bu teşkilatı buraya 
getirmiş olan kalelerin korucularını 
her daim anmamız gerekiyor 
rahmetle…

Hepinize tekrar çok çok teşekkür 
ediyorum, umarım ki mücadeleniz 
sonuç verir. Bu arada olağanüstü 
bir kurultay var ben aday olan 
arkadaşlarımıza başarılar diliyo-
rum, ben her zaman onu söylüyo-
rum oyumuz bizim namusumuz 
elimizi vicdanımıza koyarak 
vermemiz gereken oyları da 
verirsiniz mutlaka. 
Onun dışında bana ulaştırmak 
istediğiniz yapılması gereken onun 
dışında çalışmalar varsa sizlerden 
de bunların geri dönüşümü 
seçilecek olan genel başkan 
arkadaşımızdan ben almak isterim. 
Seçilecek olan başkan arkadaşımız-
la da çalışmalarımızı devam 
ettireceğimizi buradan bildirmek 
isterim. Tekrar bu kadim teşkilatı 
saygı ile selamlıyorum hepinize 
saygılarımı iletiyorum. 

 
 

 
 
 

sınıfında kadro almaları yönünde 
yani Denetmen statüsüne geçmeleri 
yönünde bir çalışmamız var. 
Çünkü, aslında kendileri Denetim 
görevi yapmakta ve buna göre de 
özlük haklarının düzenlenmesi, 
ücretlerinin düzenlenmesi yönünde 
de çalışmalarımızı tamamladık. 
Grup olaraktan Kanun Teklifi 
hazırlandı ve grubumuzdan çıkıp 
komisyona geçmek üzere. Sivil 
toplum kuruluşları özellikle biz 
siyasiler için çok büyük öneme 
sahip. Biz yapmış olduğumuz 
kanun teklifi çalışmasını mevcut 
Genel Başkanla birlikte yaptık. 
Onlardan gelen geri dönüşlerle 
birlikte yaptık ve uzun bir zamanda 
aldı bizim burda sağlıklı bir sonuç 
ortaya çıkarmamız. Gümrük 
Muayene Memurlarımızla yine 
ortak çalışacağımızı, onların 
haklarını savunma noktasında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
sesleri, nefesleri olacağımızı da 
burdan tekrar taahhüt etmek 
istiyorum.
Erdem İLBEYİ –Gümrük TV– 
Efendim çalışmalarınızdan dolayı 
tekrar teşekkür ederim. Biz de 
burda Gümrük Müşavirleri olarak 

MİLLETVEKİLİ 
ARZU ERDEM İLE 
RÖPORTAJ

Erdem İLBEYİ –Gümrük TV–  
Neler söylemek istersiniz bugünle 
ilgili Muayene Memurları ile ilgili 
biliyoruz ki çalışmalarınız var bu 
konuda ? 
Arzu ERDEM–Milletvekili–  
Teşekkür ediyorum. Ben gümrükler-
imizin tamamına kalelerimiz diyorum 
ve Gümrük Muayene Memurlarımız 
da bu kalelerin kadim bekçileri yani 
her çıkan evrak biraz önce 
konuşmamda da bahsettiğim gibi 
PKK’ya vurulan bir şamar bütün şer 
cephelerine vurulan bir şamar 
niteliğinde. O denetim özelliğini 
taşıyan Gümrük Muayene Memur-
larımızla ilgili Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin hassasiyeti çok büyük.Bu 
açıdan yapmış olduğumuz çalışmalar-
da; hem Gümrük Muhafaza Memur-
larımızla alakalı hem Gümrük Muay-
ene Memurlarımızla alakalı bilhassa 
Gümrük Muayene Memurlarımızın A 

RöportajGMMD Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu



 
 

Gümrük Muayene Memurlarının 
meslek ifasının belirli bir biçimde 
özel sektör tarafını yapıyoruz. 
Aşağı yukarı aynı görevleri ifa 
ediyoruz. Onlar kamu tarafını biz 
özel sektör tarafını. Şimdi Muay-
ene Memurlarının özlük hakları 
hakkında yaptığınız çalışmanın 
içeriğinde neler var yani ne 
getirecek? 
Arzu ERDEM–Milletvekili–  
Denetmenliğe geçişten sonra 
zaten statü farkı olacağı için 
almış oldukları ücretlerde de A 
sınıfı Memur statüsünde almış 
oldukları ücretlerde iyileşme ve 
onların özlük haklarının tamamı-
na da sahip olma var. Ama en 
önemlisi; belki de orda aslında 
her ne kadar ünvana takılmıyoruz 
deselerde burada ünvan çok 
önemli. Gerçekten bir denetim 
görevi yapıyorlar. Yani Gümrük-
ten çıkan evraklarda Gümrük 
Muayene Memurlarımızın imzası 
var. Onun için kadim bir teşkilat, 
bu kadim teşkilatın bilhassa 
hakikaten görev tanımları 
noktasında bir; statü noktasında 
iki; özlük haklar ve sair haklar 
noktasında mutlak ve mutlak 
desteklenmesi gerekiyor. Ben hep 
şöyle diyorum: Şimdi bu vatan 
toprakları üzerinde özellikle 
vatanın ulusal sınırlarının kadim 
bekçileri. Bunlar gümrükler 
dediğimiz vakit Gümrük Muhafa-
za Memurları ve Gümrük Muay-
ene Memurları yine aynı şekilde 
Emniyet Teşkilatı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri gibi teşkilatların 
tamamına ne yaparsak az. Çünkü 
neden? Hani biraz önce orada da 
bahsettim, Ulusal Güvenlik 
dediğimizde bizim ülke sınır-
larının yani gümrüklerimizin 
bekçiliğini yapıyor bu kadim 
teşkilat ve Gümrük Muhafaza 
Memurları. O açıdan Gümrük 
Muhafaza Memurları ile ilgili de 
çalışmamızı yaptık. Gümrük 
Muhafaza Memurlarının görev-
lerinin ayrı tanımlanması, Muay-
ene Memurlarının görevlerinin 
ayrı tanımlanması, özlük 
haklarının düzenlenmesi yönünde 
genel bir düzenlemeye ihtiyaç var. 
O açıdan o düzenlemede iki ayrı 
kanun teklifi verdik. Ve bu 
konuyla ilgili çalışmalarımızı 
sürdürüceğiz.

 
 

 
 
 

ve nasıl sınırda bir askerimizin 
nöbet tutması son derece kutsal ise 
aslında sizde ekonomik anlamda bu 
ülkenin sınır muhafızlarısınız.  
Çünkü sizin hassasiyetiniz kanunun 
emrettiği çizgide hareket etme 
gücünüz o ülkenin ekonomik 
çıkarlarının ve dahi yeri geldiği 
zaman kaçakçılık fiilen mücadelede 
durduğunuz yer son derece strate-
jikken buna kolcu kardeşlerimizi 
ekleyerek gümrük müşavirlerini de 
eleyerek baktığımızda aslında 
Türkiye için baktığımızda son 
derece yüksek stratejik bir iş 
yapıyorsunuz. Bu camia üzerindeki 
sis bulutunu aralayıp hem kamu 
bürokrasisinde hem siyaset 
nezninde hem de yürütme nezninde 
kendini ifade etmekte olması 
gereken yerin çok uzağındadır ve 
bunu aşmak mecburiyetindeyiz. 
Camia olarak birlikte aşmak 
mecburiyetindeyiz. Avrupa’da 
danışmanlık son derece özel bir 
iştir çünkü bilgi paylaşımıdır, 
Avrupa’da avukat konuşmaya 
başladığı andan itibaren sayaç 
çalışır ve bittiği an sayaç durur 
bizim öyle bir geleneğimiz yok biz 
Anadolu’yuz. Bu toprakların 
kendine ait bir örfü ve duyguları 
var ama bu topraklar bir türlü bilgi 
ile olan ilişkisini bilginin hak ettiği 
anlam ve değeri ona verme 
noktasında gerideyiz. Türkiye de 
bir firmanın kıymet üzerinden vergi 
hesaplamaları üzerinden bir 
firmayı abadta edebilirsiniz yerde 
de süründürebilirsiniz. O firmanın 
hayatı sizin tecrübelerinizle birlikte 
var da olabilir yok da olabilir. Bu 
kadar kritik bir meslekte dış ticaret 
firmaları için gümrük müşavirleri 
ve muayene memurları önemsen-
meyebilir. Bilgiye bir türlü hak 
ettiği değeri verme noktasında 
üzgünüm ki olmamız gereken yerin 
çok uzağındayız ama çok kritik bir 
iş yaptığınızı bir kez daha söylüyo-
rum.  Özellikle genç muayene 
memuru arkadaşlarıma sesleniyo

Metin KÜLÜNK
E. Milletvekili

               aygı değer milletvekili 
               arkadaşım saygı değer divan
               saygı değer gümrük muayene 
memurları sayın genel başkanı, 
hanfendiler, beyfendiler hepinizi 
sevgiyle saygıyla ve muhabbetle 
selamlıyorum. Bu camiada yetişmiş 
bir kardeşiniz olarak üstatlarımızın 
çok az da olsa bir kısmıyla burada bir 
kez daha karşılaşmış olmaktan 
duyduğum memnuniyeti ifade 
ediyorum. Bu mesleğin 1975’li yıllarda 
tozunu yutan kardeşlerinizden 
birisiyim. O dönemlerde ilk ismini 
duyduğumuz insanlardan birisi 
burada Serdar Keskin abimiz, bir 
anlamda meslekte onların tedrisatın-
dan geçerek konuma geldik. Diğer 
taraftan eski müsteşarımız müfet-
tişliği döneminde kendisinin yakinen 
bildiğim ve de meslek erbabı olma 
noktasında mesleği asaletinin 
üzerinde son derece yüksek düzeyde 
koruyan bir insan olarak bizim 
gönlümüzde aklımızda hep var oldu. 
Ve tabi siz genç muayene memurlarını 
burada gördükçe açıkçası bir anda 
geriye dönüp kendimle hesaplaşma 
ihtiyacı duydum.   Sonrada rakamlara 
baktım bu meslek hak ettiği değeri 
buluyor mu diye. Sadece muayene 
memurları derneği olarak değil 
kolcusuyla gümrük müdürüyle 
gümrükteki idarede çalışan kadroyla 
ve gümrük müşavirleri olarak bu 
meslek Türkiye de hak ettiği değeri 
alıyor mu ?   Cevap ;Hayır. Galiba bu 
meslek kendini fark ettirmede algı 
inşa etmede çok başarılı değil. Yani 
389 milyar dolara hizmet ediyor-
sunuz. 
Bu 389 milyar doların 231 milyar 
doları ithalat. Bu 231 milyar doların 
vergilerini kdv’sini tahsil ediyorsunuz 

S
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METİN 
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KÜRSÜ
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polis ve askeriye değil bundan sonra 
siber ve ekonomik güvenlik kavram-
ları da akla gelmelidir. Ekonomik 
istihbarat artık diğer istihbarat 
türlerinden çok daha önemli hale 
gelmiştir hatta daha ileri giderek 
söylüyorum tarım istihbaratı yani bu 
ülke de yer altı ve yer üstü bitki 
çeşitleri istihbaratı çok daha önemli 
hale gelmiştir. Bu derece ekonomik 
istihbaratı oluşturan kamudaki 
muayene memurları nitekim 
güçlendirilmesi lazım ama denetim 
dediğimiz zaman Ankara’ daki diğer 
denetmenler hamle yapıyor.  Yani 
diğer bakanlıklardaki denetmenler 
hamle yapıyor. Sizinle ilgili meselede 
bir çalışma yapalım bu işin adını 
denetmenlikten çıkaralım niteliğini 
güçlendirecek başka bir boyut 
konuşalım. Bunu siz konuşun yani 
kamudaki bu grup kanunen kendini 
yeni nasıl tarif eder.  Nasıl tarif 
etmeliyiz diye. Daha sonrasında sayın 
Vekilim Arzu hanım ile birlikte biz 
buradayız. Yapmamız gerekeni yapar 
alacağımız cevaplar ile de yolumuza 
yön veririz. Ama şu bir gerçek 
muayene memurlarının niteliği 
konumları Türkiye’nin ekonomik 
güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir 
ana vurgu için mutlak suret ile 40 yıl 
öncesindeki tanımlar üzerinden değil 
bugün küreselleşmenin çok daha 
hızlanacağı ekonomik güvenliğin çok 
daha kritik hale geleceği zaman 

diliminde muayene memurluğu 
niteliğinin mutlaka kanunen tanıdığı 
takdim edilmesi noktasında üzerimize 
düşeni yapalım. Bir kez daha beni 
hatırlayıp davet ettiğiniz için teşekkür 
ediyorum. Bu meslekte ahrete göçmüş 
olanları rahmetle minnetle anıyorum. 
Hayatta olup meslekte devam eden-
lere hayat boyu başarılar diliyorum. 
Bu ülkeye hizmet eden herkese onlara 
minnet duyduğumuzu ifade ediyorum. 
Hepinizi ayakta alkışlıyorum, Allaha 
emanet ediyorum.

rum; Türkiye’nin en kritik kamu 
bürokratlarından bir grupsunuz. 
Güvelik, eğitim, sağlık ne kadar 
kritikse siz aslında çok fazla insanla 
muhatap olmadan 81 milyon ile 
doğrudan muhattapsınız. Çünkü sizin 
hesaplamalarınızla hazineye dahil 
olan maliyetin kasasına dahil olan 
vergiler üzerinden milyonlarca 
memurun maaşı ödeniyor, milyonlar-
ca beklentisi olan bu milletin alt yapı 
yatırımları gerçekleştiriliyor. O 
zaman bu kadar kritik bir mesleğin 
kamu nezninde siyasi nezninde ve 
yürütme nezninde daha güçlü olması 
gerekir. Bence bu mesleğin tanımını 
muayene memurluğundan çıkararak 
bir başka kalıba dönüştürme 
noktasında bence dernek ve muayene 
memurları arkadaşlarım bir başka 
isim bulabilir miyiz sorusunu 
sormalıyız çünkü bu denli kritik bir 
meslek grubunun kendini nitekim 
olarak ifade etmesindeki özelliktir bu. 
Bunu da düşünmesi gereken 
sizlersiniz. Bu meslek grubunun 
nitekim konusunda tarifi 
değişmelidir. Bu meslek grubunun 
muayene memurları tanımının 
nitekim daha güçlendirilmesinin 
doğru olduğuna inananlardanım. 
Sebebini yine söylüyorum ki siz 
aslında Türkiye’nin ekonomik 
güveliği  ile doğrudan ilgili bir 
mesleksiniz. Artık güvenlik deyince 
sadece askeri güvenlik,  iç güvenlik,
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Erdem İLBEYİ –Gümrük TV– 
Bugün için neler söylmek 
istersiniz?
Metin KÜLÜNK –AK Parti E. 
Milletvekili-
Türkiye’nin ekonomik güvenliğiyle
doğrudan alakalı bir kamu yönetimi 
grubu ile beraberiz. Kamu yönetimin- 
de gümrük Muayene memurluğu 
aslında ekonomik güvenliğimiz 
ekonomik ekonomik istihbarat
noktasında son derece stratejik bir 
öneme sahip fakat meslek tanımı 
itibari ile hala bu meleği 50 yıl 
öncesinin 60 yıl öncesinin aklı ile 
kavrıyoruz. Hâlbuki yüksek gümrük
duvarları yok artık ve de tarife dışı 
çatışma çok daha büyük ülkelerin 
ekonomik çıkarlarını koruma nokta- 
sında tarife dışı engeller üzerinden 
koruma kalkanları çok daha güçlü 
hale geldi ve gelecek. Öte taraftan 
dünya ciddi anlamda düzleşiyor 
yani Muayene memurluğunun 30 
yıl önceki fotoğrafı yok, şimdi her 
şey dijital ve Muayene kavramı 
boyut değiştiriyor. Mavi hat ve YGM 
(Yeminli Gümrük Müşavirliği) çıktı.
Dolayısıyla güvenin merkezde olduğu 
işlemlerin çabuklaşmasının ülkele- 
rin çabukluğa ihtiyacı var, yani bir 
ürünün vaktinde ithalat işlerinin 
gerçekleşip vaktinde fabrikada
üretime girmesi lazım. 
Çabukluğun son derece önemli 
olduğu ve en önemli konu olduğu 
bir dönemde Muayene memurluğu 
kavramı da aslında muhteva itiba- 
riyle boyut değiştiriyor. O zaman 
Muayene memurluğu geçmişte 
sadece malı kontrol, vergiyi tahsil 
noktasında gereken işlemleri yap- 
maktan öte şimdi artık Muayene 
memurluğu bir anlamda ekonomik 
istihbarat merkezi aynı zamanda 
ekonomik güvenliğimizle doğrudan 
ilgili o zaman Muayene memur-
luğunun tanımı üzerine tekrar 
konuşmalıyız.
Muayene memurluğu kalmalı 
arkadaşlarımızın da geleneksel 
olarak ancak Muayene memurluğu- 

E. MİLLETVEKİLİ 
METİN KÜLÜNK İLE RÖPORTAJ

nun tarifinin, tanımının, statüsünün 
kamu nezninde güçlendirilmeye
ihtiyacı var. Burada denetim tartış- 
ması var bence denetim değil çünkü 
denetim icra edilmiş bir faaliyetin 
yasalar perspektifinde tekrar göz- den 
geçirilmesi ihbara dayalı veya ihbar 
olmadan normal dolayısıyla burada 
esas Muayene memurlarımız mesela 
iki bakanlığın birleş- tirilmesinden 
kaynaklanan sıkıntılar var, Ticaret 
Bakanlığı’ndaki bir müfettişin karne 
alıp Muayene memurunun karne 
alamaması haksızlıktır. Muayene
memurlarının özlük haklarının, 
çalışma şartlarının güçlendirilmesi 
için statüsünün tekrar tarif edilmeye 
ihtiyacı var. Bunun adı uzman veya 
denetmen mi olur bu tartışılır. 
Muhteva ekonomik istibaratımızın 
ekonomik güvenliğimizin doğrudan
merkezinde olan Muayene memur-
luğunun tanımının çok daha güçlü 
hale gelmesi ve mesleğin yaptığı işi 
gücü oranında özlük haklarıyla 
tahkim edilmesi gerekir. Bugün
Muayene memurlarının örgütlü 
olması çok güzel, kendi aralarında 
iletişim halinde olmaları çok güzel, 
kendi aralarında tatlı bir rekabette 
olmaları çok güzel. Ve bizimde dev- 
letin kamu yönetimin Muayene 
memurları kavramının dijital geliş- 
meler ışığında yeniden öneminin 
fark edilip ona göre yeni bir strate- 
jinin belirlenmesi gerekir ve yakın
zamanda bölgesellik çok daha güçlü 
hale gelecek bir yandan kürselleşme
zorlayacak bir yandan ülke grupları 
kendi aralarında bölgesel ittifaklar 
olacak ama dünyada küreselleşme 
denilen algının önüne geçilemeyecek 
bir noktadayız çünkü her şey artık 
dijital ortam üzerinden çok kolay ve 
çok zor hale geliyor. Bütün buları
görerek kendini yenilemelidir.   
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Habersiz Olursanız, Haber Siz Olursunuz.



                ayın Milletvekillerim, 
               Kıymetli Divan başkanım
               ve üyeleri, yönetim kurulu-
muzun eski başkan ve yönetimleri, 
sivil toplum kuruluşlarımızın 
başkan ve üyeleri, basınımızın 
güzide temsilcileri, kıymetli 
misafirler, çok değerli meslek-
taşlarım, üstatlarım, hanımefendi- 
ler beyefendiler sizleri şahsım ve 
yönetim kurulum adına saygı ve 
muhabbetle selamlıyorum.
Bugün ülkemiz adına tarihi bir 
süreçten geçerken derneğimizin 
olağanüstü genel kurul toplantısının 
camiamız ve ülkemiz için hayırlı 
olmasını temenni ediyor, Katılım-
larınızdan dolayı bilhassa teşekkür 
ediyorum. Sözlerime başlamadan 
önce kısa zaman önce kaybettiğimiz 
İstanbul Bölge müdürlüğümüzde 
görevli Şube müdürü Okan 
ŞAŞMAZ’a Allah’tan rahmet 
diliyorum.
Değerli konuklar, öncelikle belirt-
meliyim ki; büyüyen Türkiye’mizin
dış ticaret hacmi her geçen yıl 
artmakta ve ortalama 400 milyar $ 
bulmaktadır. 2023 içinde önemli 
bir yeri olan dış ticaret hacminin 
büyük bir kısmını gerçekleştiren, 
kamu menfaati için “DENETİM” 
görevi yapan ve nevi şahsına 
münhasır diyebileceğim bu mesleğin 
dernek başkanlığı görevini büyük 
bir onur ve gururla taşıdığımı 
belirtmek isterim. Bu onur ve 
gurun yanında omuzlarımızdaki 
büyük sorumluluğunda farkındaydık.
2015 Mayıs ayında devir aldığımız 
günden bu yana konjonktürel 
olarak ülkemiz birçok badire atlat- 
mış ve maalesef ki demokrasi adına 

kara bir leke fakat milletimiz adına 
kahramanlık destanı olarak tarihe 
geçen 15 Temmuz kara gecesini 
yaşadık.
Akabinde Devletimizin ve mille-
timizin güvenlik gerekçesi ile 24 
Haziran 2018’e kadar geçen süreçte 
ülkemizin beka sorunu ile karşı 
karşıya gelmesi nedeniyle, sadece 
bizler değil hiçbir sivil toplum 
kuruluşu kendi menfaatleri için 
hareket etmemiştir. Derneğimizin 
kuruluşundan bu yana eski başkan 
ve yönetimlerimizin de burada 
olmasından dolayı gönül rahatlığı 
ile söyleyebilirim ki; Önce 
Devlet-Millet sonra Kurum ve 
sonra mesleğimiz düsturu ile 
hareket ettik. OHAL sürecinde 
STK’ların faaliyet imkânsızlıklarına 
rağmen yaşanan farklı sınır 
kapıların da Muayene memurlarına 
verilen kolculuk ve vezne görevleri-
nin de önüne geçtik. İlk olarak 
belirtmeliyim ki, hiç kimsenin üye 
olmasına bakmaksızın herkesin her
sıkıntısına koşturmaya çalıştık ve 
her eleştiriyi dikkate aldık. Yönetim 
kavramı yerine, yeni kamu yöne-
timi modeli olan yönetişim 
kavramını benimsedik. 
Derneğimizin 2-3 kişi ile idare 
edilen bir dernek olmasını isteme-
dik ve tüm meslektaşlarımızı sürece 
katkı sunmaya davet ettik. İçimizde 

süren durağanlığa bir son vermek 
için derneğimize hareketlilik, 
canlılık getirmeye çalıştık. Kendi 
içine kapanmış sadece bürokratik- 
siyasi görüşmelere odaklanmış bir 
dernek görüntüsünden çıkarmaya 
çalıştık. Çünkü önceliğimiz içimiz- 
deki kopukluklar, ayrılıklardı. 
İstiklal şairimizin Mehmet Akif 
ERSOY’UN da söylediği gibi “Toplu 
vurdukça yürekler onu, top sindire-
mez” diyerek çıktık yolla. 
Edirne’den Kars’a, Habur’dan 
Sarp’a, Trabzon’dan Mersin’e, 
Konya’dan Diyarbakır’a, Van’dan 
İzmir’e birlikteliğimiz için birçok 
bölgemizi, ilimizi, sınır kapılarımızı 
ve gümrük idarelerimizi ziyaret 
ettik. Çeşitli programlarla bir araya 
geldiğimiz, meslektaşlarımızla 
istişare içinde olduk. Derneğimizin 
Avukatlık sorununu da çözdük. 
Talep olan her yere ücretsiz olarak 
meslektaşımızın ilk anda yanında 
olmak için her türlü girişimi yaptık.
K.K.T.C.’ye “ülke odaklı politikalar” 
başlığıyla gerçekleşen programız da 
Derneğimiz adına iyi bir ses getirdi. 
GAP bölgemizde defalarca KIZILAY 
kan bağışı kampanyaları gerçekleş- 
tirdik. Vefat eden mesletaşlarımızın 
evlatlarına burs imkânları sağladık.
Muayene memuru kökenli fakat 
idare kadrosuna geçen değerli mes- 
lektaşlarımızdan ölümcül seviyede
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 ağır rahatsızlık yaşayanlarında 
maddi manevi yanlarında olduk.
Meslektaşlarımızın ağır rahatsızlık 
geçiren evlatlarına da toplu bağış- 
larla maddi ve manevi yardımlarda 
bulunduk.Derneğimizin başlattığı 
bu kampanyalara destek veren, 
değerli meslek- taşlarım ve özel 
sektör dâhil tüm gümrük camiası 
mensuplarına bura- dan ayrıca 
yürekten teşekkür ederim. Hep şunu 
söyledik; bir şeyler kazanılacaksa 
bu sadece dernek üyeleri için değil, 
önce kurum ve sonra tüm Muayene 
Memurları adına kazanılacaktı. 
Benlikten çıkıp, biz olmayı, bir 
olmayı, birlik olmayı başarabilirsek, 
bizi kimsenin yıkamayacağından 
bahsettik. Psikolojik güç ile ilgili bir 
akademik anekdottan bahsetmek 
istiyorum. Bir ülkenin psikolojik 
gücünün tanımı içerisinde, onun 
kendine güveni, karakteri, iradesi, 
moral gücü, toplumsal hedefler 
çerçeve- sinde toplanma yeteneği 
mevcuttur. Psikolojik güç, tarih 
boyunca nasıl bir stratejik değer 
olduğunu defaat ile ispatlamıştır.
Bunun için umutlarımızı, güçlerim-
izi, imkânlarımızı gelin tekrardan 
dernek çatısı altında birleştirelim, 
enformasyon akışımızı derneğimiz 
üzerinden sağlayalım ve tekrardan 
psikolojik üstünlüğümüzü, gücümü- 
zü ele alalım. Güçlü devlet güçlü 
kurumlardan güçlü kurumlar güçlü 
meslek gruplarından oluşmaktadır.
AB projelerimiz de devam etmekte-
dir. Son hazırladığımız proje ile her 
bölgeden 2 kişi olmak üzere 
toplamda 32 kişiyi proje kapsamın-
da Avrupa’ya göndereceğiz inşallah. 
İtalya ve Almanya olmak üzere iki 
ülke de sistem incelemesi yapılacak 
ve akabinde çıktılar alınıp proje 
halinde bakanlığımıza sunulacaktır. 
Bununla birlikte orada ki muadil 
meslektaşlarımızın mevcut durumu, 
çalışma ortamlarının fiziki şartları 
ile özlük haklarını içeren bir dosya 
da ayrıca hazırlanarak akademik 
şekilde Avrupa da ki örneklerimizi 
bakanlığımıza aktaracağız. 
Ülkemizin yüzü her zaman batıya 
dönük olmakla beraber, tarihten 
gelen gücümüzle birlikte gönül 
coğrafyamızda yer alan tüm ülkeler- 
de ki muadil meslektaşlarımızla 
çalıştaylar düzenleyerek olası 
Gönül coğrafyamıza yönelik olarak 
Akademik görüşleri de ihtiva eden 
ticaret ve gümrük mevzuat, altyapı 
ve uyumlaştırma çalışmalarında 
bulunacağız. 

Geçmiş yönetimlerden bu yana 
uğraşılan ancak kurum içinde farklı 
meslek gruplarını muhalefeti ile 
zaman zaman teşkilat yasa tasarı- 
larında geçtiği halde hayata geçir-
ilemeyen durum; Mesleğimizin A 
grubu kadro “Gümrük Muayene 
uzman ve yahut Denetmeni” olması 
hususunda sayın vekillerimizin 
bugüne kadar gösterdiği destek ve 
teveccühünden ötürü ayrıca teşek- 
kür etmekle birlikte bu desteklerinin 
artarak devam etmesini diliyoruz.
Ünlü bir filozofun da dediği gibi; 
Bütün gerçekler 3 adım da gelir; 
-önce alay edilir, -ikinci olarak 
şiddetle karşı çıkılır, son olarak 
zaten belli olan bir şey denir ve 
kabul edilir. Biz bu ilk iki evreyi 
değerli üstatlarımız ve şuan aramız-
da da bulunan eski yönetimlerimiz 
ve onların kıymetli başkanları 
sayesinde geçtik. Sıra 3. evremizde. 
Burada yarım bırakıp gitmek olur 
mu? Behçet NECATİGİL de dediği 
gibi; Ya ümitsizsiniz ya da Ümit 
Sizsiniz,- Ya çaresizsiniz ya da Çare 
Sizsiniz. Bizler bu derneğin bir 
ümit, bir çare olması için çalışıyoruz. 
Sivil Toplum Kuruluşları Uluslar-
arası literatürde N.G.O. “NON-GOV-
ERNMENTAL ORGANİZATİONS” 
yani, Hükümet dışı kuruluşlar 
olarak geçmekte ve Sivil Baskı 
Grubu olarak adlandırılmaktadır.  
2011 yılında milletvekilimiz Sayın 
Metin KÜLÜNK’ÜN vermiş olduğu 
bir teklif bulunmaktaydı. Hem 
muhafaza hem muayene memurları 
için denetmenlik istenmiş ancak 
gerçekleşmemişti. 2017 yılında ise 
Sayın vekilimiz Arzu ERDEM ile bir 
araya gelerek kendisine dosyamızı 
takdim ettik. 2018 yılında tekrar bir 
araya gelerek kanun teklifi üzerinde 
çalışmalara başladık. Muhafaza 
memurları için de teklif veren sayın 
vekilimizle bu süreçte de birlikte 
olarak “Muhafaza personeli 
arkadaşlarımız için uzmanlık, 
denetmenlik yerine diğer kolluk 
kuvvetleri ile aynı haklara sahip 
olması gerektiğini ve fazlasıyla hak 
ettiklerini de dile getirdik. 
Mesleğimiz için ise; şuan birleşen 
bakanlığımız da; Ticaret ve 
Ekonomi kısmında denetmen 
kadrolarının mevcut olduğunun 
sadece Gümrük Teşkilatında 
Denetmen kadrosu olmadığını 
vurguladık. Hatta ve hatta 2011 
yılında bakanlığımız personel 
dairesi başkanlığının idare mahke-
meye verdiği savunmada dâhi; 

“adında memurluk kelimesi geçse 
de esasen uygulamada dolaylı 
olarak şef düzeyinde ve gümrük 
mevzuatı için son derece kritik, 
önemli ve yoğun uzmanlık ve 
mevzuat bilgisi gerektiren bir 
görevdir… muayene memurluğu 
gümrük kesiminde yer almakta ve 
gümrük mevzuatı açısından son 
derece kritik ve önemli hizmetler 
yerine getirmektedir. 
Muayene memurları idaremizde 
esasen uzmanlık ya da ihtisas 
gerektiren ve çok kritik görevler 
yapan bir grup olup, yaptıkları bir 
eksiklik ya da yanlışlık ya da bu 
kadroda yeterli sayıda personelle 
hizmet verilmemesi gibi durumlar-
da, genel olarak doğrudan 
kaçakçılık fillerine veya benzer 
olumsuz sonuçlara sebep olmakta, 
bu da kamu yararına ile ülke 
menfaatinin aleyhine sonuçlar 
doğurmaktadır.
Bu nedenle, bu personelin nitelikli 
ve uzman olması, özellikle ve 
yolsuzlukla mücadele oldukça 
önemli ve gereklidir ki, ancak bu 
personelin yeterli sayı ve nitelikle 
olması sayesinde kaçakçılık ya da 
yolsuzluk gibi istenmeyen durum-
ların önlemesi mümkün olacaktır. 
Dolayısıyla, işlemin ve takdir yetki- 
sinin kamu yararı ve hizmetin 
gerekleri doğrultusunda kullanıl- 
dığı tartışmasızdır.”  Savunmasını 
da ekledik.
Bu veriler ışığında ve karşılıklı 
istişareler sonucunda gerekçesi ile 
birlikte gönderdiğimiz kanun 
teklifimiz tıpkı muhafaza teşkilatı 
için verilen kanun teklifi gibi 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubun-
da olup yakın zamanda meclise 
gelecektir. 
Çok kısa bir zamanda da çıkacağını 
Sayın vekilimizde birçok 
görüşmemizde defaatle dile 
getirmiştir. 
Ayrıca son olarak daha dün 
görüştüğümüz Milliyetçi hareket 
partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Ankara Milletvekili Sayın Yaşar 
YILDIRIM da bu haklı davamızda 
yanımızda olduklarını dile 
getirmiştir. Derneğimize sahip 
çıkmak, yapıcı davranmak ve 
süreçleri inşa etmek adına Milli 
şairimizin söylemiyle; Hadi gel 
yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, 2 
kazma lazım iki kürek,
Ancak hadi gel yapalım şunu geri 
desen Bir Sinan, bir de Süleyman 
gerek.
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Kapıkulede yazın sıcağında / 
Gürbulak-Doğu Beyazıt’ta kışın 
soğuğunda, Anadolu’nun her 
tarafında zor şartlarda görev 
yapan cefakâr meslektaşlarımı 
şunu da belirtmek isterim; hem 
şahsım hem yönetimlerim hiç bir 
kişinin/meslektaşımızın liderliğinde 
hareket etmemekteyiz. Şahsım 
sadece kendi hür iradesi ile burada  
bulunmaktadır. Bizler Sadece 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çizgisinde ilerlemeye çalışan, 
ülkesine hizmet etmek için elinden 
geleni yapan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarıyız. Bu bugün STK, 
yarın başka bir yer diğer gün sade 
bir vatandaş olur. 
UNUTMAYALIM Kİ MAHKEME 
KADIYA MÜLK DEĞİLDİR. 
Ben diyorum ki bu seçimin ne olursa 
olsun kazananı ne olursa olsun önce 
kurum sonra Muayene Memurları 
olsun. Ve buradan sizlerin önünde 
ve bizleri sosyal medyadan canlı 
izleyen tüm meslektaşlarımın önün- 
de; kazansak da kaybetsek de yönetim 
de olsak da olmasak da mesleğimiz 
için bir nefer gibi çalışmaya devam 
edeceğimize, kimseyi ötekileştirme- 
yeceğimize söz veriyoruz. 
Değerli konuklar; Bu duygu ve 
düşüncelerle; Tam olarak ANLAMAK 
için ve birbirimizi TAMAMLAMAK 
için, herkesi bu dernek çatısı altında 
bir olmaya, birlik olmaya, dirlik 
içinde olmaya davet ediyorum. Çok 
kıymetli meslektaşlarım, sayın 
konuklar sözlerime son verirken 
sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle 
selamlıyor, 
Olağanüstü genel kurulumuzun hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum.
Yolumuz ve bahtımız açık, Allah yar 
ve yardımcımız olsun. 
Vatanımız ve Aziz Milletimiz hep var 
olsun diyor… 
Sizlere Cahit Sıtkı Tarancı’nın 
dizileri ile veda ediyorum…

Memleket isterim 
Ne başta dert, ne gönülde hasret 
olsun; 
Kardeş kavgasına bir nihayet 
olsun. 
Memleket isterim 
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı 
olsun; 
Kış günü herkesin evi barkı 
olsun. 
Memleket isterim 
Yaşamak, sevmek gibi gönülden 
olsun; 
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Röportaj

cak ardından komisyonları sevk 
edilebilir. Burada da bizim için 
seçim önemli değil biz her zaman bu 
mesleğin bir neferi olarak ve bu 
camianın bir neferi olarak hareket 
etmeye devam edeceğiz. Çünkü çok 
önemlidir. Gümrüklerin hep ihmal 
edilen bir yanı var Ulusal Güvenlik. 
Bunun altını özellikle çiziyorum ve 
bu konuda da özellikle Muayene 
memurları kamu menfaati adına 
denetim yapmakta o yüzden bu 
meslek çok önemlidir. Siz evinizin 
kapınızın anahtarını kime verirsiniz, 
kime teslim edersiniz? En 
güvendiğiniz kişiye. Tabi bunu 
yaparken de gerekli altyapıyla Özlük 
hakları ile donatmamız gerekiyor. 
Biz bunlar için uğraşıyoruz bunlar 
için çalışıyoruz. Bugün içinde diğer 
aday olacak tüm meslektaşlarım da 
olmak üzere hepsine başarılar 
diliyorum. 
Bu kadar yoğun katılımlı bir seçim 
biz tarihimizde ilk kez yaşıyoruz. O 
bizim adımıza sevindirici. Biz hep 
şunu söylüyoruz; -benim eski 
yönetimlerimden eski başkanlarım-
dan, üstatlarımdan öğrendiğim şu 
var- “Bu dernek her zaman için önce 
devlet ve millet sonra kurum sonra 
meslek örgütü” demiştir. Burada ne 
olursa olsun kazananın önce kurum 
ve sonra da Muayene memurları 
olmasını diliyorum. Demokratik bir 
seçim olmasını diliyorum tekrardan 
herkese geldiği için ve özellikle de
size burada bulunduğunuz için 
şükranlarımı sünüyorum. 

  Erdem İLBEYİ –Gümrük TV– 
Gümrük Muayene Memurları 
Derneği’nin Olağanüstü Genel 
Kurulu hayırlı olsun hepimize. Siz 
mevcut başkansınız bugüne ilişkin 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
  Hakan ÜLKER –GMMD Başkanı– 
Uzun zamandır, - derneğimizin 19. 
Yılı- 19 yılda ilk kez böyle bir seçim 
gerçekleştiriyoruz. Bunun için hem 
diğer aday olacak arkadaşlarımıza 
ve tüm meslektaşlarımıza öncelikle 
ben teşekkür ediyorum. 
Burası bir de genel kurul olması 
nedeniyle şehir dışında da çok fazla 
misafirimiz geldi. Ben hepsini 
öncelikle buraya kadar geldikleri 
için teşekkür ediyorum. Demokratik 
bir seçim olacak inşallah. Muayene 
Memurluğu mesleği şuan hak ettiği 
yerde değil. Yıllarca bunun için 
uğraştık. Üstatlarımızda bunun için 
uğraştı maalesef ki hak ettiği A 
Grubu kadro denetmenlik uzmanlık 
kadrosunu bir türlü alamadı. 
Derneğimizin en önemli amaçların-
dan bir tanesi buydu. Bu benim 
ikinci dönemim, biz yönetim olarak 
gerekli girişimleri yaptık. Hatta 
bugün seçim olmasına rağmen dün 
bile Ankara’daydık. Birkaç parti 
genel merkezini gezdik. Millet-
vekillerimizle görüştük. Şu an 
Gümrük Muayene Denetmenliği ile 
alakalı kanun teklifimiz Milliyetçi 
Hareket Partisi meclis grubunda ve 
son imzaya kaldı. İnşallah bunun 
çıkacağı müjdesini de aldık. Tabi
bundan sonra meclis süreci başlaya
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inançla yola çıktık ve bizim 
destekçilerimizde bizim 
arkadaşlarımız da sağ olsun çok da 
destek oluyorlar.
Onun dışında bizim 2000 yılından 
önce biliyorsunuz ki Müşavirlik 
yapma yetkimiz vardı Muayene 
memurlarının. O yetki elimizden 
alındı. Biz bunun tekrar geri gelmesi 
için çaba sarf edeceğiz diyoruz. 
Bizim gümrük camiasında biliyor-
sunuz ki maaşlarımız diğer 
mesleklere göre daha düşük oda yan 
ödeneklerimiz belki biraz farklı bir 
şekilde ama emekliye esas maaşımız 
çok düşük bizim onun yükselmesi 
lazım. Çünkü şu anda bir emekli 
olan bir memur bizden Çok düşük 
maaş alıyor emekli olduğu zaman. 
Niye aynı seviyedeki memurlardan 
daha düşük alsın ki bizim gümrük-
teki memur arkadaşlarımız. Biz bun 
için de sabah sarf edeceğiz
Beş bölge çok büyük bizim için biz 
rotasyonun önüne geçilmesi en 
azından üç bölgeye ayrılması onun 
için çok çaba sarf edeceğiz bizim 
hedeflerimizden bir tanesi.
Mevcut yönetimin başlatmış olduğu 
belki bir şeyler vardır. Daha önce 
kazanmış oldukları başvurmuş olduk- 
ları yollar var. Biz öncelikle bunların, 
bunlara bir bakacağız. Benim şu an 
da çok güzel planlarım var projeler-
im var. Biz hata yapmak istemiyoruz 
çünkü biz sonuca gideceğiz direk 
sonuç almaya odaklanacağız.

  Erdem İLBEYİ –Gümrük TV– 
Gümrük Muayene Memurları 
Derneği’nin Olağanüstü Genel 
Kurulunda beraberiz Mustafa bey 
sizde adaylardan birisiniz önce 
bugünle ilgili sizden birkaç sözcük 
alabilir miyiz?
  Mustafa KALIN –GMMD Başkan 
Adayı–  Bugün burada Muayene 
memurları gerçekten de bir 
demokratik bir seçim gerçekleştire-
cek ve olabildiğince herkese ulaşma-
ya çalıştık herkesin Derneği’ne sahip 
çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu 
dernek hepimizin derneği. Bin yüz 
üyemiz var ancak bundan önceki 
seçimler 20 kişi ile 50 kişiyle 
yapılan seçimlerdi. Bugün burada 
tarihi bir seçim yaşayacağız çünkü 
çok kalabalık bir seçim olacak salon 
yetmeyecek belki. Derneğimizin 
kuruluş amaçlarından bir tanesi de 
A Grubu kadro. A Grubu kadro 
bizim Muayene memurlarının 
yıllardır talep ettiği bir meslek. Ama 
hiçbir şekilde şu ana kadar bir sonuç 
elde edilemedi. Biz de diyoruz ki; 
gelişen değişen Türkiye şartlarında 
şu anda bütün bürokrasi baştan 
aşağı değişti. Bu değişim de biz de 
bir yer alabiliriz. Biz de değişimler-
imizin karşılığını alabiliriz. Bunun 
için ille olmuyorsa sonuna kadar 
direneceğiz. Olmuyorsa yine gidecek 
sonuna kadar ama hiçbir zaman pes 
etmeyeceğiz. Bizim tek bir niyetimiz 
var başlayacağız diyoruz. Biz bu 

MUSTAFA KALIN SEÇİM
ÖNCESİ RÖPORTAJ
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  Erdem İLBEYİ –Gümrük TV– 
Genel kurul sona erdi ve sizin için 
mutlu sonla noktalandı bu konuda 
görüşlerinizi ve önümüzdeki dönem 
için temennilerinizi alabilir miyiz?
  Hakan ÜLKER –GMMD Başkanı– 
Burada güzel bir birliktelik beraber-
lik oldu. Her şeyden önce dediğim 
gibi hem bizim için hem kurumda 
hem de ülkemizde birlik beraberliğe 
çok ihtiyacımız var. Zaten seçim 
sonunda da Mustafa KALIN üstadım 
da geldi, sarıldık birbirimize. Biz her 
daim birlikteyiz her daim beraberiz 
Muayene memurları olarak birlikte 
hareket etmeye devam edeceğiz. 
Bu seçimin kazananı ben değilim 
tüm Muayene memurlarıdır. Önce 
kurumumuz sonra tüm meslektaşla- 
rımız daha önce de dediğim gibi. 
İnşallah camiamıza elimizden gelen 
hizmetleri yapmaya devam edeceğiz 
bundan sonraki süreçte de kanun 
teklifimiz inşallah en kısa zamanda 
geliyor. Sizlerde takip ettiniz zaten 
milletvekillerimiz bu konuda hem 
gerekli sözleri verdiler hem 
yaptıklarını anlattılar hem de 
izleyeceğimiz yolları da dile getirdil-
er. Buraya gelen herkese Anado-
lu’nun her yerinden Mersin’den, 
Ankara’dan, Iğdır’dan birçok yerden 
meslektaşımız geldi, hepsine ayrı 
ayrı tüm Muayene memurları adına 
teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık 
diyorum.
  Erdem İLBEYİ –Gümrük TV–
Bizde çok teşekkür ediyoruz 
önümüzdeki döneme sizin ailenizin 
ve camiamız için hayırlı olmasını 
diliyoruz.
  Hakan ÜLKER –GMMD Başkanı– 
Özelliklede şuna vurgu yapmak 
istiyorum buraya kadar geldiniz 
bizleri yalnız bırakmadınız. 
Gümrük TV ne zaman çağırsak 
yanımızda oluyorsunuz. Camianın 
haberlerini yansıtma konusunda da 
çok iyisiniz. Teşekkür ederiz.

BAŞKANIMIZLA 
SEÇİMDEN 
SONRAKİ 
RÖPORTAJ

Not : Seçim Konuşması 
Ulaştırılmadığından dolayı 
konulamamıştır. 



Küresel Değişimlerin 
Yarattığı Dönüşümün 
Farkında mıyız? 

Büyük resme baktığımızda, dünya-
da kurulan oyunun ve dönüşümle 
sonuçlanacak yeni kurallarını 
doğru olarak tanımlamamız, 
anlamlandırmamız, uygun tedbirler  
ve uygun seçenekler belirleyerek, 
ülke gelişimini duraksız katkı 
sağlayabilmemiz çok önemlidir. 
Konvansiyonel ekonomik çıkar 
ortaklıklarının yerini artık yenileri 
alıyor. Bambaşka yeni yaklaşımlar 
ortaya çıkıyor. Ekonomi ulusal 
güvenliğin en önemli parçası 
olarak tanımlanıyor. Ülkelerin 
istihbarat fonksiyonlarında 
değişimler yaşanıyor, ekonomi 
istihbaratların ana konularına 
katılıyor ve ülke stratejileri bu 
yeni yaklaşımlarla belirleniyor. 
Küresel değişim, insanların, 
kurumların, işletmelerin, ülkelerin, 
birçok değerlerde dönüşüm yarat-
ma özelliğini barındırıyor. Kimimiz 
farkında iken şu gerçeği kaçır-
mamız gerekiyor.  Bir süredir 
“ticaret” kavramı küresel değişim-
ler sonucu yeniden tanımlanırken, 
diğer taraftan önümüzdeki kısa bir 
zaman diliminde, teknolojik 
alanda, yapay zeka ve blok zinciri 
yaşamın doğrudan doğal bir parçası 
haline dönüşecektir. Bugünkü 
birliktelikler, ortaklıklar, dönüşüm-
le birlikte mevcut kuruluş anlam-
larını ve gücünü yitirerek, yeni 
dönüşümün gücü ve etkisi içine 
evirilecek. Bilinenin dışında 
ortaklıklar, birliktelikler, sınırlar, 
uluslararası tanımlamalarla karşı

karşıya kalacak bir dönemin işaret-
leri çoktandır kendini göstermektedir.
Bu değişimlerin sonucu olarak, yeni 
sahne sürümü ile uluslararası mevzu-
atların doğumuna şahitlik edeceğiz. 
Değişimin yeni iklimini fark edebilen 
ülkeler, bu değişimin yeni iklimine 
uygun kararlar vererek mevcut 
pozisyonlarını koruyarak, yol güzer-
gâhlarını belirleyecekler. İngiltere’nin 
Brexit kararı bugün dikkat çekici bir 
dönüşüm olsa da, yıllar öncesi Euro 
yerine ana para sterlinin korunması 
ısrarı, bu dönüşümün ilk kota filiz-
lenmesi olarak görülebilir. Endüstri 
4.0  farkındalığı ile doğru ve uygun 

harekete geçilmesi ülkemiz için 
önemlidir. Bu dönüşüm farkın-
dalığı ülkemizce uygun ve zamanla-
ması doğru ayarlanamadığı takdirde, 
sadece nüfusu ile dikkat çeken ve bu 
nüfus üzerinden, diğer ülkelerin bir 
pazarı konumuna gelmesi, hiçte 
arzulanan bir durum olmamalıdır. 
Dünyada dönüşümler yaşanırken, 
seyirci kalarak yada palyatif 
yaklaşımlarla hareketler değil, 
ÜLKÜ  yol haritası ile tüm sektörler 
ve tüm yeteneklerimizle, ulusal 
güvenlik dikkate alınarak  dönüşüme, 
bütün kesimler dahil, hazırlıklı ve 
doğru odaklanmamız gerekiyor. 

GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ28

OC
AK

   2
01

9
•

Makale

ENDÜSTRİ 4.0
“EKONOMİ VE 

GÜMRÜK ÜNİTELERİ 
ÜZERİNE NOTLAR” 

Alp GİRAY
Kaçkar Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdür Yrd.

Hakan ÜLKER
Yönetim Kurulu Başkanı

NOT: “Bu çalışmanın içerdiği bilgiler (ekleri 
dâhil olmak üzere) resmi olarak Kurum’u 
bağlamaz. Bu çalışmanın içerdiği bilgiler 

yazanın görüşleri ile sınırlı olup Resmi 
Kurum'un veya herhangi bir siyasi organın 

görüşlerini içermez.”
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Endüstri 4.0 Farkındalığı 
ve CHS Kurullar 

10.07.2018 tarihli, 30474 sayılı 
Resmi Gazete ile yayımlanan 1 
No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile güçlü bir devlet 
inşası gerçekleştirilmiştir.  1 No.lu 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde “Kurullar” ihdas 
edilmiştir. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi detaylandırılarak tetkik 
edildiğinde, Küresel düzeyde 
meydana gelen yada gelebi-
lecek yeni değişimler ve 
dönüşümlerin farkında olan, 
her türlü problemlere ilişkin 
gerekli karşılıkların yer aldığı 
ve çözüm seçeneklerin kurula-
bildiği güçlü bir devlet 
formülü yer almaktadır.
CHS’ne geçiş tarafımca yapılan 
değerlendirmelerle sınırlı kalmak 
kaydıyla, başlıca gerekçeleri beş 
ana başlıkta toplanmaktadır.

1- Küresel Dönüşümün Ülkeler İçin
     Varlık ve Yokluk ile sonuçlanabi
     lecek tehlikeleri içinde barındır 
     ması

2- Küresel Tehditlerin Derecelen-  
     dirilmesi Yapılarak Geleceği
     Önceden Okumak 
3- Sistemin Güçlü İnşası  
4- Ülke Ülküsü Odaklı Vizyon
5- Hesaplanmış kıymet yöntemi
    (GY Madde 49), 
6- İleri Ekonomi ve İleri Demokrasi
     Kültürü 
1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile güçlü bir devlet 
inşası hedeflenmiştir. Temel Devlet 
Teşkilat Yapısının anlamı aslında, 
bugüne kadar devlete nüfuz eden 
her türlü unsurları bertaraf ederek, 
sistemin içinde bir daha hiçbir 
harici unsurların bu ülkenin 
yönetiminde(Bürokrasi-Siya-
set-Sermaye) yer almaması çaba-
larını oluşturmaktadır. Bu çaba-
ların başlıca mekanizmasını 
CHS’deki Devlet sisteminde yer 
alan “Kurullar” ile gerçekleştirilecektir. 
Bu ülke ülküsü odaklı çabalar, 1 
No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesindeki,  yazıma esas  

sadece ilgili  Kurullara ilişkin 
maddelerine, genel bir bakışla 
bilgilendirmekte fayda bulunmak-
tadır. 
Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Politikaları Kurulu, Bölgesel ve 
küresel rekabette mukayeseli 
üstünlük kazandıracak alanları 
tespit etmek, Türkiye’nin hedefleri 
doğrultusunda bilim ve teknoloji 
alanında politika önerilerinde 
bulunmak, Bilgi toplumuna ilişkin 
hedef ve strateji tavsiyeler, Ar-Ge 
çalışmalarının özendirilmesi, teşvik 
edilmesi ve sonuçların ürünleştir-
ilmesi için politika önerilerinde 
bulunmak, Bilim ve teknoloji 
alanındaki araştırma ve geliştirme 
politikalarının ekonomik kalkınma, 
sosyal gelişme ve milli güvenlik 
hedefleri doğrultusunda tespit 
edilmesi, yönlendirilmesi ve 
koordinasyonunun sağlanması 
amacıyla altyapı, insan kaynağı ve 
diğer tüm kaynakların geliştirilme-
sine yönelik araştırmalar yaparak 
öneriler oluşturmak, Stratejik 
önemi haiz teknoloji alanlarını 
belirlemek için araştırmalar 
yapmak ve bu alanlara ilişkin 
öneriler oluşturmak, Teknolojik 
dönüşüm alanlarını tespit ederek 
orta ve uzun vadeli milli teknoloji 
politika önerileri oluşturmak, 
Girişimcilik kültürünün yaygın-
laştırılması için araştırmalar 
yapmak ve öneriler oluşturmak, 
Sanayimizin ithalat bağımlılığını 
azaltacak, rekabet gücünü artıracak 
programların hayata geçirilmesi ile 
sanayi ürünleri güvenliği ve 
denetimi politikasının ve endüstri 
bölgeleri kurulacak alanların 
belirlenmesi amacıyla çalışmalar 
yürütmek, Serbest bölgelerde 
yapılan faaliyetleri değerlendirmek, 
bu bölgelerin geliştirilmesine ve 

sorunların çözümüne ilişkin 
stratejileri belirlemek ve önerilerde 
bulunmak, Araştırma altyapılarıyla 
ilgili genel strateji çalışmaları 
yapmak ve bu konuda öncelikleri 
değerlendirmek, İnternet 
ortamının ekonomik, ticari ve 
sosyal hayat ile bilim, eğitim ve 
kültür alanında etkin, yaygın, kolay 
erişilebilir olarak kullanımını teşvik 
edecek politika ve strateji önerileri 
hazırlamak olarak belirlenmiş, 
Ekonomi Politikaları Kuru-
lunun görev ve yetkileri ise, 
Ekonomik istikrarla ilgili gelişme- 
leri izlemek ve değerlendirmek, 
Ekonomik konularda araştırmalar 
yapmak, Küresel ve ulusal ekonomi 
ve kalkınma konuları ile ilgili 
gelişmeleri izlemek, değerlendir- 
mek, gerektiğinde araştırmalar 
yapmak, Ekonomik güvenlik ve 
ekonomik savunmaya ilişkin ilke ve 
esasların tespitine, güncelleştiril- 
mesine yönelik politika önerileri 
oluşturmak, Gerektiğinde gelir 
azaltıcı veya harcama artırıcı 
önerileri izlemek ve değer-
lendirmek, uygun görülenler 
hakkında etki analizlerini yapmak, 
Bölgesel gelişme alanında ulusal 
düzeyde genel politikaların ve 
önceliklerin belirlenmesi amacıyla 
çalışmalar yapmak,  önerilerde 
bulunmak, Kamu ve özel sektör 
tarafından yapılan yatırımların 
süreçlerini hızlandırma amacıyla 
öneriler geliştirmek, İhracata 
dönük üretim stratejilerine yönelik 
politika önerileri geliştirmek, 
Ticaretin kolaylaştırılmasına 
yönelik stratejilerin ve eylem 
planlarının oluşumuna katkıda 
bulunmak, Faizsiz finans sistemi-
nin daha hızlı ve sağlıklı geliştir-
ilmesi ile ülkemizin uluslararası 
finans merkezi vizyonuna katkı 
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sağlanması amacıyla politika 
önerileri geliştirmek, Finansal 
sistemin bütününe sirayet edebi-
lecek sistemik risklerin belirlenmesi, 
izlenmesi ve bu tür risklerin azaltıl-
ması için gerekli tedbir ve politika 
önerilerini tespit etmek, Gümrük ve 
iç ticaret politikalarının oluşturul-
ması ve uygulanması ile ilgili olarak 
görüş bildirmek ve bu konularda 
araştırma ve çalışmalar yapmak, 
Devlet desteklerinin ilke ve 
esaslarının belirlenmesi amacıyla 
politika önerileri geliştirmek olarak 
sıralanmış,
Güvenlik ve Dış Politikalar 
Kurulunun görev ve yetkilerinin 
ilgili bazı başlıkları ise, Türkiye’nin 
uluslararası ilişkilerine yönelik 
politika önerileri oluşturmak, 
Bölgesel etkinliği artırmaya yönelik 
politika önerileri oluşturmak, 
Bölgesel sorunlara çözüm önerileri 
geliştirmek, Küresel gelişmeleri 
analiz ederek raporlamak, Değişen 
güvenlik ortamını analiz ederek, 
tehditlere, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırlarının yasadışı faaliyetlere 
karşı korunması, güvenliğinin 
sağlanması, ülke içinde ve uluslar-
arası alanda işbirliğinin geliştirilme-
si ile sınır yönetimine ilişkin 
güvenlik politika önerileri 
geliştirmek olarak belirtilmiştir.
1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 22/c maddesi 
gereğince, Kurulların genel görev ve 
yetkileri arasında; Küresel 
rekabetin getirdiği ani değişim-
lere karşı strateji ve politika 
önerileri geliştirmek hükmü 
bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile aslında statik bir 
yapıdan dinamik bir yapıya 
dönüşümün en doğru zamanla-
ması yapılarak, ülkenin karşı 
karşıya kalabileceği bilumum 
olumsuzlara, gerekli 
karşılıkların verilebileceği, yeni 
sistemin güçlü organizasyon 
yapısı kurulmuş bulunuyor. 

Türkiye’deki Girişimcilik 
Ekosistemi

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi 
Ticaret Bakanlığı ve TİM 
öncülüğünde sair kuruluşlarla 
birlikte desteklenmekte, üzerinde 
karar kılınan üniversiteler işbirliği 
dahil çeşitli programlarla 
yürütülmektedir. Bu programlar,  

Makale
ettiğimiz ülkemiz için son derece 
önemlidir. Endüstri 4.0 elbette 
kolay bir süreç değildir.  Ancak tüm 
ilgili kurum ve kuruluşlarımızın 
Endüstri 4.0  farkındalığına 
hazırlıklı olması çok daha önemlidir. 
Bu yüzden, Endüstri 4.0 ile Dijital 
dönüşüm rekabet edebilecek ve 
katma değer sağlayacak ürünler 
üretimi çeşitlendirilmelidir. 
Endüstri 4.0  farkındalığı ile doğru 
ve uygun harekete geçilmesi ülkemiz 
için aynı zamanda stratejik özelikte 
taşımaktadır. 
Ulusal Güvenlik bir “ülkü” mesele-
sidir. Ülkü odaklı  yaklaşım gerek-
tirir. Bugün güvenlik, günümüzde 
artık temel ihtiyaç olarak literatür 
de kabul görüyor. Ekonomi Ulusal 
Güvenliğin önemli bir parçasını 
oluşturuyor. 

Türkiye Savunma Sanayi 
ve Endüstri 4.O
Kısmi Bir Bakış 

Ülke olarak yüzyılın projesi olarak 
nitelendirilen birçok proje, artık 
ülkenin vazgeçilmez atılımlarını 
oluşturmaktadır. 
Bugün Endüstri 4.0 odaklanmada 
belki de en uygun savunma sanayi 
ürünlerimizin çağı yakalama örnek 
sektörü olarak gösterilebiliriz.  
Bu yazının konusunda sadece kısmi 
açıklamalar ile yetineceğim. Çünkü 
detaylandırmak, ciltler dolusu 
kitaplar anlamı taşımaktadır.
Türkiye savunma sanayi alanında 
yerli ve milli şirketlerimizin 
gelişmesine ve teknoloji kazanımına 
son derece önem vermeye 
başlamıştır. Türkiye'nin küresel ve 
bölgesel değişimlerin yaşandığı bu 
zaman diliminde, dışa bağımlılık ve 
dışarıya akıtılan kaynakların yerine 
dışardaki unsurlardan bağımsız ve 
milli bir savunma sanayisine 
kavuşması ülkenin bekası içinde 
olmazsa olmazıdır. 
 Endüstri 4.O ile savunma alanında 
gerçekleştirilen, en önemli yatırım-
lar ve ekonomik atılımları altı ana 
başlık altında toplayabiliriz. 

1- Öncü Ülke Katogorisi,
2-Dışa bağımlılığın yarattığı sorunlar
    ve kaynak israfı 3)Ulusal Güvenlik 
4- Uluslararası Pazarlarda, Rekabet
     Gücü Yüksek Üstün Yerli Ürün ve
     İhracat
5- Sürdürülebilir ve Marka/Tasarım
     Yapılı Yerli Teknoloji
6- Sivil Alanlara Teknoloji Transferi 

girişimcilik ve rekabet edebilir 
ürünler ve gelişim açısından önemli 
adımlar olmakla birlikte, doğru 
planlanamadığı takdirde riskleri 
içinde barındırabilme özelliği 
taşıyabilmektedir. İhracata ilişkin 
politikalarda, her kurum ve kuruluş 
kendi  halkasını doğru tanımlamalı 
ve tamamlamalıdır ki hedef doğru 
zincir oluşturulabilsin. Önemle 
vurgulanması gereken, örnekle 
yabancı modelleri tek kaynak sanıp 
ve alıp, programlar sürdürülürken 
saha ve realiteyi boşa çıkarmamakta 
gerekiyor. İnoSuit, İnovasyon Dayalı 
Mentör’lük programlarındaki, 
sadece teori bilgi ile hareket eden ve 
Mentör’lük ile hiç bir bağı  olmayan, 
teoriye dayalı hazır taslaklarla 
program süreçlerine dâhil olan 
kişiler tarafından yürütülmesi 
halinde,  beklenen hedef fayda 
sağlamayacağı, bu durumun 
ihracatın artırılması yönündeki ülke 
hedeflerinin ve kaynaklarının 
akamete uğratılması gibi sonuçlara 
sebebiyet verebileceği unutul-
mamalıdır. Tabi bu açıklamam tüm 
mentörlere ilişkin bir genelleme 
yaptığım ve salt eleştiri anlamı 
taşımamalıdır. Bunlar sadece 
yürütülen programlarda göz ardı 
edilmemesi gereken, olası durum-
lara ilişkin birer örnek olarak kabul 
edilmelidir. 

İhracatın “Kızıl Elması” 
“İhracat Seferberlik Hare-
keti” 

Saha uygulama alanı, gümrükler ve 
ekonomi entegrasyonunun sağlan-
ması ise, ülke gelişiminin “olmazsa 
olmaz” önemli anahtarı olarak 
görülmelidir. Mülga üç Bakanlığı 
içinde barındıran Ticaret Bakan-
lığı Riyasetinde ve TİM’in 
katkılarıyla, 83 bini aşkın ihracatçı 
firma sayısı dikkate alınarak, 
Türkiye ihracatına yönelik, Türki-
ye’yi adım adım yol katederek, bir 
nevi günümüz versiyonu Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnamesi benzey-
işinde, İhracat Seferberlik 
Seyahatnamesi oluşturulmuştur. 
Bu ihracat seferberlik hareketi ve 
öncüleri, ülkeye olan eşsiz ve 
anlamların üstü inanç ve gayretleri, 
tüm takdirlerin üzerinde, övgü dolu 
değerler taşımaktadır. İhracatın 
“kızıl elması” olacak bu tarihi 
adımlar ve katkılar tüm kesimler 
tarafından desteklenmelidir. 
Endüstri 4.0 farkındalığı, hizmet 
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Endüstri 4.O ile savunma alanında 
tüm zorluklara karşın inançla 
gerçekleştirilen bu ürünlerden 
önemli bir kısmı sahada yerini 
alarak terörle mücadele alanında ve 
ulusal güvenliğimiz kapsamlı 
görevlerde etkin ve başarılı şekilde 
kullanılmaktadır.
Bunlardan örnek vermemiz 
gerekirse, birkaç yüz dolarlık 
ödeme ile satın alınabilen ticari 
Drone’ların silahlandırılarak terör 
örgütlerince kullanılmaya 
başlandığı senaryolar üzerine, 
Aselsan tarafından geliştirilip 
envantere giren İHA SAVAR, 
temel niteliklere haiz mini İHA’lar 
ile ticari drone’ların izinsiz üs 
bölgelerinde kullanımı engelleniyor.
Diğer taraftan,Aselsan tarafından 
geliştirilen otomatik havan silah 
sistemi Alkar, Tübitak SAGE 
tarafından geliştirilen ve Aselsan’ın 
seri üretimini üstlendiği Hassas 
Güdüm Kiti (HGK) Sistem, 4x4 
dahil birçok farklı tipteki 
araçlara ve sabit tesislere entegre 
edilebiliyor. Yivli ve yivsiz namlu 
çeşidine göre 1,5 ila 8 kilometre 
arasında menzile sahip özelliği 
üstünlük taşıyor. 
MK-84 ve NEB genel maksat 
bombalarını akıllı bombaya 
dönüştürerek etkinliğini 
yükselten Hassas Güdüm Kiti 
Zeytin Dalı Harekatı’nda 
kullanılmıştır. Aselsan tarafından 
üretim süreçleri üstlenilen HGK, 
açıklanmayan bir adette üretilip 
testleri tamamlandı ve envantere 
girdi.
Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİ-
TAK, Uluslararası Yüksek Teknoloji 
Laboratuarı ve Bilkent NANO-
TAM’ın birlikte yürüttüğü “Tera-
hertz Görüntüleme Sistemi”  
başarılı Endüstri 4.0 adım-
larımızın en heyecan vericile-
rinden birini oluşturmaktadır.   
Çünkü Terahertz teknolojisi 
algılama, görüntüleme ve yüksek 
hızlı veri iletimi yetenekleri ile son 
yılların üzerinde en çok çalışılan 
araştırma konularından birisi 
olmuş ve Massachusetts Institute of 
Technology University tarafından 
geleceğin insan yaşamını etkileye-
cek 10 teknolojiden birisi olarak 
rapor edilmiştir. “Terahertz 
Görüntüleme Sistemi”  sivil,ask-
eri,gümrük ve sair güvenlik bina ve 
tesislerin girişinde veya içerisinde 
insan üzerinde elbise altında 
gizlenen bütün tehlikeli maddeler  

uzaktan (8-10 m mesafeden) 2 
boyutlu olarak tespit edilebilecek. 
Ar-Ge desteği verilen sistem 
girişlerde kullanılan x-ray tekno-
lojisine tamamlayıcı alternatif 
özelliği taşımaktadır. 
Savunma Teknolojileri Mühendislik 
(STM) tarafından geliştirilen 
Türkiye’nin ilk milli mikro gözlem 
uydusu olan Lagari uydusu, 
sahada taktik görüntü ihtiyacının 
yakın gerçek zamanlı karşılanması, 
orman,bitki örtüsünün takibi,güm-
rükler ve sahaları, genel haritala-
ma, doğal afet takibi gibi keşif 
gözetlemesi yapacak özellikler 
taşımaktadır.Pekala ruhu ülkü olan 
bu çalışmaların ismi neden ülkü 
odaklı olmasın ki!! STM 
Uydusunun İsmi “Lagari Hasan 
Çelebi’”Lagari Hasan Çelebi (17. 
yüzyıl), roketle dikey uçuşu 
başarıyla gerçekleştirmiş ilk insan 
olan bilgin. Füzeciliğin atası olan 
ünlü Türk bilim adamı Lagari 
Hasan Çelebi, 17. yy'ın başlarında 
barut dolu haznesi bulunan bir 
basit hava roketi ile ilk kez havalan-
mayı başarmıştır. 
ASELSAN Tarafından Geliştir-
ilen Özgün Kompozit Radar 
Soğurucu Yapılar, Muharebe 
sahasında stratejik ve taktik 
üstünlük sağlayabilmek için, 
muhtemel tehditleri uzak mesafele-
rde tespit edebilmek gereklidir. Bu 
üstünlüğü sağlayabilme çabasının 
bir tarafı radar teknolojisinin 
sınırlarına dayanır iken, diğer tarafı 
radar Elektronik Harp Kendini 
Koruma (EHKK) teknolojilerine ve 
Radar Kesit Alanı (RKA) azaltımı 
tekniklerinin sınırlarına dayanmak-
tadır. ASELSAN Tarafından 
Geliştirilen Özgün Kompozit Radar 
Soğurucu Yapılar ile stratejik ve 
taktik üstünlük ürünler artık 
ülkemizde gerçekleştirilebilir oldu.
ATAK 2 Taarruz Helikopteri, T129 
ATAK Helikopterinde  kazanılan 
bilgi birikimi ve operasyonel 
tecrübeyle tamamen milli olarak, 
yerli imkân ve kabiliyetlerle tekrar 
tasarlanıyor, Mevcut Atak 
helikopterinden daha büyük ve 
maksimum kalkış ağırlığı 8 tona 
kadar çıkması beklenmektedir. 
ATAK 2, artırılmış faydalı yük, yeni 
nesil kamera ve elektro optikler, 
kendini koruma sistemleri,  
yenilenmiş silah istasyonları ve sair 
içeriklerle yüksek performansa 
sahip olacak. Proje’de yeni nesil bir 
uçakta olması gereken düşük 

görünürlük, dâhili silah istasyonu, 
ses üstü seyir, yüksek manevra 
kabiliyeti,  artırılmış durumsal 
farkındalık ve sensör füzyonu vb. 
teknoloji alanlarındaki çalışmaların 
sonucunda Türkiye, dünyada ABD, 
Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir 
muharip uçağı üretebilecek alt yapı 
ve teknolojiye sahip ülkeler arasın-
da girecektir.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 
ile Roketsan arasında Mikro Uydu 
Fırlatma Sistemi (MUFS) 
Geliştirme Projesi ile 100 kilogram 
ve altındaki mikro uyduları, 
yüksekliği en az 400 kilometre olan 
Alçak Dünya Yörüngesi’ne 
yerleştirebilecek kapasitedeki 
Mikro Uydu Fırlatma Sistemi’nin 
geliştirilmesini ve test edilmesini 
kapsıyor. 
Daha sıralamada bir çok savunma 
atılımlarımız bulunmaktadır.TEI 
PD170 İnsansız Hava Aracı (İHA) 
Motoru, Harp Başlığı Raylı Sistem 
Dinamik Test Altyapısı (HABRAS), 
Denizaltı Dalış Simülatörü 
(DEDAS) daha bir çok bu yazıda 
yer veremediğim savunma sanay-
ideki atılımlar, iş bu yazının 
çerçevesine sığmayacak kadar 
büyük ve önemli niteliktedir. 
Ticaret/Ulusal Güvenlik ikilemi 
uluslararası siyasi zeminlere 
taşınarak ülke politikaları zapt 
ve rapt altına alınmaya çalışıl-
ma sebeplerini birde yukarıda 
bahsettiğim milli ve yerli üstün-
lük içeren yatırımları göz 
önünde bulundurarak yorumla-
makta fayda bulunmaktadır. 
 
CHS Ekonomi ve Güvenlik 
Yönetimi - Kurullar ile 
Ulusal Güvenlik ve Ticari 
Diplomasisi

Yazılarımda özellikle Ticaret ve 
Ulusal Güvenlik ikileminde Ameri-
ka ve İngiltere yaklaşımlarına 
değiniyorum. Trump’ın strateji 
belgesi, “güvenlik ve ekonomi” 
kavramlarına yer vermesi, İngiltere 
Başbakanı Theresa May’in yeni 
istihbarat yaklaşımın detaylarını, 
“Yeni Füzyon Doktrini olarak 
adlandırması, tüm ekonomik 
kaldıraçları ulusal güvenlik 
yetenekleri olarak, millî güven-
liklerinin önemli bir parçası olarak 
nitelendirmesi, sanırım günümüzde 
yaşanan değişimlerin en dikkate 
değer göstergesi olarak karşımızda 
durmaktadır.
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Ulusal Güvenlik konusu itibariyle, 
içinde farklı zorlukları 
barındırabilmektedir. Küresel 
hareketler ile süreç içinde değişime 
uğrayan küresel kararların ülke 
siyasal etkileşimleri, ulusal güven-
likten sorumlu olan kişi ve kurumlar 
üzerinde baskılar oluşturabilmekte-
dir. Bu baskılar, tarafların “ülke 
ülküsü” odaklanmaları ile 
aşılabilmesi mümkündür. 
Türkiye’de ülkü dışı siyasal hesap-
lar, hareketler, oluşumlar, ülke ve 
millete dayalı olmayan penetrasyon-
lar ve devlete nüfuz edebilecek 
simbiyotik ilişkiler,çok başka ve 
çeşitli istismar edilebilecek 
görüntülerle hareket ettirilmeye 
çalışılıyor. “ÜLKÜ” duyarlılığı ise, 
küresel oyunlar ve simbiyotik 
oyuncularının bu her türlü oyunları-
na karşı her zaman  geçerli olan 
savunma reçetesini oluşturmaktadır.
Devlete nüfuz etmeye ilişkin 
hareketler, CHS nde çeşitli sağlam 
güvenlik unsuruna bağlanılmıştır. 
Ülkemizde bürokrasi, sermaye ve 
siyaset dahil bir çok alanın disipline 
edilmesini sağlayacak önemli bir 
geçiş dönemi yaşanmaktadır. Bir 
ülkenin geleceğini etkileyecek olan 
bürokrasi, siyaset ve sermaye hiç bir 
surette ülkenin bekasını tehdit 
düzeyine ulaşmamalıdır. Birçok 
gelişmiş ülke bu standartları ve 
kriterlere dikkat ederek sitemlerini 
oluşturmaktadırlar.  Türkiye üzerine 
saldırılar, yalnızca ekonomik bir 
saldırı özelliği taşımamaktadır. 
Uzun bir zamandır küresel ajanda-
larında kayıtlı, çeşitlilikte ve simbiy-
otik ilişkiyide içeren özelliği 
barındırmaktadır. Karşı karşıya 
bırakıldığımız bu spekülatif 
saldırılara, gümrük ve ekonomi 
politikaları kullanılarak, nasıl 
yanıtlar verilebilir ve nasıl mücadele 
seçenekleri oluşturulabilir? Gümrük 
ve Ekonomi üniteleri kendi alanları 
ile ilgili olarak, küresel ve simbiyotik 
taarruzlara  karşı nasıl gerçekçi 
yöntemler oluşturarak, ulusal 
güvenlik esaslı politikalara katkılar 
sunabilir? 
Bu sorunun yanıtını, kısım kısım 
yazılarımda yer vermekle birlikte, 
başka bir genel kapsamlı çalışmanın 
konusunu oluşturmaktadır. 
Öncelikle küresel ekonominin 
kaotikliğinin hakim olduğu bu yeni 
dönemde, Türkiye’nin yalnızlaştırıl-
ması stratejilerine dikkat edilmeli, 
dış ilişkilerde ve ticarette bu oyuna 
izin verilmemelidir. 
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CHS nin bugünkü organizasyon 
yapısı ile, İş disiplini ve metodoloji 
tecrübesine haiz iseniz ve hangi 
sektörde olursanız olun, kurum ve 
kuruluşların hemen hemen büyük 
bir oranda, çalışma yapısı hakkında 
bilgi sahibi olabiliyor ve gerekli 
düzenlemelerde gerçekleştirebiliyor-
sunuz. Bu çoğu kesimin farkında 
olmadığı, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin yeni paradig-
masından kaynaklı bir avantajdır. 
Sistemin imkânları ve gerekli beceri 
ile kurum ve kuruluşların çok kısa 
sürede röntgenini çekebilirsiniz. Bu 
üstünlük, fark edilip, ülke ülküsü 
doğrultuda kullanıldığı müddetçe, 
ülkeyi akamete değil, selamete ulaştırır.
Yazıma, büyük resme baktığımızda, 
dünyada kurulan oyunun ve 
dönüşümle sonuçlanacak yeni 
kurallarını çok doğru olarak tanım-
lamamız, anlamlandırmamız 
gerektiği ile başlamıştım. 
Bu büyük resimde; bilgisayarın 
genel kullanım ve iletişim alanı olan 
internetin, günümüzde bilgi 
paylaşımı ötesine taşınarak değer-
lerin paylaşılmasına doğru evirilme-
sini, Rusyanın blockchain teknoloji-
si konusunda New York Times’da 
“İnternet teknolojisi ABD’nindi, 
Blockchain teknolojisi Rusların 
teknolojisi olacak”  yazılarını, Rus 
lider Putin’in, yapay zekâ  ve 
blockchain hakkında düşüncelerini 
uluslararası alanda özellikle sık sık 
konu etmesi ile Rus devletine ait 
Gazprom kendi dijital para çalışma-
larını yürütüyor olmasını, İran’ın  
blockchain teknolojisi ve dijital 
paraların ambargonun ortaya 
koyacağı sorunları çözme konusun-
da çok detaylı adımlar attığı, Avrupa 
Birliği (AB), Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) yaptırımlarına 
rağmen İran ile ticari ilişkilerini 
geliştirme konusunda; Almanya, 
Fransa ve İngiltere ABD'nin İran 
yaptırımlarını bertaraf etmeyi 
hedefleyen ve INSTEX "ticari 
faaliyetlere özel araç desteği" olarak 
tanımlanan özel ticari mekanizmayı 
kurmayı gerçekleştirmesi ve bu 
şekilde AB, ABD Doları kullan-
madan, İran ile doğrudan ticaret 
yapabilecek duruma getirilmesi, 
Japonya ve Kore kendi iç pazarların-
da dijital paraları kullanmaya 
başlayan ülkelerin başında gelmesi, 
sadece küresel dönüşümün belli 
başlıkları olarak sıralanabilir. 
Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, 
49. Dünya Ekonomik Forumu'nda

Ticaret Bakanlığı ve CHS 
Ekonomi ve Güvenlik Yönetimi 
ve Kurullar, ulusal güvenlik ve 
ticari diplomasi dengesini son 
derece akılcı ve başarıyla 
sürdürüyorlar. Daha önceki 
yazılarımda bahsettiğim gibi, bu 
ticari diplomasi ve adımları iç 
siyasette farklı yorumlayanlara 
karşılık, mutlak bir açıklama 
yapılması da gerekmiyor. Ülke 
menfaatleri doğrultusunda atılan 
bazı sınırlı ve zorunlu adımların, 
kamuoyunda paylaşımlarının net 
izahatın yapılma zorunluluğu 
bulunmuyor.Bu işin doğasından 
kaynaklandığı düşünüldüğünde, 
siyasal güç elde edilme müsabaka-
larında kullanıma sokulmaması bir 
ulusal güvenlik meselesi ciddiyeti ve 
olgunluğu ile karşılanabilmelidir. 
Türkiye, tarihinde belki de dünya 
tarihinde  görülmemiş tehlikeli 
yapılanmaya sahne edilmiştir. 
Büyük bir hücre yapılanması, 
arkasında ve içinde değişik profille-
rde insanları, ülkeleri, oluşumları 
alarak, her alanda faaliyet gösterme-
si, ülkemizin karşı karşıya kaldığı 
tehlikenin ne derece büyük 
olduğunu göstermektedir. Bu 
yapılanmalar tamamıyla yabancı 
istihbaratların kollektif mutfakların-
da üretilmekle, kurgulananların 
dahil oldukları yapı ve kişilerin 
tespiti mümkün kılınamayacak 
şekilde bir nevi blockchain 
benzeri hücre örgütsel yapısını 
oluşturulmaktadır.
CHS nin bugünkü organizasyonu 
geçmişin devlete nüfuz edilme 
girişimlerine karşı, sağlam temeller 
ve duvarlar ile kontrol edilebildiğin-
den, özellikle bürokraside ve 
atamalarda devletin zafiyete 
düşürülebilme riski en alt seviyede 
bulunmaktadır. Doğru ve güvenlikli 
bürokrasi tercih ve atamaları, 
sağlam ülke yapısını oluşturmada en 
önemli unsurların başında yer 
almaktadır. Bu tercih, ülke kaynak-
larının hangi yönlere kanalize 
edildiğini göstermesi açısından, 
devlet mekanizmasının bir nevi 
kerterizi özelliği de  taşımaktadır. 
CHS nin Devlet Yapılanması, Kamu 
Kuruluşlarının gerçek değer ve 
düzeyi, çalışanlarının liyakat, 
devlete sadakat, verim ve sonuç 
odaklı çalışma düzeni, ülke odaklı 
analitik düşünme yetenekleri, 
CHS’nin Bakanlıkların yeniden 
yapılandırılmasında katmış olduğu 
değişimlerden sadece bir kısmıdır. 
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uluslararası yatırımcı firmalarla 
görüşme imkanı bulduklarında 
"Bakanlık olarak ihtisas serbest 
bölgeleri projelerin olduğu, 
buralara yabancı yatırımcıları, 
üniversite öğrencilerini ve melek 
yatırımcıları çekme, fikri olanla 
parası olanı bir araya getirme, yeni 
teknolojilere dört elle sarılma 
hedefini ortaya koyarken, dünyanın 
ekonomik, sosyolojik ve teknolojik 
bir dönüşüm süreci yaşadığını, 
özellikle teknolojik dönüşümü 
yakalayabilen ülkeler bir üst gelir 
düzeyine yükselirken, yakalaya-
mayanların kaybedeceğini ifade 
ederek önemli detaylandırmaları 
vurgulaması yeni CHS’nin çok daha 
net tespitler ve çözümlere odaklı 
yeni bir kamu yaklaşımını bize 
sunmaktadır. 
 
Ticaret Milli Güvenliğin 
Bir Parçası 
 
Küresel değişimler, hareketler ve 
oluşturulan politikalar 
ticaret/güvenlik ikileminde seyre-
dildiği yeni yaklaşımlı bir dönemi 
işaret etmektedir. Türkiye’nin 
çıkarları ve değerlerini koruma 
gayreti, tüm kurumların öncelikli 
politikası olarak yeni Cumhur-
başkanlığı sisteminde, Cumhur-
başkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 
oluşturulan “Kurulların” ve gerekse 
“Ticaret Bakanlığının” görev alanı 
itibariyle “Ticaret” milli güvenlik 
siyasetinin ihmal edilmemesi 
gereken parçası olarak görülmektedir.
Ülkemizin menfaatlerine ve 
değerlerine karşı aktif-pasif, 
açık-saklı, legal-illegal görünümlü 
her türlü müdahale ve saldırılara 
karşı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı 
Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile oluşturulan 
Kurullar ve Ticaret Bakanlığı, ilgili 
görev alanı kapsamında, milli 
güvenlik siyasetine katkı yapacak 
şekilde bir çok görev alanı bulun-
maktadır. Bu katkı ekonominin 
gelişimi kadar, ulusal güvenliğe 
katkı yapacak tüm yetenekleri 
kapsamaktadır. 
 Türkiye’nin ulusal güvenliğinin, 
var olan/olacak tehditlere karşı 
gümrük ve ekonomi üniteleri dahil 
tüm devlet unsurlarının, akılcı ve 
milli güvenlik siyaseti yaklaşımları-
na dayalı dinamik bir anlayışla 
yönetilmesi çok az kişi ve kurum 
tarafından fark edilse bile yeni 

sistemin güvenlik anlayışını 
oluşturmaktadır. 

Endüstri 4.0 ve Gelişimin 
Önemli Unsuru “Gümrük 
Müşavirleri” 
 
Ticaretin küresel yeni yaklaşımlı 
önemi ve yeni değişimi, özel önem 
kazandığı günümüzde, ülkemizde 
gümrüklerin ve ekonomi üniteleri-
nin, değişen küresel yapıya karşılık 
verebilecek donanımlarla 
yapılandırılması gerekir. Sadece 
toplam gayret seviyesi yaklaşımları 
ile  gümrükler ve ekonomi üniteleri-
nin entegrasyonu ile yetinilme-
melidir. Ülke gelişimine önemli 
katkılar sunan gümrük müşavirlik 
mesleğinin bir “aracı” müessese 
olarak görülmesi yerine, “gerçek bir 
kurum” olarak, ekonominin gelişi-
minde temel bir paydaş olarak, hak 
ettiği yerde görülmesi çok daha 
önemlidir.
Klasik yöntemlerin ve tercihlerin 
egemen olduğu geçmiş sistemde; 
kayıt dışılıkla ne kadar mücadele 
yapılırsa yapılsın kaçakçılık ve 
olumsuzluklar sistemin bir veya 
birden çok noktasında mutlaka 
boşluklarına sızıp, yasadışı kazanç 
kapısı haline getirmeyi sürdüre-
bilmek imkânlarını bulabilmektey-
di. Kaçakçılıkla iştigal edenlerin 
organize niteliği karşısında, 
mücadeleci kurumların organize 
olamaması, mevzuat ve yetkilerin 
dağınıklığı, yetersizliği ve 
donanımsızlığı ile kurumlar arası 
yetki mücadelesi, bilgi ve 
istihbaratın paylaşımında isteksiz-
lik, kurumsal taassup ve gerçek 
saha şartlarına vakıf olamayan 
yönetim mekanizmaları dahil tüm 
bu unsurlar bir araya gelince, 
kaçakçılıkla mücadelede etkisiz 
kalınmaktaydı. Türk dış ticaretinin 
sağlıklı gelişim hedefleri ve terörle 
mücadelenin başarıyı yakalama 
hareketleri birçok alanı rahatsız 
edebilmektedir.  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine uygun “devlet aklı” ile 
dinamik atılımlarla hareket edilme-
si halinde, ülke gelişimine katkı 
sunabilecek, terörün finansmanı ve 
donanımı dahil olumsuzluklarla 
mücadelede ise tıkaç modeli 
görebilecek, ekonominin ise 
gelişmesinde katkı yapabilecek, 
gümrük ve ekonomi ünitelerinin 
entegrasyonu ile birlikte “Gümrük 
Müşavirliği” meslek grubunun 

gerçek bir paydaş olarak sahada yer 
aldırılması, gerek ulusal güvenliğe 
gerekse ekonomik gelişime şüphesiz 
başarılı katkılar sağlayabilecektir.  
Kurumsal asimetrik enformasyon 
problemleri ile her zaman karşı 
karşıya kalan meslek grubu gümrük 
müşavirlikleri, kurumun dışarıyla 
paylaşmadığı, iç uygulamalarına 
yönelik yazılardan haberdar 
edilmemesi, temsil ettiği gümrük 
işlemleri yapamaz hale getirebilme-
kte, daha da ötesi hukuksal boyutta 
telafisi zor durumlarla da karşı 
karşıya bırakılabilmektedir. Çeşitli 
gümrükçe onaylanmış işlemlere ya 
da kullanıma tabi tutulmalarda 
gümrük müşavirin, yasaklık, 
kısıtlamalar vb. ilgili bir enfor-
masyonu bulunmamaktadır. 
Aslında bu durum, kurumsal sistem 
sorunundan kaynaklanmaktadır. 
Yani kurumun paydaşları ile 
ilişkilerindeki bir asimetrik enfor-
masyon sorunu bulunmaktadır. 
Sorunun giderilmesi için adımlar 
atılması yerine, kısıtlama ve 
yasaklamaya ilişkin bilginin, 
kurumsal yapıya mahsus bir özellik 
taşıdığı ileri sürülmemelidir. 
Kurumun teknik ve bilişim yapısın-
dan doğru faydalanılması, gümrük 
müşavirinin bu yöntemle bilgilendi-
rilmesi yada sistem uyarısı gibi 
akılcı ve uygulanabilir imkanların 
sunulması, güvenli ticaret ortamını 
ve ülke gelişimine pozitif katkı 
yapacağı göz ardı edilmemelidir.  
Sonuç olarak, dünyada ekonomik 
bütünleşme süreçlerinin derin-
leştiği, küresel ölçekte pazara giriş 
stratejilerinin farklı oluşumların 
etkileşimlerine tabi olduğu, ihracat 
pazarlarında rakip ülkelerin yeni 
nesil stratejiler geliştirerek pazar 
paylarını artırmaya çalıştığı bu 
dönemde, ülke dış ticaret politika-
larımızın, gümrüklerin ve ekonomi 
ünitelerinin, ilgili paydaşların 
birbiri ile daha sıkı koordinasyon 
sağlayacak şekilde yeni bir anlayış 
ve yapıyla yürütülmesi zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Siteminde ülke gelişimine katkı 
sunacak, hantal yapıdan olabil-
diğince uzak, doğru, hızlı, sonuç ve 
verime odaklı Ticaret Bakanlığı, 
çağın tüm özelliklerine karşı hazırlık-
lı olduğunu, bugüne kadar göster-
miş olduğu efordan, seslendirdiği 
notaların uyumunda ve yaratmış 
olduğu iklimden, bu görevi hakkıyla 
yerine getireceği izahtan varestir. 



Giriş 

Gümrük idarelerinde serbest 
dolaşıma giriş beyannamelerinin 
Gümrük Muayene Memurlarınca 
incelenmesinde bazı ürün 
gruplarında belirlenmiş olan 
referans fiyatların değerlendirilme-
si aşamasında bir takım farklı 
uygulamalar olduğu, Muayene 
Memurlarının beyan edilen kıymet 
ile referans kıymet arasındaki farka 
ilişkin Gümrük Kanunu 234. 
maddesi’ni uyguladığı, ithalat 
vergileri ve bu farka isabet eden üç 
katı ceza tutarını teminata 
bağladığı, bunun mükelleflerle 
gümrük idareleri arasında soruna 
neden olduğu, mükelleflerce çözüm 
amaçlı beyan edilen kıymet ile 
referans kıymet arasındaki farkı 
beyannamelerde "Yurtdışı Giderl-
er" bölümü altına gider kaydederek 

matrahların yükseltilmesi ile 
referans kıymet üstünde kalınarak 
bir çözüm bulunduğu ancak bu 
suretle kapatılan beyannamelerle 
ilgili olarak daha sonra yargı yoluna 
gidilerek aradaki farkın yargı 
kararları ile tekrardan geri alındığı 
görülmektedir. 
Bu yazıda Referans Fiyat Uygula-
ması mevzuat açısından ve uygula-
ma açısından değerlendirilerek 
yargı kararlarının piyasayı bozucu 
etkisi incelenecektir.

Gümrük Kıymeti Nedir?
 
Gümrük Kıymetini tanımlamak için 
mevzuatta 4458 Sayılı Gümrük 
Kanunun 23. Maddesi ile 31. 
maddelerine ayrıca Gümrük 
Yönetmeliği’nin 43. maddesi ile 57. 
Maddelerine bakmak gerekmekte-
dir. Gümrük Kanunun 23. Maddesi- 

ine göre “Eşyanın gümrük kıymeti,  
Gümrük Tarifesinin ve eşya ticare-
tine ilişkin belirli konularda getiri- 
len tarife dışı düzenlemelerin 
uygulanması amacıyla, bu bölümde 
yer alan hükümler çerçevesinde 
belirlenen kıymettir.” Gümrük 
Kanunun 24. Maddesinin 1.fıkrasına 
baktığımızda ise; “İthal eşyasının 
gümrük kıymeti, eşyanın satış 
bedelidir. Satış bedeli, fiilen ödenen 
veya ödenecek fiyattır.  Türkiye'ye 
ihraç amacıyla yapılan satışta 27. ve 
28 inci maddelere göre gerekli 
düzeltmeler yapılır” demektedir.
Özetle serbest dolaşıma giriş için 
açılan beyannamede eşyamızın 
gümrük kıymeti eşyanın satış 
bedelidir. Satış bedeli de fiilen 
ödenen veya ödenecek fiyattır. 
Burada kanun kıymetle ilgili 
birtakım düzeltmelerden bahsetme-
ktedir bunlar nelerdir açıklayalım; 

Eşyanın satış bedelinin gümrük 
kıymetine esas alınabilmesi için 
birtakım koşullar vardır bunlar; 
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1- Eşyanın alıcısı tarafından elden 
çıkartılması veya kullanımı Türkiye 
Cumhuriyeti mevzuatı ve bunların 
yetkili kıldığı merciler tarafından 
konulmuş olan kısıtlamalar dışın-
da, hiçbir kısıtlamaya tabi 
olmamalıdır. 2- Eşyanın alıcısı 
tarafından elden çıkartılması veya 
kullanımı eşyanın tekrar satılabi-
leceği coğrafi bölgeyi sınırlayan 
kısıtlamalar dışında, hiçbir kısıtla-
maya tabi olmamalıdır. 3- Eşyanın 
alıcısı tarafından elden çıkartılması 
veya kullanımı eşyanın kıymetini 
önemli bir ölçüde etkilemeyen 
kısıtlamalar dışında, hiçbir kısıtla-
maya tabi olmamalıdır. 
 
Örneğin; Bir otomobil satıcısının 
bir alıcıdan, bu otomobilleri, model 
yılının başlangıcını ifade eden belli 
bir tarihten önce satmaması veya 
teşhir etmemesini talep etmesi gibi. 
 
4- Satış veya fiyat, kıymeti belirlen-
mekte olan eşya bakımından, 
kıymeti tespit edilemez bir koşul 
veya edim konusu olmamalıdır. 
 
Örneğin;  (a) satıcının ithal 
eşyasının fiyatını, alıcının kendisin-
den belli miktarlarda başka eşyalar 
alması koşuluna bağlı olarak 
belirlemesi olabilir. (b) ithal 
eşyasının fiyatının, bu eşyanın 
alıcısının satıcıya sattığı eşyanın 
fiyat veya fiyatlarına bağlı olması 
olabilir. (c) fiyatın, satıcı tarafından 
yarı işlenmiş olarak sağlanan ithal 
eşyasının belli bir bölümünün 
işlendikten sonra satıcıya iadesi 
koşuluna bağlanması durumunda 
olduğu gibi, ithal eşyası ile ilgisi 
olmayan bir ödeme biçimi esas 
alınarak belirlenmesi olabilir. 
 
Bununla birlikte, ithal eşyasının 
üretim veya pazarlanmasına ilişkin 
koşul veya edim, satış bedelinin 
reddini gerektirmez. Örneğin; 
alıcının satıcıya sağladığı, ithal 
ülkesinde yapılan mühendislik 
hizmeti ve planlar satış bedelinin 
24/1 inci maddede belirtilen 
amaçlarla kullanılmasının reddini 
gerektirmez. 
 
5- Eşyanın alıcı tarafından tekrar 
satışı veya diğer herhangi bir 
şekilde elden çıkartılması ya da 
kullanımı sonucu doğan hasılanın 
bir bölümünün doğrudan veya 
dolaylı olarak satıcıya intikal etmesi 
halinde, ithal eşyasının fiilen 

ödenen veya ödenecek fiyatına 
27’nci madde hükümlerine göre 
ilave yapılabilmelidir. 

6- Alıcı ve satıcı arasında bir ilişki 
bulunmamalı; ilişkinin varlığı 
durumunda ise, satış bedeli 
Gümrük Kanunun 24. Maddesinin 
2’nci fıkrası hükümlerine göre 
gümrük kıymeti olarak kabul 
edilebilir nitelikte olmalıdır. 

Yukarıda açıklanan hususlar 
eşyanın satış bedelinin gümrük 
kıymetine esas alınabilmesi koşul-
larıdır. Bu koşullardan sonuncu 
olan alıcı ve satıcı arasında ilişki 
bulunmama koşulu ile ilgili olarak 
gümrük kanunu 24. Maddenin 2. 
Fıkrası ile bazı açıklamalar 
getirmiştir buna göre; “satış 
bedelinin belirlenmesinde, alıcı ile 
satıcı arasında bir ilişkinin varlığı, 
satış bedelinin reddedilmesi için 
tek başına yeterli bir neden oluştur-
maz. Böyle durumlarda, satışa 
ilişkin koşullar incelenerek, bu 
ilişkinin fiyatı etkilemediği belirle-
nirse, satış bedeli kabul edilir. 
Gümrük idaresi, beyan sahibi veya 
diğer kaynaklardan elde ettiği 
bilgilere dayanarak, söz konusu 
ilişkinin fiyatı etkilediği kanısına 
varırsa, bu hususları beyan sahib-
ine yazılı olarak bildirir. Süresi 
içinde verilmek şartıyla beyan 
sahibinin cevap hakkı saklıdır.” 
Eğer ki alıcı ile satıcı arasında ilişki 
varsa kanun satış bedelini hemen 
terk etmiyor ve şu hükmü getiriyor;
“Birbirleri ile ilişkisi bulunan kişiler 
arasındaki bir satışta, beyan sahibi 
satış bedelinin aynı veya yakın bir 
tarihte gerçekleşen aşağıda yer alan 
emsal kıymetlerden birine çok 
yakın olduğunu ispatlarsa, bu satış 
bedeli kabul edilerek, eşyanın 
kıymeti satış bedeli yöntemine göre 
belirlenir. 
Emsal Kıymet 1- Türkiye'ye ihraç 
amacıyla satılan aynı veya benzer 
eşyanın birbiriyle hiçbir ilişkisi 
bulunmayan satıcılar ve alıcılar 
arasında satışındaki satış bedeli. 
Emsal Kıymet 2- Aynı veya benzer 
eşyanın, İthal eşyasının veya aynı 
ya da benzer eşyanın Türkiye içinde 
satıcılardan müstakil kişilere 
yapılan en büyük miktardaki 
satışına ait birim fiyata dayalı 
kıymete göre belirlenen gümrük 
kıymeti 
Emsal Kıymet 3-  Aynı veya benzer 
eşyanın, İthal eşyasının üretiminde

 kullanılan malzeme ve imalat veya 
diğer imal işlemlerinin bedel veya 
kıymetleri ile Türkiye'ye ihraç 
edilmek üzere ihraç ülkesindeki 
üreticiler tarafından üretilen, 
kıymeti belirlenecek eşya ile aynı 
sınıf veya cins eşyanın satışında 
mutat olan kar ve genel giderlere 
eşit bir tutar ve 27’nci maddenin 1 
inci fıkrasının (e) bendinde sayılan 
diğer bedel veya kıymetler 
toplamından oluşan hesaplanmış 
kıymete göre belirlenen gümrük 
kıymeti.
Yukarıdaki emsal kıymetlerle 
yapılan kıyaslama sırasında, ticari 
düzeye, miktara, 27’nci maddede 
sayılan unsurlara ve alıcı ile satıcı 
arasında ilişkin bulunmayan 
satışlarda, satıcının üstlendiği, 
ancak satıcı ile alıcı arasında ilişki 
bulunan durumlarda satıcının 
üstlenmediği giderlere ilişkin 
ispatlanmış farklılıklar dikkate 
alınır. 
Satış bedeli, fiilen ödenen veya 
ödenecek fiyattır demiştir gümrük 
kanunu peki nedir fiilen ödenen 
veya ödenecek fiyat? Gümrük 
Kanunun 24.maddesinin 3.fıkrası 
buna açıklık getirmektedir buna 
göre; “Fiilen ödenen veya ödenecek 
fiyat, ithal eşyası için alıcının, 
satıcıya veya satıcı yararına yaptığı 
veya yapması gereken ödemelerin 
toplamıdır. Bu fiyat, ithal eşyasının 
satış koşulu olarak, alıcının satıcıya 
veya satıcının bir yükümlülüğünü 
karşılamak üzere üçüncü bir kişiye 
yaptığı veya yapacağı tüm ödemel-
eri kapsar. Ödemeler, para transferi 
şeklinde olabileceği gibi, akreditif 
veya ciro edilebilir bir kıymetli 
evrak kullanılarak ya da doğrudan 
veya dolaylı yapılabilir.” 
Dolaylı ödemeye bir örnek vermek 
gerekirse; Satıcının bir borcunun 
kısmen veya tamamen alıcı tarafın-
dan ödenmesi dolaylı ödemedir. 
Alıcının pazarlama dâhil kendi 
hesabına yaptığı faaliyetler, satıcı 
yararına veya satıcı ile yapılan bir 
anlaşma yoluyla da olsa, satıcıya 
yapılan dolaylı bir ödeme olarak 
değerlendirilmez. Bu tür işlemlere 
ilişkin giderler, ithal eşyasının 
gümrük kıymetinin tespiti sırasında 
fiilen ödenen veya ödenecek fiyata 
ilave edilmez.
Gümrük Kanunun 25.maddesi 
Gümrük Kıymeti Belirleme 
Yöntemlerini sıralamıştır buna göre 
Satış Bedeli yöntemine göre kıymet 
belirleyemiyorsanız;
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Kıymet Belirleme Yöntemi 1 - 
Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak, 
kıymeti belirlenecek eşya ile aynı 
veya yakın bir tarihte ihraç edilen 
aynı eşyanın satış bedeli. 
Kıymet Belirleme Yöntemi 2 - 
Türkiye'ye ihraç amacıyla satılarak, 
kıymeti belirlenecek eşya ile aynı 
veya yakın bir tarihte ihraç edilen 
benzer eşyanın satış bedeli. 
Kıymet Belirleme Yöntemi 3 - 
İthal eşyasının veya aynı ya da 
benzer eşyanın Türkiye içinde 
satıcılardan müstakil kişilere 
yapılan en büyük miktardaki 
satışına ait birim fiyata dayalı 
kıymet. 
Kıymet Belirleme Yöntemi 4 - 
İthal eşyasının üretiminde 
kullanılan malzeme ve imalat veya 
diğer imal işlemlerinin bedel veya 
kıymetleri ile Türkiye'ye ihraç 
edilmek üzere ihraç ülkesindeki 
üreticiler tarafından üretilen, 
kıymeti belirlenecek eşya ile aynı 
sınıf veya cins eşyanın satışında 
mutat olan kar ve genel giderlere 
eşit bir tutar ve 27’nci maddenin 1 
inci fıkrasının (e) bendinde sayılan 
diğer bedel veya kıymetler 
toplamından oluşan hesaplanmış 
kıymet. 
Gümrük Yönetmeliği’nin 44’üncü 
maddesinde ise eşyanın gümrük 
kıymetinin, Yönetmeliğin 45 ila 
50’nci maddelerinde yer alan 
yöntemlerden birinin uygulanması 
sonucu tespit edileceği belirtilmek-
tedir buna göre;

Gümrük Yönetmeliği’nin 44’üncü 
maddesinde ise eşyanın gümrük 
kıymetinin, Yönetmeliğin 45 ila 
50’nci maddelerinde yer alan 
yöntemlerden birinin uygulanması 
sonucu tespit edileceği belirtilmek-
tedir buna göre;

1- Satış bedeli yöntemi (GY Madde 
    45), 

2- Aynı eşyanın satış bedeli
     yöntemi (GY Madde 46), 

3- Benzer eşyanın satış bedeli
     yöntemi (GY Madde 47), 

4- İndirgeme yöntemi (GY Madde 
    48), 

5- Hesaplanmış kıymet yöntemi
    (GY Madde 49), 

6-Son yöntem (GY Madde 50).   

Referans Fiyat Uygulamasi
 
Referans fiyat uygulamasında 
ülkeye ithal edilecek mallarda 
asgari üretim maliyetleri göz önüne 
alınarak referans fiyat belirlenmek-
te böylece söz konusu malın 
belirlenen referans fiyattan daha 
düşük olarak ithal edilemeyeceği 
düşünülmektedir. Örnek vermek 
gerekirse Ekvator ülkesinden gelen 
muzda Cari FOB İhraç Brüt Fiyat 
ton başına 420$ olarak belirlen-
miştir. Burada oluşan kıymet kamu 
otoritesince (Bakanlıkça) verilmiş 
bir kıymet değildir sadece kıymet 
araştırmasına gidildiği takdirde yol 
gösterici niteliktedir. Bununla ilgili 
olarak Gümrükler Genel 
Müdürlüğü 05.05.2015 / 7714585 
tarih ve sayılı yazısı ile açıklık 
getirmektedir buna göre; Referans 
fiyatlar, gümrük idareleri tarafın-
dan ithal eşyasının gümrük kıymeti 
esas değerler olarak kullanılma-
makta, kıymet tespitinde gümrük 
idaresinin beyanın gerçekliği ve 
doğruluğu konusunda yapılacak 
incelemede kullanılmaktadır. Söz 
konusu fiyatlar beyanın ayrıntılı 
incelenmesine gerek olup olmadığı 
yönünde yol gösterici mahiyettedir. 
Bu fiyatların doğrudan doğruya 
gümrük kıymeti olarak 
vergilendirmeye esas alınmaları, 
meri mevzuat hükümleri 
çerçevesinde mümkün bulunma-
maktadır.
Genel Müdürlüğümüze intikal eden 
bilgilerden, beyan edilen gümrük 
kıymeti referans fiyat uygulaması 
kapsamında yayınlanan fiyatların 
altında olan ithalatlarda direkt 
olarak referans fiyatların gümrük 
kıymeti olarak esas alındığı ve buna 
göre ek tahakkuk ve para 
cezalarının düzenlendiği 
anlaşılmıştır. Ayrıca direkt olarak 
söz konusu fiyatlar esas alınarak 
yapılan ek tahakkuk ve bunlara 
bağlı para cezası kararları için yargı 
mercilerine başvurulması duru-
munda davaların tamamına yakını 
kaybedilmekte olup, bu durum 
uygulamanın amacı ile örtüşmemek- 
tedir.
İthal eşyasının gümrük kıymetinin 
nasıl tespit edileceğinin esasları 
Gümrük Yönetmeliğinin 44. ve 
müteakip maddelerinde düzenlen-
miştir. İlk sıradaki kıymet belir-
leme yöntemi olan satış bedeli 
yöntemi, "gerçekte ödenen veya 
ödenecek fiyatı kıymet tespitinde

esas alınmasına dayanmaktadır. 
Ancak, beyan edilen kıymetin 
gerçeklik veya doğruluğundan 
şüpheye düşülmesi durumunda 
izlenecek prosedür, 13/08/2012 
tarihli 2012/29 sayılı Genelge' de 
açıklanmıştır.
Söz konusu mevzuat çerçevesinde; 
referans fiyat uygulaması 
kapsamında Bakanlığımız 
intranetinde yayınlanan bilgilerin, 
ithal eşyasının beyan edilen 
gümrük kıymetinin kontrolünde 
göz önünde bulundurulması 
gerekmekte olup, beyan edilen 
kıymetin referans fiyatın altında 
kalması durumunda 2012/29 sayılı 
Genelge uyarınca kıymet araştır-
masına gidilmesi mümkün bulun-
maktadır. Mezkûr Genelge 
çerçevesinde yapılan kıymet 
araştırması sonucunda beyanın 
kabul edilmesi veya reddedilmesi 
mümkündür. Beyanın kabulü 
halinde, satış bedeli yöntemine 
göre tespit edilen kıymet üzerinden 
gümrük işlemleri tamamlanması, 
beyanın reddedilmesi durumunda 
ise sırasıyla diğer kıymet tespit 
yöntemlerine geçilmesi gerekmek-
tedir. Bu itibarla, Gümrük Yönet-
meliği’nin 44. Maddesinde esasları 
belirlenen kıymet tespit yöntemleri 
sırayla uygulanmadan referans 
fiyatlar esas alınarak kıymet tespiti 
yapılmaması gerekmektedir. 
Buna göre Genel Müdürlük kıymet 
olarak salt referans kıymetin 
alınmaması gerektiğini talimat-
landırmıştır. İdarenin bu 
yaklaşımına karşın yargı organları 
özellikle yerel mahkemeler referans 
fiyatı idarenin bir kıymet belirleme-
si ve bunu mükelleflere zorlaması 
gibi görmekte olup buna göre idare 
aleyhine kararlar vermektedirler. 
Referans fiyat uygulanan ürünlerde 
birçok beyan sahibi referans 
fiyatların altında beyanname 
açmakta aradaki farkı yurt dışı 
giderler bölümüne gider olarak 
göstererek gümrük idaresince 
kıymet araştırmasını bertaraf 
etmekte daha sonra da yargı yoluna 
başvurarak fatura kıymeti ile 
referans kıymet arasındaki fark 
olan yurt dışı giderlere isabet eden 
vergileri geri almaktadır. Bu şekilde 
yapılan ithalatlar iç piyasada 
rekabeti bozmakta yerli üreticiyi 
mali açıdan zorlamakta ve rekabet 
güçlerini düşürmektedir. Kamu 
otoritesinin regülasyon politikası 
olarak uyguladığı referans fiyat 
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barajını aşmak için yapıldığının 
şüphesi hasıl olması durumunda 
kıymet araştırmasına gidilmesi 
gerekmektedir. 
Kıymet araştırmasına gidilmesi ise 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 
2012/29 sayılı Genelgesinde 
açıklanmıştır buna göre; beyan 
edilen kıymetin kontrolü 
neticesinde satış bedeli yönteminin 
uygulanmasının mümkün olmadığı 
dolayısıyla bu yöntemin terk 
edilmesi gerektiği dayanakları ile 
açıklanmalıdır. Satış bedeli 
yönteminin terk edilmesi halinde, 
aynı eşyanın satış bedeli yöntemine 
geçilmelidir. Gümrük kıymetinin 
aynı eşyanın satış bedeli yöntemine 
göre de belirlenememesi durumun-
da sırasıyla benzer eşyanın satış 
bedeli yöntemi, indirgeme yöntemi 
ve hesaplanmış kıymet yöntemler-
ine geçilmesi, ilk beş yönteme göre 
kıymet tespiti yapılamaması 
durumunda ise son yönteme göre 
gümrük kıymetinin belirlenmesi 
gerekmektedir.
Satış bedeli yönteminin terkini 
gerektiren durumlar ise söz konusu 
genelgede açıklanmıştır buna göre; 
Satış bedeli yöntemine göre 
gümrük kıymeti belirlenirken, 
beyan edilen kıymetin aynı veya 
benzer eşyaya ait mevcut kıymetler-
in altında olması halinde, bu 
durum beyan edilen kıymetin reddi 
için tek başına bir gerekçe oluştur-
maz. Satış bedeli yönteminin terk 
edilmesini gerektiren hallerden 
biri; Beyan edilen eşya kıymetinin 
aynı veya benzer eşya kıymetine 
göre düşük olmasının sebepleri 
araştırılırken öncelikle bu 
farklılığın, satış bedeli yöntemine 
ilişkin Gümrük Kanunu’nun 
24’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) 
bentlerinde belirtilen hususlardan 
ki bu hususlar kısıtlamalar, koşul 
ve edimler, tekrar satış hasılatının 
satıcıya intikali, alıcı ve satıcı arası 
ilişkilerdir. Bu koşullardan kaynak-
lanıp kaynaklanmadığına bakılır. 
Buna göre; Söz konusu bentlerde 
belirtilen hususlardan birinin 
varlığı nedeniyle kıymet farklılığı 
söz konusu ise; Satış fiyatının hangi 
ölçüde etkilendiği objektif olarak 
belirlenebiliyorsa, gerekli düzeltme 
yapılarak gümrük kıymeti satış 
bedeli yöntemine göre belirlenir. 
Satış fiyatının hangi ölçüde 
etkilendiği belirlenemiyorsa 
gümrük kıymeti, satış bedeli 

yöntemine göre belirlenemez. Bu 
durumda aynı eşyanın satış bedeli 
yöntemine göre gümrük kıymeti 
belirlenir. Bu yönteme göre de 
belirlenemiyorsa sırasıyla diğer 
yöntemlere geçilir. 
Bu yazıya konu örnek olayda 
Gümrük Kanunu’nun 24’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a), 
(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen 
hususlardan birinin mevcut 
olmadığı varsayılmaktadır. 
Gümrük Kanunu’nun 24’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a), 
(b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen 
hususlardan biri mevcut değil ise; 
İlk olarak aynı veya benzer olduğu 
düşünülen eşya ile beyan edilen 
eşya karşılaştırılır. Herhangi bir 
eşyanın, bir başka eşyayla aynı veya 
benzer olduğundan söz edebilmek 
için;
 
I)

II) 

III) 

IV) 

V) 

Beyan edilen eşya ile aynı veya 
benzer olduğu düşünülen eşya 
arasında, sayılan bu şartların 
tamamının karşılanmaması 
halinde, aynı veya benzer eşyanın 
kıymeti, beyan edilen eşya için 
gümrük kıymeti olarak esas 
alınamaz. 
Sayılan şartların da karşılanması 
halinde aynı eşya kıymeti ile beyan 
edilen eşyanın kıymeti arasındaki 
farklılığın, satışa ilişkin koşullardan 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı 
araştırılmalıdır. Diğer bir deyişle; 

a) 

b) 

c) 

d) 

e)

Yukarıda belirtilenlerin dışında, 
satış ve fiyatla ilgili başka koşullarla 
da karşılaşılması muhtemeldir. Bu 
tür koşullar, eşyanın kıymetini 
artırıcı ya da azaltıcı yönde 
etkileyebilecektir. Bu nedenle, 
beyan edilen eşya ile aynı veya 
benzer olduğu belirlenen eşyanın 
satış koşulları, 
a) 
b) 

c)

Diğer taraftan, beyan edilen eşya 
kıymetinin aynı veya benzer eşya 
kıymetlerine göre düşük olmasının 
başka sebepleri de olabilecektir. 
Yukarı da belirtilen tüm hususlar 
birlikte değerlendirildikten ve 
eşyanın kıymetinin satış bedeli 
yöntemine göre belirlenemeye-
ceğine karar verildikten sonra aynı 
veya benzer eşya yöntemine 
geçilecektir.

Sonuç 
Uygulamada yargı organlarınca 
kamu otoritesinin mükelleflere fiyat 
dayatması gibi algılanan aslında bir 
regülasyon politikası olan referans 
fiyat uygulaması iç piyasa dina-
miklerini koruma amacıyla uygu-
lanmasına rağmen yargı kararları 
ile piyasa fiyatlarını bozan, ithalatçı 
firmalar arasında rekabetin bozul-
masına neden olan, iç piyasa 
üreticilerinin ithalatçı firmalar 
karşında rekabet güçlerini sınır-
landıran bir uygulama haline 
gelmiştir. Gümrük idarelerinin de 
referans fiyatı mutlak bir kıymet 
gibi algılaması ve buna göre vergi 
farkları ve cezalarının teminata 
bağlaması ithalatçı firmalar açısın-
dan da mali bir yük olmaktadır. 

Kıymetinin, gümrük kıymeti 
olarak önceden kabul edilmiş 
olması gerekir.
Aynı veya benzer eşyanın 
Gümrük Yönetmeliğinin 46’ncı 
maddesinin birinci ve 47’inci 
maddesinin birinci fıkrasında 
belirtilen unsurları taşıması 
gerekir.
Kıymeti belirlenecek eşya ile 
aynı ticari düzey ve/veya satın 
aldıkları miktarların aynı veya 
birbirlerine yakın olması, 
böyle bir satışın bulunmaması 
durumunda, farklı ticari düzey 
ve/veya farklı miktarlardaki 
aynı veya benzer eşyanın satış 
bedeli, bu ticari düzey ve/veya 
miktar farkları göz önüne 
alınarak yapılacak düzelt-
meden sonra kullanılması 
gerekir.
Satış tarihleri aynı veya yakın 
bir tarihte olması gerekir.
Menşelerinin aynı olması 
gerekir

Satış ile ilgili satış sözleşme-
sinde yer alan ve fiyatın 
sonradan gözden geçirilmesini 
öngören hükümler mi bulun-
maktadır? 
Tek bir satış muamelesine 
konu olup, bölümler halinde 
mi ithal edilmektedir? 
Tek fiyat üzerinden yapılan 
paket satın alma mı söz 
konusudur? 
Eşyanın ithali, bağlı satış 
konusu mudur? 
Satıcı tarafından miktar ya da 
peşin ödeme iskontosu 
yapılmış mıdır? 

Aynı olmalı veya; 
Satış fiyatını etkilememiş 
olduğu belirlenmeli veya; 
Farklı koşula rağmen satış 
fiyatında objektif bir düzeltme 
yapılabilmelidir. 
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KATMA DEĞER VERGİSİ
MEVZUATINDA  BAŞ
DÖNDÜREN DEĞİŞİKLİKLER 

Eski Defterdar

özel soruşturma ve inceleme görev-
lerinde bulunmuştur.  
Muharrem ÖZDEMİR ’e, Üstün görev 
anlayışı içinde feragat, 
fedakârlık,başarıveyararlıkdolu            
çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve 
Türk Milleti adına haklı gururkay-
nağıolmasındandolayı,            2933 
sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu 
gereğince Bakanlar Kurulunun önerisi 
üzerine           Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç         
Madalyası tevcih edilmiştir. 
Kitapları, İstanbul Üniversitesi başta 
olmak üzere Hukuk Fakültesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,           Meslek 
Yüksek Okulu ve İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesinde kaynak eser 
olarak            okutulmaktadır. Hürri-
yet, Dünya, Referans Gazetesi 
yanında birçok internet sitesinde 
“vergi”          “ekonomi” “muhasebe” 
konulu 200’ü aşkın makalesi ve 
yayınlanmış 8 adet kitabı bulunmak-
tadır.  
Eserleri Açık Öğretim Fakültesi, 
Türkiye Barolar Birliği, Yeminli Mali 
Müşavirler Odası  yayınları, Anayasa 
Mahkemesi Raportörü görüşleri, 
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi           
Enstitüsü (TODAİE),  Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu ve Sayıştay-
Dergisigibiönemliyayınlarda            
kaynak olarak gösterilmiştir.  
Kamu görevi sırasında, Gelir İdaresi 
Başkanlığı personeline ve Vergi 
Denetim Kurulu Müfettiş            
yardımcılarının eğitim seminerlerinde 
öğretici olarak dersler vermiş ve 
12’nci dönem Vergi           Müfettişleri 
Derneği İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu üyesi ve sayman olarak görev 
yapmıştır.  
Vergi Müfettişleri Derneği, İstanbul 
Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi 
olup aynı zamanda Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliği (TÜRMOB) delegasyon üyesi 
olarak seçilmiştir. 
Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce 
ve çok iyi derecede Arapça bilmekte-
dir.  

 

I- Giriş

2018 yılı merkezi bütçe kapsamın-
daki gelirler 696,8 (milyar) TL 
olup, bu gelirler  içerisinde en 
büyük paya sahip vergi türü 173,8 
(milyar) TL ile Katma Değer 
Vergisi, Katma Değer Vergisinden 
sonra en yüksek paya sahip bir 
diğer dolaylı vergi türü ise Özel 
Tüketim  Vergisi olup 146,5 
(milyar) TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu meyanda 2018 merkezi yönetim 
bütçe gelirleri içerisindeki 
KDV-ÖTV gelirleri 320,3 (milyar) 
TL’lik yüksek bir payla toplam 
bütçe içerisinde % 45’lik orana 
tekabül etmektedir. Bu hesaplama-
ya damga vergisi, banka sigorta-
muamele vergisi, özel iletişim 
vergisi ve harç gelirleri gibi dolaylı 
vergileri de dâhil edersek bu oran 
% 60 seviyeleri kadar çıkabilmektedir.
Dolaylı vergi dediğimiz bu vergi 
türlerinin en büyük özelliği kamu 
harcamalarına mali güç oranında 
katılım sağlamaması ve harcama 
üzerinden alınan vergiler olması 
nedeniyle vergi adaletsizliği 
yaratıyor anlamına gelmektedir. 
Dolaylı vergilerin yüksek olması az 
gelişmiş veya gelişmekte olan 
ülkelerde yaşanan bir sorun olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
OECD’nin paylaştığı resmi veriler 
ışığında değerlendirme yapacak 
olursak OECD ortalaması % 46 
civarlarında iken ülkemizde bu 
oran % 60 gibi masum olmayan 
oranlarda gerçekleşmiştir. 
Katma Değer Vergisinde çok sık 
değişiklikler yapıldığı ve uygu-
layıcılarında  takipte zorlandığı

Kimdir?
Muharrem ÖZDEMİR,  05 Nisan 1977 
Midyat doğumludur.       Babasının adı 
Mahmut, Anne adı Latife’dir. İlk, orta 
ve lise          tahsilini Simav ilçesinde 
tamamlamıştır. Osmangazi     Üniver-
sitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesini üçüncülük,       Adalet 
Hukuk Bölümünü ise onur derecesi 
ile bitirmiştir. 
1999 yılında Gelirler Genel 
Müdürlüğünde Tahakkuk Memuru       
olarak göreve başlamış, kısa bir 
memuriyet görevinin ardından        
sırası ile Vergi Denetmeni, Vergi 
Müfettişi olarak görev  yapmıştır. 
Bakanlık Müfettişi olarak görev 
yaparken Resmi Gazete’de yayımla-
nan 2013/694          No’lu müşterek 
kararname Türkiye’nin en genç 
Defterdarı sıfatıyla birinci dereceli 
Manisa           Defterdarlığı makamına 
atanmıştır.  
Muharrem ÖZDEMİR  , memur olarak 
başladığı maliye teşkilatında mahalli 
denetim elemanı,          merkezi 
denetim elemanı ve üst düzey yönetici 
olarak görev yapmış uzlaşma komi-
syonu, takdir             komisyonu, il 
idare kurulu, il disiplin kurulu, zarar 
tespit komisyonu, mera komisyonu, 
sosyal  yardımlaşma ve dayanışma 
vakfı ve kayyım bürosu olmak üzere 
çok sayıda komisyon, kurum ve              
kurulda başkan ve üye olarak vazife-
lendirilmiştir. 
Maliye Bakanlığındaki kamu görevin-
den müstafi Defterdar olarak ayrılmış 
olup halen Vergi Denetim Danışman
lık Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş - VDD 
Bağımsız Denetim A.Ş Yönetim  
Kurulu Başkanı olup, Yeminli Mali 
Müşavir, Bağımsız Denetçi ve 
İstanbul Adalet Komisyonu  Başkan-
lığında vergi ve ceza hukuku alanında 
Bilirkişi olarak görev yapmaktadır. 
Müfettişlik ve Defterdarlık görevi 
sırasındaBüyükŞehirBelediye-
Başkanı,İlçebelediyeBaşkanı,            
Milletvekili ve Parti Genel Başkan 
Yardımcısı başta olmak üzere önde 
gelen siyasiler ve sanatçılar  hakkında 

Muharrem ÖZDEMİR 
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aşikârdır. Ancak KDV hükümetler 
tarafından, bir vergi politikası aracı 
olması yanında  maliye politikası 
aracı olarak da kullanılabilmekte-
dir. Yatırımları teşvik etmek, 
muafiyet ve istisnaları genişleterek 
finansman aracı olarak sübvansi- 
yon sağlamak, KDV oranları 
üzerinde oynamak suretiyle KDV 
iade mekanizmalarına canlılık 
kazandırmak, mobilya, beyaz eşya 
ve otomotiv sektöründe olduğu gibi 
krizin en çok hissedildiği alanlarda 
bir çıkış aracı olarak kullanıldığını 
görmekteyiz.  2018 yılında en çok 
Katma Değer Vergisi Kanununda 
yasal mevzuat değişikliğine           
gidilmesinin ardında yatan temel 
saik açıkladığımız konuların 
öneminden kaynaklanmaktadır.         
Bu nedenle aşağıda KDV 
mevzuatında yapılan değişiklilere 
göz atarak kısaca değinmek           
istiyorum.

II- Katma Değer Vergisi 
Kanunu ve Tebliğinde 
Yapilan Değişiklikler
 
II.1. Hasılat Esaslı 
Vergilendirme Usulünde 
Vergi Oranı Yüzde 1,5 Olarak 
Belirlenmiştir 

Cumhurbaşkanlığının 06.02.2019 
tarih 718 sayılı kararı neticesinde 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanununun 38’ncı maddesi gereğin-
ce yayımlanan Hasılat Esaslı 
Vergilendirme  Usulü Uygulanacak 
Sektör ve Vergi Oranı Hakkında 
ekli liste 07.02.2019 tarihli 30679 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-
mıştır. 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu ile 5393 sayılı Belediye 
Kanunu kapsamında belediyeler 
tarafından ruhsat verilen aşağıdaki 
sektörlerde faaliyet gösteren 
firmalar elde ettikleri  hasılat 
üzerinden KDV ödeyeceklerdir. 
Hasılat esaslı vergilendirme 
usulüne tabi mükellefler hasılatları-
na uygulayacakları vergi oranı %1,5 
olarak belirlenmiştir.  
    

Mükelleflerin bu kapsamda 
vergilendirilebilmeleri için 
münhasıran yukarıda tanımlanan       
faaliyetle iştigal etmeleri gerekiyor. 
Bu faaliyetleri yanında başkaca 
faaliyet alanları bulunmakta ise 
gerçek usulde katma değer vergisi 
mükellefi olarak vergilendirilecek-
tir. Bu faaliyetlerin yanında, kapsa- 
ma girmeyen başka faaliyetleri de 
bulunan mükellefler bu uygulama-
dan faydalanamayacaktır. Söz 
konusu uygulamadan en erken 1 
Mart 2019 tarihinden itibaren           
yararlanılabilecektir.

II.2. 7161 Sayılı Vergi Kanun-
ları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde  Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Kapsamında Yapılan 
Değişiklikler 

II.2.1. Kültür Ve Turizm 
Bakanlığınca Yayıncılık 
Sertifikası Verilmiş 
Yayıncılar  Tarafından 
Yapılan Kitap Ve Süreli 
Yayınların Teslimi 

7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun  ile yapılan 
değişiklikle Katma Değer Vergisi 
Kanununun  1 13/n maddesine 
eklenen ilave bent ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca yayıncılık 
sertifikası  verilmiş yayıncılar 
tarafından yapılan kitap ve süreli 
yayınların teslimi katma değer 
vergisinden istisna edilmiştir.
Buna göre, yayıncılık sertifikası 
verilmiş yayıncıların kitap ve süreli 
yayınların teslimi katma değer 
vergisinden istisna edildiğinden bu 
teslimler dolayısıyla yüklendikleri-
Katmadeğer vergisini nakden veya 
mahsuben iade alma imkânı 
tanınmıştır.
3065 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin son fıkrası uyarınca 
Bakanlar Kuruluna (Cumhurbaşka- 
nına) verilen yetki, 2004/8127 
sayılı Kararname ile kullanılarak, 

Bu düzenleme uyarınca, 13 üncü 
maddede sayılan istisnalar 
kapsamına giren işlemler           
dolayısıyla düzenlenen fatura ve 
benzeri belgelerde gösterilen işlem 
bedelinin KDV hariç tutarının 100 
TL’nin altında olması halinde bu 
işlemlerde istisna uygulanmaz ve 
genel esaslar çerçevesinde KDV 
hesaplanır. KDV hariç işlem 
bedelinin 100 TL ve daha fazla 
olması halinde bedelin tamamı için 
istisna kapsamında işlem yapılır.

II.2.2. Kur Farkları KDV 
Matrahına Dâhil Unsurlara 
Dâhil Edilmiştir 

7161 sayılı Kanunun 18’nci maddesi 
ile KDV Kanunu’nun “Matraha 
Dâhil Unsurlar” başlıklı 24ncü 
maddesinin birinci fıkrasının “c” 
bendinde “fiyat farkı” ibaresinde 
sonra gelmek üzere “kur farkı” 
ibaresi eklenmiştir. Bu kanunla 
yapılan değişiklik sayesinde bedelin 
dövize endekslenerek ya da döviz           
cinsinden belirlendiği durumlarda, 
bedelin kısmen ya da tamamen 
vergiyi doğuran olayın vuku            
bulduğu tarihten sonra ödenmesi 
halinde, ortaya çıkan kur farkının, 
alıcı ya da satıcı tarafından              
matrahın bir unsuru olarak Katma 
Değer Vergisi hesaplanmasında 
yaşanan tereddüte son verilmiştir. 

II.3. İndirim Hakkı 2 Yıla 
Çıkartılmıştır.  

Bilindiği üzere 3065 sayılı KDV 
Kanununun “Vergi İndirimi” 
başlıklı 29/3.maddesinde: “İndirim 
hakkı vergiyi doğuran olayın vuku 
bulduğu takvim yılı aşılmamak          
şartıyla, ilgili vesikaların kanuni 
defterlere kaydedildiği vergilendir- 
me döneminde kullanılabilir” 
denilmektedir.
06.04.2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan 7104 sayılı kanunun 8. 
maddesiyle 3065 Sayılı Kanunun 
29/3. maddesinde değişiklikler 
yapılarak, indirim hakkı vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu 
takvim yılını takip eden takvim yılı 
aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların 
kanuni defterlere kaydedildiği vergi- 
lendirme döneminde kullanılabilir. 

Toplu taşıma hatlarını kiralayan, 
Toplu taşıma hizmetinin hizmet 
satınalma yollarıyla yerine 
getirilmesi halinde bu hizmeti 
sunan ve gelirlerinin tamamını 
elektronik ücret toplama  sistem-
leri aracılığıyla tahsil eden otobüs 
işletmelerinin (belediyelerin           

otobüs işletmeleri ile doğrudan 
veya dolaylı olarak sermayesinin 
% 51 veya daha fazlası belediyel-
ere ait şirketler hariç)
Münhasıran il sınırları içinde, 
otobüsle (sürücüsü dâhil en az 
 onsekiz oturma yeri olan) toplu 
taşıma faaliyetlerinde bulunan 
işletmeler.

2

1

1 - 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi
     Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
     Tebliğinin B/10 bölümü 
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Ancak, 2018 takvim yılına ilişkin 
mal ve hizmet alımlarına (vergiyi 
doğuran olayı 2018 yılında 
gerçekleşen) ait belgelerin 2019 
yılında ilgili defterlere kaydedilmek 
suretiyle indirim konusu yapılması 
mümkün değildir.

II.4. KDV Tevkifatının Yapıl-
maması Veya Eksik Yapılması 
Durumunda Alıcının Sorum-
luluğu
 
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 
9’ncu maddesine göre, mükellefin 
Türkiye içinde ikametgâhının, 
işyerinin, kanuni merkezi ve iş 
merkezinin bulunmaması 
hallerinde ve gerekli görülen diğer 
hallerde Maliye Bakanlığı, vergi 
alacağının emniyet altına alınması 
amacıyla, vergiye tabi işlemlere 
taraf olanları verginin ödenmesin-
den sorumlu tutabilir.  
Katma Değer Vergisi Genel Uygula-
ma Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) 
bölümünün yedinci ve sekizinci 
paragrafları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. “Sorumlu sıfatıyla 
beyan edilmeyen veya eksik beyan 
edilen KDV tutarının satıcı           
tarafından beyanedilmiş ve Hazine- 
ye ödenmiş olması halinde sorumlu 
adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı 
aranmaz. Sorumlu tarafından 
beyan edilip ödenmesi gerekirken 
satıcı tarafından beyan edilen ve 
Hazineye ödenen bu verginin 
normal vade tarihinden ödendiği 
tarihe kadar hesaplanan gecikme 
faizi alıcıdan aranır. Söz konusu 
vergi satıcı tarafından beyan 
edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk 
eden verginin ödenmemesi veya 
ödenecek KDV çıkmaması neden-
leriyle Hazineye ödenmeyen vergi 
ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar 
alıcıdan aranır.” 
             
II.5. İndirimli Orana Tabi 
İşlemin Gerçekleşmesinden 
Sonra Yapılan Alımlar ve 
İskontolar 

18 Seri No’lu Katma Değer Vergisi 
Genel Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 
“3.1.3.5. İndirimli Orana Tabi 
İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra 
Yapılan Alımlar ve İskontolar 
bölümü eklenmiştir.
Buna göre, İndirimli orana tabi 
işlemin gerçekleşmesinden sonra, 
işlem ile ilgili olarak  garanti, reklam,

Makale
nunun 11/1-a maddesiyle ihracat 
teslimlerinin  KDV’den istisna 
olacağı belirtildiğinden bu 
kapsamında gerçekleşen teslimler 
TAM İSTİSNA  olarak değerlendiri-
lecek ve gümrüksüz satış mağazaları 
bu kapsamda KDV ödemeyecekler- 
dir. 
Gümrüksüz satış mağazalarına veya 
bunların depolarına mal ve hizmet 
teslimi yapan tedarikçi firmalar 
düzenledikleri faturaları KDV 
Kanunun 12’nci maddesini göre 
düzenleyecekleri için, ihracatçı 
statüsünde bulunan Gümrüksüz 
Satış Mağazalarına düzenlenen 
faturalardaki KDV fatura üzerinde 
gösterilmeyecektir. Böylelikle, 
gümrüksüz satış mağazaları bu 
uygulamayla KDV yüklenmeksizin 
teslim aldıkları malı, KDV hesaplan-
maksızın teslimini gerçekleştirdik- 
leri için, KDV sorunu gümrüksüz          
satış mağazaları açısından çözüm-
lenmiş ve bu mağazalara yapılan 
teslimler üzerindeki KDV yükü 
ortadan kalkmıştır. Gümrüksüz satış 
mağazalarına veya bunların depo-
larına KDV Kanunun 12’nci 
maddesini göre mal ve hizmet 
tesliminde bulunan tedarikçi 
firmalar tahsil edemediği KDV’yi 
beyan edeceklerinden, ilgili KDV’leri 
yüklenimlerine alacaklardır. Bu 
uygulamada, KDV bakımından         
tüm sorumluluklar gümrüksüz satış 
mağazalarına teslimde bulunan 
tedarikçi firmalara yüklenmiş          
olacak, böylelikle vergiyi emniyet 
altında tutmak isteyen maliyeye 
karşı iade müessesesi devreye            
girmiş olacaktır. 

II.8. İmalatçıların Makine ve 
Teçhizat Alımlarında KDV 
İstisnası Uygulaması 

7103 sayılı Kanunla, 3065 sayılı 
Kanuna eklenen geçici 39 uncu 
maddesine göre, Bakanlar Kurulu 
tarafından belirlenecek yeni makina 
ve teçhizatın, 6948 sayılı Sanayi 
Sicili Kanununa göre sanayi sicil 
belgesini haiz KDV mükelleflerine 
münhasıran imalat sanayiinde           
kullanılmak üzere teslimi 31/12/2019 
tarihine kadar KDV’den müstesna 
kılınmıştır.
İstisnadan, 6948 sayılı Kanuna göre 
sanayi sicil belgesini haiz KDV 
mükellefleri yararlanır. 30/4/2018 
tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı eki listede sanayi sicil 
belgesine haiz katma değer vergisi

royalty, know-how, isim hakkı, ciro 
primi gibi harcamalar üzerinden 
KDV ödenebilmektedir. Ayrıca 
indirimli orana tabi işlemin gerçek- 
leşmesinden sonra, satıcı tarafından          
yapılan iskontolar nedeniyle, alıcılar 
tarafından iskontoya dair düzen-
lenen faturada KDV hesaplanması 
gerekmektedir. Bu kapsamda, 
indirimli orana tabi işlemin 
gerçekleşmesinden sonra, işlemle 
ilgili olarak yapılan garanti, reklam, 
royalty, know-how, isim hakkı, ciro 
primi gibi harcamalar ve iskontolar 
nedeniyle satıcılar tarafından yükle- 
nilen KDV’nin, indirim hesaplarına 
dâhil edildiği vergilendirme dönemi- 
ne ilişkin iade hesabında dikkate 
alınması uygun görülmüştür.”

II.6. Değersiz Alacakların 
Katma Değer Vergisi İndirim 
Konusu Yapılabilir

Değersiz Alacak, kazai bir hükme 
veya kanaat verici bir vesikaya göre 
tahsiline artık iman kalmayan 
alacaklar, değersiz alacaktır.  7104 
Sayılı Yasa ile KDV Kanununun 
29/4. maddesinde değişiklik 
yapılmış olup, Vergi Usul Kanunu’ 
nun 322’nci maddesine göre 
değersiz alacaklara ilişkin hesapla-
nan ve satıcı tarafından beyan 
edilen KDV’nin, alacağın zarar 
yazıldığı vergilendirme döneminde 
indirim konusu yapılması imkânı 
getirilmiştir. Şu kadar ki Vergi Usul 
Kanununun 323 üncü maddesine 
göre karşılık ayrılmak suretiyle             
gelir veya kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak 
dikkate alınan katma değer            
vergisinin bu fıkra kapsamında 
indirim konusu yapılabilmesi için 
gelir veya kurumlar vergisi            
matrahının tespitinde gelir olarak 
dikkate alınması şarttır.

II.7. Gümrüksüz Satış 
Mağazalarındaki Satışlar 
İhracat Olarak Kabul Edil- 
miştir

06.04.2018 tarihinde yayımlanan 
7104 sayılı Torba Kanunla, KDV 
Kanunu’nun 12. maddesinde yapılan 
değişikle gümrük antreposu sayılan 
gümrüksüz satış mağazalarında 
satılmak üzere bu mağazalara veya 
bunların depolarına yapılan teslim-
ler, ihracat teslimi sayılmak suretiy- 
le KDV’den istisna tutulmuştur. 
Dolayısıyla bu firmalar, KDV Kanu-
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mükelleflerinin münhasıran imalat 
sanayiindeki kullanımlarına yönelik 
istisna kapsamında teslim edilecek 
makina ve teçhizat belirlenmiştir. 
Söz  konusu Bakanlar Kurulu Kararı 
eki listede yer almayan makina ve 
teçhizat teslimlerine istisna uygu-
lanmaz. İstisna “yeni” makina ve 
teçhizat teslimlerine tanındığından, 
istisna kapsamında teslime  konu 
edilecek makina ve teçhizatın 
kullanılmamış olması gerekmekte-
dir. Diğer taraftan, makina ve 
teçhizatın aksam, parça, aksesuar 
ve teferruatları istisna kapsamında 
değerlendirilmez.
 
II. 9. AR-Ge, Yenilik Ve 
Tasarım Faaliyetlerinde KDV 
İstisnası 

7104 sayılı Kanunun 4’üncü 
maddesi ile Katma Değer Vergisi 
Kanununun 13/m maddesine 
eklenen yeni hüküm ile Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 
bulunanlara, münhasıran bu 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
yapılan yeni makina ve teçhizat 
teslimleri 1/5/2018 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 
KDV’den istisna edilmiştir.  İstisna, 
münhasıran Ar-Ge, yenilik ve 
tasarım faaliyetlerinde kullanmak 
üzere, yeni makina ve teçhizat 
alımlarında uygulanır. Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetinde 
bulunanlara istisna kapsamında 
teslim edilecek makina ve teçhiza-
tın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve 
tasarım faaliyetinde kullanılması 
gerekir. Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
faaliyetlerinin kapsamı ilgili 
mevzuat hükümlerine göre belirle-
nir.  İstisna “yeni” makina ve 
teçhizat teslimlerine tanındığından, 
istisna kapsamında teslime konu 
edilecek makina ve teçhizatın 
kullanılmamış olması gerekmekte-
dir. Diğertaraftan, makina ve teçhi- 
zatın aksam, parça, aksesuar ve 
teferruatları istisna kapsamında 
değerlendirilmez.
İstisnanın tatbikinde aşağıda yer 
alan özel kanunlarda yer alan 
hükümler dikkate alınır. 
– 4691 sayılı Kanun kapsamındaki 
teknoloji geliştirme bölgesi ile ihti- 
sas teknoloji geliştirme bölgesinde, 
– 5746 sayılı Kanun kapsamındaki 
Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 
– 6550 sayılı Kanun kapsamındaki 
araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 
bulunanlar yararlanır.       
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KİFAYETSİZ MUHTERİS..! 

                 ızla küreselleşen ve küçülen
                  dünyada kurumlar, artan 
                 belirsizlik ve karmaşıklığa 
rağmen, faaliyetlerini sürdürme 
mecburiyeti ile karşı karşıyadırlar. 
Bu mecburiyet, verimli çalışabilme- 
leri, rekabetçi avantajların elde 
edilmesi ve insan kaynaklarından 
daha iyi faydalanılması amacıyla, 
kurumların insan merkezli 
yaklaşımlara yönelmelerini bir 
gereklilik haline getirmiştir. 
    Ülkemizin dünyaya açılan kapısı 
olması açısından her zaman önemli 
bir fonksiyona sahip olan Gümrük  
İdaresinin, gelişmelere ayak 
uydurabilmesi ve riskleri yönete-
bilmesi için dinamik bir yapıya 
sahip olması gerekmektedir.Bunu 
sağlayabilmek için; dış ticarete 
ilişkin kararlarda söz sahibi, hızlı ve 
kararlı hareket eden, yararlanıcı 
odaklı hizmet anlayışına sahip, bilgi 
üretebilen  ve yönetebilen, risk 
analizine dayalı yönetim modelini 
uygulayan, kamu ve yararlanıcı 
dengesini gözeten, nicelik ve nitelik 
olarak yeterli düzeyde uzman 
personelle uluslararası gümrük 
camiasında çağdaş, profesyonel 
çalışma ilkeleri ve yaklaşımı ile yeni 
nesil bir gümrük idaresi olmak 
durumundadır.
    Bugün çalışma hayatının vazgeçil-
mez unsuru insandır. Kurumların 
çalışma hayatında başarıya 
ulaşılabilmesi, çalışan sayısının 
çokluğundan ziyade çalışanın 
nitelikli, donanımlı olmasına ve 
verimli çalışmasına bağlıdır. 
Günümüz taşra gümrük idaresinin 
en büyük problemlerinden biri, her 
kademede nitelikli ve yetişmiş 

personel eksikliğidir. 2011 yılında 
yürürlüğe giren 640 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bakanlık 
olarak yeniden yapılandırılan 
gümrük teşkilatının, yıllar itibariyle 
personel eksikliği nicelik olarak 
giderilmiş ancak artan personel 
sayısına paralel olarak nitelikli 
personel istihdamında ne yazık ki 
beklenen hedefe ulaşılamamıştır.
   Çalışan sayısının fazlalığına 
rağmen, nitelikli personel sayısının 
azlığı, yapılan işlerden gereken 
verimin alınmasını zorlaştırmakta, 
çalışma barışını bozmakta,  çalışan-
ların taşra gümrük idareleri 
arasında dengesiz dağılımı nedeni-
yle bazı idarelerde gereğinden fazla 
personel istihdam edilirken bazı 
idarelerde personel eksikliği 
yaşanmaktadır. 
   Nitelikli personel; kişisel gelişimi-
ni tamamlamış, analiz etme 
yeteneğine sahip, işini en iyi şekilde 
yapmaya gayret eden, üretken, 
yenilik ve gelişmelere açık, sorum-
luluk almaktan kaçınmayan, 
inisiyatif kullanabilen ve iş ahlakına 
sahip olan kişidir.
    Bugün gümrük idaresinde, 
gümrük mevzuatı konusunda 
kendisini geliştirmiş, işinin ehli, 
verilen görevi bihakkın yerine 
getirmeye çaba gösteren, sorumlu-
luk sahibi az sayıda 
personel yanında, henüz meslek 
hayatının başında olmasına rağmen 
kolay ve çabuk öğrenen, gelecek ve 
umut vaadeden, teknoloji ile 
barışık, gümrüğe ilişkin bilgisayar 
sistemlerini kullanabilen, öğren-
meye ve çalışmaya hevesli, genç ve 
dinamik personel de vardır.  
   Ancak bu yazımızın asıl konusunu 
Dunning-Kruger Sendromu olarak 
da bilinen, Dunning-Kruger Etkisi 
veya “Kifayetsiz Muhteris” olarak 
adlandırabileceğimiz çalışanlar 
oluşturmaktadır.
    Peki, nedir Dunning-Kruger 
Sendromu? Justin Kruger ve David 
Dunning isimli iki psikiyatri 
uzmanı yaptıkları bilimsel araştır-
malara dayanarak bir teori 
geliştirirler. Bu teoriye göre cahil ve 
niteliksiz insanların, kendilerinden 
daha bilgili, kültürlü ve nitelikli 
insanlardan daha çok kendilerine 
güvendiklerini, kendilerini toplumsal 

yaşamda daha öne çıkardıklarını 
ileri sürerler.  Geliştirdikleri teoriyi 
deneysel olarak doğrulamak 
amacıyla üniversite öğrencileri 
arasında bir deney yaparlar. Bir 
sınav sonrasında bütün deneklere 
sınavın nasıl geçtiğini sorarlar ve 
aldıkları cevaplar ile sınav sonuçları 
arasındaki çelişki tam da iki 
uzmanın tahmin ettikleri gibi çıkar.
    Sınav sorularının % 10’una bile 
cevap veremeyen, başarısız öğren-
ciler soruların en az %60 ‘ını doğru 
cevapladıklarını hatta %70 ‘e varan 
oranlarda başarılı olduklarını ileri 
sürerler. Buna karşılık sınıfın en 
başarılı ve %90 üzerinde doğru 
cevap veren öğrencilerde soruların 
yaklaşık %70’ini bildiklerini 
düşünürler. 
   Kısacası en başarılılar sonuç 
tahmininde oldukça ihtiyatlı 
davranırken, sınıfın en başarısı-
zlarının kendilerine aşırı derecede 
güvendikleri doğrulanmış olur. 
Dunning-Kruger ikilisi yaptıkları 
bütün araştırma ve deneylere 
dayanarak kendi isimleri ile anılan 
teorilerini yayınlarlar. 

Bu teoriye göre; 

     *Niteliksiz insanlar ne ölçüde 
niteliksiz olduklarını fark edeme-
zler.
     *Niteliksiz insanlar, niteliklerini 
abartma eğilimindedirler.
     *Niteliksiz insanlar, gerçekten 
nitelikli insanların niteliklerini 
görüp anlamaktan da acizdirler. 
     *Eğer nitelikleri belli bir eğitimle 
artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, 
niteliksizliklerinin farkına varmaya 
başlarlar. 
  Tüm sonuçların değerlendirilmesi 
sonrası Dunning-Kruger Sendromu 
yazılır. İşinde çok iyi olduğuna 
yürekten inanan yetersiz kişi, 
kendini ve yaptıklarını övmekten, 
her işte öne çıkmaktan ve asla 
yapamayacağı işlere talip olmaktan 
hiçbir rahatsızlık duymamakta, 
aksine her şeyin kendi hakkı 
olduğunu düşünmektedir.

1 Dunning Kruger Sendromu; Öğrenilmiş 
Çaresizliğin Dunning Kruger Sendromu ile İlişkisi 
http://www.ijbemp.com/~ijbemp/uploads/-
makale14.pdf 

Hayati DEMİR
Gümrük Müdürü
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    Sonuç olarak dilimizdeki tabiri ile 
“kifayetsiz muhterisler” hızla 
yükselmekte ve ön plana çıkmakta, 
gerçekten bilgili ve yetenekli 
insanlarımız ise fazla alçak gönüllü 
davranarak bazı görevlere talip 
olmakta sıkıntı çekmekte veya 
başkalarının onu değerlendirmesini 
beklemektedirler.
   Peki, kimdir bu çalışanlar?
   Hem işini layıkıyla yapamayacak 
kadar cahil ve beceriksiz hemde 
kendini dünyanın en süper 
insanıymış gibi pazarlayan, çalışan,
   Yetenekleri sınırlı olan fakat 
bunun farkında olmaksızın gerek-
tiğinden fazla hırs sahibi olan 
çalışan,
   Ne olursa olsun, hazırlıklıymış, 
olacakları önceden biliyormuş gibi 
davranan ama aslında bilmeyen, en 
kötüsü de bilmediğini bilmeyen, 
çalışan,
   Çağın gerektirdiği teknolojik 
gelişmelere ayak uyduramamış, 
gümrüğe dair bilgisayar sistemlerini 
kullanmaktan uzak, mevzuatla ilgili 
bir konuyu analiz edip görüş 
oluşturma ya da yazı yazma bece-
risinden yoksun, idari olarak sadece 
kayıt memurluğunda istihdam 
edilebilecek, okumayan, yazamayan, 
araştırmayan, çalışan, 
   Teknoloji ile barışık ancak gümrük 
mevzuatına yabancı, öğrenmeye 
hevesi ve gayreti olmayan, bilgi 
sahibi olmadan fikir sahibi olan, en 
yakın arkadaşı akıllı cep telefonu 
olan ve kendisini hala üniversite 
öğrencisi zanneden, çalışan,
   İşi nasıl yapacağını öğrenmeden 
önce ne kadar mesai ve yolluk 
alacağını merak eden, parayı, bilgiye 
tercih eden, günümüzde Y Kuşağı 
diye tabir edilen, Türkiye örneğinde 
ise aşırı özgüven ve tembelliğin 
harman olduğu çalışan,
   Her sabah mesaiye geç gelmeyi 
alışkanlık haline getiren ve bu 
konuda kendisine tolerans tanın-
masını bekleyen ancak mesai bitiş 
saatine muntazaman riayet eden, 
starta, 100 metre koşucusu atlet 
hassasiyetiyle hazırlanan ve 
mümkün olan en kısa sürede 
çalışma yerini terk eden, çalışan, 
   Mesai bitiş saatine gösterdiği 
hassasiyeti sabah mesai başlangıcı-
na göstermeyen, sorumlulukları 
kendisine hatırlatıldığında ise başka 
kötü örnekleri emsal göstererek 
kendi özrüne, başkalarını şikâyet 
etmek suretiyle savunma sistemi 
geliştiren, çalışan, 
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daha az sayıda ancak daha nitelikli 
personel ile yürütülebilecek düzey-
dedir.
   Mesai kavramı işe geliş ve çıkış 
saatleri arasında kalan bir zaman 
diliminden ibaret değildir. 
Mesainin; o zaman diliminde iş 
yerinde mevcut olmak, iş yerinde 
bulunmanın ya da orada görün-
menin yeterli olması, bunun bir 
görev sorumluluğu değilde zorunlu-
luk gibi algılanması ve uygulanması 
yüzünden maalesef mesai 
kavramının içi boşaltılmıştır. 
   Mesai, kaliteli hizmet üretebilmek, 
yapılan işe kendinden bir değer 
katabilmektir. Mesai, kamu hizmeti-
ni ideal sayıda personel ile kaliteli, 
etkin ve hızlı bir şekilde sunabilme-
ktir. Mesai, kamunun haklarını ve 
kamu yararını korurken, hizmet 
alanların da hakkını gözetebilmek-
tir. Mesai, kamunun imkânlarını ve 
kaynaklarını etkin kullanmak ama 
israf etmemektir. Mesai, çalışan 
verimliliği, etkinliği, kaliteli ve 
nitelikli hizmet sunması, çalışan 
motivasyonu yanında kamu hizmeti 
alanların memnuniyetidir. 
   Nasıl ki öğle saatinde işi bırakıyor, 
dinlenme saati bitmeden işe 
başlamıyor ve mesai bittiğinde 
işyerinden ayrılarak kendi 
haklarınızı koruyup gözetiyorsak;  
mesai saatleri dâhilinde kamunun 
hakkını da koruyup gözetmeliyiz. 
  Bizden beklenen kamu hizmetini 
etkin, kaliteli ve hızlı bir şekilde 
sunabilmektedir. Başka bir resmi 
kuruma gittiğimizde, nasıl hizmet 
almak istiyorsak, bizden hizmet 
bekleyenlerle empati kurarak aynı 
şekilde hizmet verebilmeliyiz. 
   Kamu kurumları, gün içerisinde 
hiçbir iş yapmadan, yapmış gibi 
görünerek, hiçbir şey üretemeden, 
mesai saatinin dolmasını beklerken 
iş arkadaşlarıyla çay kahve içip, 
sohbet edilecek yerler değildir. 
   Unutmamak gerekir ki “Yalnızca 
kürek çekmeyenlerin kayığı sallama-
ya vakti vardır.”   Başarı bir takım 
işidir. Takımdaki her bireyin takıma 
olan katkısı başarıyı anlamlı kılar. 
Başarıya ulaşmanın yolu ise eğitilm-
iş nitelikli çalışandan geçmektedir.  
Bir takımın üyesi olmak, alınan 
kararlara ortak olmak, birlikte 
üretip birlikte başarmak, başarıyı 
paylaşmak gerekmektedir. Çoğu 
insan tek başına başarmak ister, 
ama başarı bir takım işidir. Her 
büyük hayal gerçekleşmek için güçlü 
bir takım bekler. 

   Tüm özel işlerini mesai saatleri 
dâhilinde yapmayı alışkanlık 
edinmiş, özel işlerini çalışma 
saatlerine göre değil de, mesaisini, 
özel işlerine göre ayarlayan, çalışan,
   “Sui misal emsal olmaz” prensibini 
unutup iyiyi, güzeli, doğruyu 
kendisine örnek almak yerine 
kötüyü, yanlışı kendisine örnek alan 
çalışan,
   Memuriyete dair kurallara itaatsi-
zliği kendince maharet sayan, bu 
kuralların gereksizliğini haklı 
çıkarabilecek ya da bu itaatsizliğini 
tolere edebilecek bir özelliğe ya da 
yeteneğe sahip olmayan, memur 
olmasa hayatta hiçbir şey olamaya-
cak, hayal gücü yeteneklerinin 
ötesinde olan, çalışan, 
   Sadi Şirazi: “Kusuru kendisine 
söylenmeyen adam, ayıbını hüner 
zanneder” demiş. Bu sözde ifade 
edildiği gibi memuriyete dair 
sorumlulukları kendisine hatırla-
tıldığında, kendi kusurunu görmey-
ip, sanki sorumluluklarının kendis-
ine hatırlatılması abesmiş gibi tavır 
takınıp alınganlık gösteren, çalışan,
   Taşıdığı ünvanın gerektirdiği 
mevzuat bilgisi, tecrübe, donanım 
ve koordine etme yeteneğine sahip 
olmadığı halde, sırf unvanından 
dolayı kendisine paye verilmesini 
bekleyen ve unvanın arkasına 
sığınan, çalışan, 
   Henüz mevcut pozisyonunun 
gereklerini dahi yerine getiremez 
iken, sırf kişisel egosunun tatmini ve 
kendince bir şeyler ispat etmek 
adına, liyakaten gelemeyeceği 
makamları siyaseten işgal eden 
bunu da kendince başarı sayan 
kifayetsiz muhteris… Çünkü bu 
kişiler için başarılı olduğunu bilmek 
değil, başarılı olduğuna inanmak 
önemlidir.
   Oysa: “Emeksiz elde edilen hiçbir 
sonuç ya da kazanım herhangi bir 
başarı öyküsüne konu edilemez.” 
Kişi itibarını, unvanı ya da işgal 
ettiği makamlarla değil, bilgisi, 
kabiliyeti ve liyakatiyle kazanma-
lıdır. Çünkü makamlar ünvanla 
değil bilgi ile donatıldığı zaman 
anlam kazanır. 
   Bugün kamu idaresinde çalışanları 
yoran işlerin yoğunluğu değil, 
çalışanlar arası insani ve idari 
ilişkilerin zorluğudur.
   Nitelikli personel sayısının 
yetersizliğinden dolayı ne yazıktır ki 
gümrük idareleri olması gereken 
kapasitenin altında, verimsiz 
çalışmaktadır. Mevcut iş ve işlemler 
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 Her yönetici, nitelikli personeller- 
den oluşan iyi bir kadro ile çalışmak 
ister. Çünkü başarı, yöneticiye ayak 
uydurabilecek iyi bir kadro ile 
mümkündür. Ancak mevcut durum-
da bu pek mümkün görünmemekte-
dir. Sosyal medyada iyi bir yöneti-
cide bulunması gereken özelliklere 
dair pek çok yazı okumuşsunuzdur 
ancak bir çalışanda bulunması 
gereken özelliklere dair yazıya pek 
rastlayamazsınız. 
    Taşra gümrük idaresinde sayıları 
her geçen gün artan, çalışmaların-
dan verim alınamayan, işinde 
verimli olmak için gayret göster-
meyen, kendini geliştirme çabasında 
olmayan niteliksiz çalışanların, 
gerek gümrük mevzuatına hâkimi-
yet, analiz, yorum ve uygulama 
kabiliyetinin geliştirilmesi gerek 
kamu kurumu içerisinde ve gerekse 
hizmet alanlarla münasebetlerinde 
daha dikkatli, kamu çalışanı vasfına 
yakışır şekilde tutum ve davranış 
içinde bulunması için işbaşı ve 
hizmet içi eğitimlere ağırlık verilme-
si gerekmektedir. 
  Biz yöneticiler olarak, çalışanların 
kendilerini geliştirmeleri için sürekli 
bir öğrenme ortamı oluşturmalıyız. 
Bu sürece yönetici olarak kendinizi 
de eklemeyi unutmamalıyız. Hem 
bireysel hedeflere hem de kurum 
tarafından belirlenen hedeflere 
ulaşmak için yeni yöntemler 
denemekten ve çalışanlara kulak 
vermekten çekinmemeliyiz. Yeni ve 
yenilikçi fikirler hem önemsenmeli 
hem de ödüllendirilmelidir. 
   Y Kuşağının çalışma hayatına 
girmesiyle yöneticilere olan bakış da 
beklenti de değişmiştir. İş yerinde 
hem huzuru ve uyumu yakalamak 
hem de başarıya ve hedeflere 
ulaşmak için çalışanlar kadar 
yöneticilerin de kendilerini yenile-
mesi, çalışanlarla olan iletişimlerine 
dikkat etmesi gerekiyor. 
   Daha iyi bir yönetim tarzı elbette 
her zaman mümkündür. Ancak 
kendi kifayetsizliğinizden dolayı 
yöneticinizi beğenmiyor ve daha iyi 
yönetebileceğinizi düşünüyorsanız; 
yeteneklerinizi göstermek için 
kurumun görevde yükselme sınav-
ları herkese açıktır. 
   Yazımı Bertrand Russel’in bir 
sözüyle bitirmek istiyorum; 
“Dünyanın sorunu, akıllılar hep 
kuşku içindeyken, aptalların 
küstahça kendilerinden emin 
olmalarıdır.”
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ÜLKEMİZİN  2023 HEDEFLERİNE
ULAŞMASI VE DIŞ TİCARETTE İHRACAT 
ODAKLI BÜYÜME HEDEFİ GÖZÖNÜNE
ALINARAK YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 
ÜZERİNE GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

                 lkemizde 2012 yılında
                 açıklanan  2023 Hedefleri 
                 ilk anda büyük heyecan 
yarattı ve gerçekten de iyi oldu.  
Zira 2023 Türkiye'nin 100. yılına 
denk geliyor. İlerleme için hedefle- 
rimizin de olması önem arz ediyor. 
Hedeflerin ilk ortaya konulduğu 
2012 yılından itibaren Ülkemizde 
gayrı milli odaklar tarafından 
yaşatılan  süreçlerin 17/25 Aralık- 
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi ve 
sonrasında asimetrik düzende 
Uluslararası  krizlerin ve gündem-
lerin gerçek hedefinin Ülkemizi 
2023 hedeflerimizden uzaklaştır-
mak olduğunu ve maalesef kısmen 
de bunun 2012-2016 rakamlarını 
incelediğimizde başarıldığını 
üzülerek müşahade etmekteyiz. 
Keza 2023 hedefleri açısından çok 
kıymetli ilk  4 yıl da maalesef sabote 
edildi. Cumhuriyetimizin kuruluşu- 
nun 100. Yılına denk gelen 2023 
hedeflerimize baktığımız zaman  
100 yıl öncesinde; Güzide Cum-
huriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 
yılında çizdiği çerçeve, doktrin ve 
söylemlerini yeniden irdeleyelim ve 
bir asır sonrasına ışık tutan 
vizyonu, bugün yaşadıklarımızın iz 
düşümü açısından irdelememiz 
gerekmektedir. Peki Atatürk 1923 
de neler demiştir; 
Tam Bağımsızlık, ancak ekonomik 
bağımsızlıkla mümkündür. Ekono-
mik kalkınma, Türkiye’nin özgür, 
bağımsız, her zaman daha güçlü, 
her zaman daha zengin Türkiye 
idealinin belkemiğidir.  Hangi 
bağımsızlık vardır ki yabancıların 

öğütleriyle, yabancıların planları 
ile yükselsin? Ne denli zengin ve 
rahat olursa olsun, bağımsızlıktan 
yoksun bir ulus, medeni  insanlık 
karşısında uşak olmak mevkiinden 
daha yüksek bir muameleye layık 
olamaz. Tam Bağımsızlık denildiği 
zaman; gerçekten siyasi, mali, 
ekonomik, adli ve askeri ila, her 
sahada tam bağımsızlık ve tam 
serbestlik demektir. Bu 
saydıklarımın herhangi birinde 
bağımsızlıktan yoksunluk, millet 
ve memleketin gerçek manada 
bütün bağımsızlığından yoksun-
luğu demektir. Bir devlet ki: 
halkına koyduğu bir vergiyi 
yabancıdan almaz, gümrük 
vergilerini ülke ve ulusal isteklere 
göre düzenlemesi yasaklanmıştır; 
bir devlet ki: yabancılar üzerinde 
yargı yetkisinden yoksundur, 
böyle bir devlete elbette  
“Bağımsızdır” denemez. Türk ulusu 
asırlardan beri özgür ve müstakil 
yaşamış ve bağımsızlığı yaşamak 
için koşul saymış bir ulusun 
evlatlarıdır. Bu ulus bağımsızlık-
tan yoksun yaşamamıştır, yaşaya-
maz ve yaşamayacaktır. Bilirsiniz 
ki dünyada her kavmin, varlığı 
kıymeti, hürriyet ve bağımsızlık 
hakkı,  sahip olduğu ve yapacağı 
medenî eserlerle orantılıdır. 
Medenî eser vücuda getirmek 
kabiliyetinden mahrum olan 
kavimler hürriyet ve bağımsı-
zlıklarından soyunmaya mahkûm-
durlar. Medeniyet yolunda 
yürümek ve muvaffak olmak 
hayatın şartıdır.. Biz Türkler 
bütün tarihi hayatımızda hürriyet 
ve istiklale örnek olmuş bir mille- 
tiz. İstediğimiz dışarıda bağımsız- 
lık, içeride kayıtsız ve koşulsuz 
ulusal egemenliği korumaktan 
ibarettir. 
2023 yılı hedeflerimizin aslında 
‘Tam bağımsızlık ekonomik 
bağımsızlıkla mümkündür’  vizyon 
çerçevesinde araştırdığımızda; işte 

2023 yılında 100 yaşındaki güzide 
Cumhuriyeti’mizin 100 hedefi; 
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Süleyman E.SANLI
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Ü

TABA- Am-Cham
Türk Amerikan İşadamları Derneği

Gümrük , Lojistik ve Ulaştırma Komite Başkanı 
GMMD Eski Başkanı

Dünyanın ilk 10 büyük ekono-
misi arasına girmek.
Yıllık GSYH’ yı 2 trilyon dolara 
çıkarmak.
Kişi başına düşen milli geliri 20 
bin doların üzerine çıkarmak. 
500 milyar dolarlık ihracat 
yapmak.  
İhracatta ileri ve yüksek tekno-
lojili ürünlerin payını yüzde 
20’lere çıkarmak. 
İnşaat malzemeleri ve müteah-
hitlik hizmetleri ihracatında 
100 milyar dolarla dünyada ilk 
üç arasına girmek. 
Orta ve yüksek teknolojili 
ürünlerde Avrasya’nın üretim 
üssü olmak. 
46 milyon turist ağırlamak ve 
50 milyar dolar gelir elde etmek. 
AB’ye tam üyelik kabul edilirse 
63 milyon turist ve 86 milyar 
dolar gelir elde etmek.
Dünya çapında turizm kentleri 
oluşturmak.
İç turizm pazarından 20 milyon 
kişinin yararlanmasını sağlamak.   
Ekonomik sıkıntılardan tama-
men uzaklaşmak.   
Gelir dağılımını daha adil bir 
hale getirmek.
Demokrasi ve hukuk ilkelerini 
tam işler hale getirmek.  
Büyüme oranlarını sürdürüle-
bilir olarak ortalama yüzde 7’ler 
seviyesine yükseltmek.
Cari açığı kapatarak cari fazla 
vermek.
İşsizliği çok düşük mertebelere 
çekmek.
Yoksulluk sınırının altındaki 
nüfusu azaltmak.
Çok yüksek insani gelişme 
kategorisine çıkmak.
Avrupa Birliği’ne tam üye 
olmak.
Ortadoğu’da lider ülke olmak.   
İstanbul’u dünyanın önemli 
finans şehirlerinden biri yapmak.   
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Makale
Orman varlığını, ülke toplam 
alanının yüzde 30’una çıkarmak.
Mevcut ormanları geliştirmek, 
verimliliğini artırmak ve 
alanlarını genişletmek.  
Meteoroloji alanında bölgesel 
merkez olmak. 
Tüm özel çevre koruma bölgel-
erinde 2023’e kadar karasal ve 
denizsel alanlarda biyolojik çeşit- 
lilik tespit çalışmalarını bitirmek.  
Tüm nesli tehdit ve tehlike 
altında olan endemik, gösterge 
türlerin korunmasını sağlamak.  
Yenilenebilir enerji kaynaklarını 
en az yüzde 30 seviyesine 
çıkarmak.   
Rüzgar enerjisinde 10 bin MW 
(megavat) kurulu kapasiteye 
ulaşmak.   
Jeotermal kaynakların tama-
mını kullanmak.   
5 bin MW küçük hidroelektrik 
santrali kurulu kapasitesini 
sağlamak.  
60 milyon kapasiteli 1, 30 
milyon kapasiteli 2, 15 milyon 
kapasiteli 3 havalimanı yapmak.   
Türkiye’yi havacılık üssü yapmak.  
Olimpiyat, Dünya Futbol 
Şampiyonası ya da Avrupa 
Futbol Şampiyonası gibi bir 
büyük organizasyona ev sahip-
liği yapmak.   
EXPO fuarına ev sahipliği yapmak.   
Bölünmüş yolları 32 bin 
kilometreye çıkarmak.
Kuzey-güney karayolu koridor-
larını iyileştirmek.   
Yerleşim merkezlerine çevre 
yolu yapmak. 
Kuzey Marmara Otoyolu, 
Tekirdağ-Çanakkale- Balıkesir 
Otoyolu, Ankara-Delice Otoyo-
lu, Ankara, İzmir Otoyolu, 
Sivrihisar-Bursa Otoyolu, 
Afyon- Antalya Otoyolu, 
Ankara-Niğde Otoyolu, Şanlıur-
fa- Habur Otoyolu, Aydın-Deni-
zli-Antalya Otoyolu, İstan-
bul-Ankara-Kafkasya ve İran 
Otoyolu, Şanlıurfa-Diyarbakır 
Otoyolu’nu yapmak. 
24 yeni karayolu yapmak.   
Karayolu Akademisi kurmak.  
Tüm liman ve OSB’lerin bölün-
müş yollarla bağlantılarını 
oluşturmak. 
Rize-Mardin Otoyolu’nu inşa 
etmek.
Türk Otomotiv Kurumu’nu 
kurmak.     
Liman ve deniz tesislerini ulusal 
ulaşım ve trans Avrupa ağlarına 
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entegre etmek.
Yeni liman projeleriyle transit 
ülke olmak.
Elleçleme kapasitesini 32 
milyon TEU, 500 milyon ton 
kuru yük, 350 milyon ton sıvı yük 
ve 15 milyon yolcuya ulaştırmak. 
Yurtiçi taşımacılıkta denizyolunun 
payını yüzde 15’e (ton/km), 
konteynırlaşma oranını yüzde 
15’e (TEU) yükseltmek.
Gemi inşa sanayisinde 10 
milyar dolar inşa geliri ve yeni 
istihdam alanları oluşturmak.   
Katma değeri yüksek, ileri 
teknolojili gemiler inşa etmek.  
Marmara Denizi’nde kuzey-güney, 
doğu-batı ulaşımları için 
modern, fonksiyonel ve inter mo- 
dal taşımacılığa uygun 2 veya 3 
katlı araç yükleme boşaltma 
imkânları olan Ro-Ro terminal-
leri inşa etmek. 
Kısa mesafe deniz taşımacılığına 
yönelik, Karadeniz ve Akdeniz 
limanlarına sefer yapan RoRo, 
Ro- Pax filosu kapasitesini 
artırarak hatları çeşitlendirmek.   
Tersanelerin yoğunlaştığı 
yerlerde organize yan sanayi 
bölgeleri oluşturmak.
200 adet balıkçı barınağının 
55’ini kademeli olarak yat 
limanına dönüştürmek.
Deniz ticaret filosunu modernize 
edip, dünyanın en büyük 10 lima- 
nından en az birini inşa etmek. 
Denizcilik ekonomisinde Ar-Ge’ 
nin payını, ulusal hedefe paralel 
yüzde 2 seviyesine çıkarmak. 
Türkiye’nin kıyılarını dünyanın 
en temiz kıyıları arasına taşıyacak 
etkin bir çevre yönetim sistemi 
kurmak.
Birbirine yakın iskeleleri ihtisas 
limanlarına dönüştürmek.   
Gemi inşa sanayisinde yüzde 80 
yerli katkı payını yakalamak.   
Kent içi ulaşım sistemlerini AB 
standartlarına uyumlu hale 
getirmek.  
Engelliler ve fiziksel hareket 
kısıtlılığı olanlar için ulaşımda 
planlama ve tasarım standardı 
oluşturmak.   
Raylı sistemlerde yerli sanayiyi 
teşvik etmek.  
Kent içi trafikte enerji dostu, 
çevreye duyarlı doğalgaz-hibrit 
araç kullanmak, deniz-iç suyolu 
ulaşımını toplu taşımayla 
entegre edip iyileştirmek.  
Kentlere özgün otopark yönetim 
sistemi kurmak.  
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22 Eylül’ü ‘’otomobilsiz’’ gün 
ilan etmek.   
6 bin 792 kilometre yeni yüksek 
hızlı tren ağı inşa etmek.   
4 bin 707 kilometre konvansiyo-
nel yeni hat inşa etmek.
Başkent-ray projesini inşa 
etmek.
Ege-ray projesini tamamlamak, 
demiryolu araç filosunu yenile-
mek.   
Demiryolu Araştırma Enstitüsü 
kurmak.   
Demiryolu payını yolcuda yüzde 
10, yükte yüzde 20 artırmak.  
Uçak-dolmuş-taksi işletmeleri 
kurmak.
Deniz, göl gibi yerlere yakın 
turizm yerleşim merkezlerine hi- 
tap edecek deniz hava araçlarını 
kullanmak, bu alanda gelişim 
sağlamak. 
Türkiye’nin uluslararası uydu 
projelerinde yer alması için 
gerekli çalışmalar yapmak.   
Hava kargo taşımacılığına 
uygun havaalanlarını serbest 
bölge ilan etmek.  
Yerli imalat olarak en az 2 tip 
uluslararası bilinirliği olan 
tek-çift motor pervaneli ve çift 
motorlu hafif jet uçağı üretmek.  
100 geniş gövde, 450 dar gövde 
ve 200 bölgesel uçak olacak 
şekilde 750 uçaklık bir yapıya 
ulaşmak.   
Kendi uydusunu uzaya yerleşti-
recek teknolojiye sahip olmak.   
Yaylaları, turbo-prob uçuşlarına 
imkan veren havaalanlarıyla 
entegre etmek. 
Posta Düzenleme Kurumu 
kurmak.   
Bilişimin hacmini 160 milyar 
dolara çıkarmak.   
Geniş bant internet abone 
sayısını 30 milyona ulaştırmak.
Uluslararası bilişim şirketlerinin 
Ar- Ge merkezlerinin Türkiye’ 
de kurulmasının sağlanması 
amacıyla “Bilişim Vadisi OSB 
projesini gerçekleştirmek. 
Avrupa’nın çağrı merkezi üssü 
olmak.  
Küresel bilişim teknolojileri 
pazarında söz sahibi en az bir 
ulusal şirkete, en az bir ulusal 
markaya, tasarım ve standardıyla 
bize ait en az bir ulusal ürüne 
sahip olmak.
Türkiye’nin ilk savaş uçağını 
tamamlamak.  
Otomotiv sektörünün 5 milyon 
araç üretmesini ve 125 milyar 



 
 
 

Makale
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Yukarıdakilere ek olarak şunlar da 
düşünülmelidir. 

dolarlık ihracat yapmasını 
sağlamak. 
Yaklaşık 10 milyar dolarlık yaş 
sebze ve meyve ihracatı yapmak. 
Tarım ürünlerini işleyerek 
katma değeri yüksek  işlenmiş 
tarım ürünleri olarak  ihraç etmek.   
Hazır giyim sektöründe 60 
milyar dolarlık ihracat yapmak.  
İçme, kullanma ve sanayi için 
38.5 milyar metreküplük su 
kapasitesi yaratmak; su 
sıkıntısını ortadan kaldırmak.   
Tüm sulanabilir arazilerin 
sulanmasını sağlamak.  
İstanbul’da TEM Otoyolu 
üzerinde Silivri, Selimpaşa, 
Bahçeşehir, Avcılar, Kavacık, 
Ataşehir ve Kurtköy’de cep 
otogarları yapmak.  
Avrupa yakasında 
Silivri-Büyükçekmece Gölü 
aksında ve TEM Otoyolu 
arasında  kalan bölgeyi; Silivri’ 
nin batısında Değirmenköy, 
Çanta ve Hadımköy ile Kayabaşı 
ve Ispartakule’yi; Anadolu 
yakasında ise Maltepe, Orhanlı, 
Şile ve Ağva’yı gelişmiş alanlar 
haline getirmek.   
Enerji köprüsü haline gelmek.   
Petrol ve doğalgaz aramalarını 
artırıp enerjide dışa bağımlılığı 
ortadan kaldırmak.  
İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda işlem gören şirket 
sayısını 1.000’e ulaştırmak, 
nüfusun yüzde 10’una yakın 
yatırımcı olmasını sağlamak. 
Okullaşma oranlarını ilköğretim 
ve ortaöğretimde yüzde 100, 
yükseköğretimde ise yüzde 50 
seviyesine çıkarmak.  
Teknoparkların etkinliğini 
artırmak için bölgelerde sağla- 
nan destek, teşvik ve istisnaları 
2023’e kadar uzatmak.  
Ülke nüfusunun yaklaşık 5’te 
birinin yaşadığı İstanbul, 
2023’te 16 milyonu aşacak.
  Başkent Ankara’nın nüfusu 5.5 
milyona, İzmir’inki 4.5 milyona, 
Bursa’nınki ise 3.4 milyona 
ulaşacak.

Ülkede demokratik olgunluğu 
geliştirmek  

İnsan hakları temelinde adalet 
sistemini geliştirmek  

Çalışma yaşamında insan/birey 

odaklı sistemlere geçmek

İstanbul'a 4. "metro geçişli bir        
köprü" daha yapmak 

Eğitim sistemimizi bilimsel, 
analitik, kişisel gelişime önem 
veren inovasyon ağırlıklı    ve 
istikrarlı ön görülebilir bir 
yapıya kavuşturmak 

Üniversitelerimizi Akademik 

Bilinç ve AR-GE  ile Sanay-
icimiz ve İhracatçımız ile 
bütünleştirerek daha fazla katkı 
vermesini sağlamak. 

Yerli Türk Otomobili yapmak

Yerli Türk Uçağı yapmak 

Yerli Füzeler, roketler, silahlar 
(Savunma Sistemini ilerletmek) 
yapmak  

Yerli Uçak Gemisine sahip 
olmak  

Roket fırlatma tesisine sahip 
olmak  

Yeni büyük bir demir çelik 
fabrikası kurmak  

Yeni madenleri ve türevlerini  
işleyecek fabrikalar (mesela Bor 
gibi) kurmak. Ham maden 
ihracatı yerine katma değeri 
yüksek işlenmiş maden ve metal 
üretimi  yaparak işlenmiş metal 
külçe ve türevleri ile işlenmiş 
sanayi ürünleri ihracatına 
yönelmek.  

Gemi, Lokomotif, Uçak Motoru, 
Araba Motoru, HES Trübünü 
yapacak tesisler yapmak  

Her şehre metro ve şehirleri 
birbirine bağlayan hızlı tren 
ağları kurmak  

Şehirleri kentsel dönüşüm ile 
yeniden yapılandırmak ve 
çevreye de önem vermek

Şehirlerin altyapısının planlı 
yapılmasını (içme suyu, kanali-
zasyon yağmur suyu, elektrik, 
doğal gaz, telefon, internet) 
sağlamak 

Güneş ve Rüzgar Enerjisinden 

daha çok yararlanmak, off shore 
dahil yeni santraller kurma  

Bölgelere farklı sanayi tesisleri 
kurmak 

İthalatı azaltmak  

Ekolojik turizm gibi doğayla 
uyumlu yerel kalkınmayı destek- 
leyen yeni turizm alanları açmak  

Dünya çapında müzeler yapmak 

Dünya çapında ilginç mimari 
eserler ortaya çıkartmak  

Tarımı ve hayvancılığı destekle-
mek, yeniden kendine yeten bir 
ülke olmak  

Sanayide maliyetleri düşürecek 
ARGE çalışmalarına destek olmak 

Eğitime büyük önem vermek, 
alt yapıları sürekli finans olarak 
da desteklemek  

Devasa şehir hastaneleri veya 
Bölge Hastaneleri kurmak 

Tabii bunlar çoğaltılabilir ama 
ülkenin imkan ve kabiliyetlerini 
daha da artıracak, ülkeyi daha 
da güçlendirecek atılımlar 
yapmak gerekir. 

2012 yılında açıklanan 2023 
hedeflerimizden ilk 4 yılda gayrı 
milli unsurlar tarafından nasıl 
sabote edildiğimizi Prof.  Dr. 
Mahfi EĞİLMEZ Hoca’nın 2014 
ve 2016 yıllarında iki ayrı 
analizi-yorumuna yazımızda yer 
vererek dikkat çekmek istiyo-
rum;

Prof.  Dr. Mahfi EĞİLMEZ 
Hoca’nın 19 Temmuz 2014 
tarihli makalesinde; 

“2023 Hedeflerine 
Ulaşılabilir mi?
2023 Hedefleri” 

Türkiye ekonomisi için belir-
lenen 2023 yılı hedefleri 
arasında en somut ve ölçülebi- 
lir olanlarını aşağıdaki tabloda 
gösteriyorum.   
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Makale

Gösterge 2013 (Mevcut durum) 2023 (Hedef)  
GSYH (Milyar USD) 820 2.000  
Kişi Başı Gelir (USD) 10.782 20.000  
Büyüme (on yıllık ortalama, %) 5 7  
Türkiye ekonomisinin büyüklük sırası 17’nci İlk 10 arasında  
İhracat (Milyar USD) 163 500  

 2013 (Milyar USD) 2023 (Milyar USD) 
GSYH 820  
   % 5 Büyüme  1.272 
   % 7 Büyüme  1.536 
   % 10 Büyüme  2.025 

2004 – 2010 yılları arasında TL, 
rezerv paralara karşı değerlenme 
dönemi yaşamış ve ortalama 
büyüme yüzde 5 olduğu halde 
GSYH 390 milyar dolardan 732 
milyar dolara, kişi başına gelir ise 
5.775 dolardan 10.003 dolara 
yükselmiştir. Bu dönemde TÜFE 
endeksi yüzde 150 artarken dolar 
kuru sadece yüzde 3,5 artmıştır.

2013 itibariyle 820 milyar dolar 
olarak ölçülen GSYH’ nın, Türkiye, 
önümüzdeki on yılda eğer bu 
potansiyel büyüme hızıyla büyürse 
2023 yılında GSYH’ sı 1,3 trilyon 
dolara yaklaşacaktır.

Eğer yukarıda genel varsayım 
olarak ortaya koyduğumuz TL’nin 
iç ve dış değer kaybı birbirine eşit 
olursa ve eğer ekonomi potansiyel 
büyüme hızı paralelinde yıllık 
ortalama yüzde 5 büyüme kayd-
ederse 2023 yılında kişi başına 
gelir 14.841 dolara ulaşacak 
demektir. Ki bu Türkiye’nin orta 
gelir tuzağında sıkışıp kalmış 
olması anlamına gelecektir. Yıllık 
ortalama büyüme yüzde 7 olursa 
kişi başına gelir 17.923 doları 
bulacaktır. Ki bu orta gelir 
tuzağından çıkılabileceği anlamına 

Dolayısıyla TL’deki değerlenme 
dolar cinsinden GSYH’nın, büyüme 
oranının çok ötesinde yükselmes-
ine yol açmıştır.  2004 – 2010 
arasında geçerli olan bu olumlu 
tablonun son üç yılda eskisi kadar 
TL lehine işlemediğini, 2013 yılının 
Mayıs ayında Fed’in tahvil alım-
larını kısmaya başlayacağını 
açıkladığı tarihten itibaren de

Eğer Türkiye bu on yıllık sürede, 
kalkınma planlarında hedef olarak 
konulan, yüzde 7’lik yıllık ortalama 
büyüme hızını yakalarsa 2013 
yılında GSYH’ sı 1,5 trilyon doları 
aşacaktır. 2023 yılında 2 trilyon 

gelecektir. Türkiye, bu on yılda 
mucizevi bir şekilde yıllık ortalama 
yüzde 9’un üzerinde büyürse kişi 
başına geliri 23.632 dolara gelecek 
ve orta gelir tuzağından çıkmış 
olacaktır. 

Yıllık ortalama % 7 sürdürüle-
bilir büyüme oranı 
1923 – 2013 arasında Türkiye’nin 
yıllık ortalama büyüme oranı 
yaklaşık yüzde 5 olmuştur. Türkiye 
son on yılda da aynı ortalamayı 
yakalamıştır. Yüzde 5 büyüme 
ortalaması Türkiye’nin potansiyel 

Hesaplamalar için temel 
varsayım:
 
2013 ile 2023 yılları arasındaki on 
yıllık dönemde kur değişiminin 
enflasyon kadar olacağını yani 
TL’deki iç ve dış değer kayıplarının 
aynı olacağını varsayıyorum.

aleyhe döndüğünü belirtmemiz 
gerekiyor. Bir başka ifadeyle 
TL’nin rezerv paralar karşısında 
değer kaybetmesinin daha olası 
olduğu bir ortamda bulunduğumuzu 
dikkate alırsak  2004 – 2010 
arasın- da desteğini hissettiğimiz 
olumlu etkinin bir daha tekrarlan-
mayacağını kabul etmemiz gereki-
yor. 
 
2 trilyon dolarlık GSYH
 
Türkiye’nin gerek 1923 – 2013 
yılları arasında gerekse son on 
yıllık dönemde ölçülen potansiyel 
büyüme hızı yıllık ortalama yüzde 
5 oranında bir büyüme hızıdır.

doların üzerine çıkabilmesi için bu 
on yıllık dönemde yıllık ortalama 
büyüme hızının yüzde 10’a 
yaklaşması gerekmektedir .

Kişi başına 20 bin dolar gelir 
Kişi başına geliri GSYH / Yıl ortası 
nüfusu formülüyle hesaplıyoruz. 
Türkiye’nin 820 milyar dolarlık 
2013 GSYH’ sını 2013 yılının yıl 
ortası nüfusu olarak hesaplanan 
76.055’e bölünce kişi başına gelir 
10.782 dolar olarak hesaplanmak-
tadır. Önümüzdeki on yıl boyunca 
yıl ortası nüfusun ortalama olarak 
yüzde 1,2 oranında artacağını 
varsayıyorum.

büyüme oranıdır. Gelecek on yılda 
bu ortalamayı yüzde 7’ye çıkarma 
hedefi potansiyel büyüme oranını 
yüzde 40 oranında arttırmak 
demektir. Son on yılda GSYH’sını 
305 milyar dolardan 820 milyar 
dolara çıkarırken bile yıllık 
büyüme ortalamasını potansiyel 
büyüme oranının üzerine çıkara-
mamış olan Türkiye’nin yapısal 
reformları yapmadan bu ortala-
maya ulaşması objektif koşullar 
altında mümkün görünmüyor.   

 2013 KB Gelir (USD)  2023 KB Gelir (USD)  
GSYH büyümesine göre 10.782   
   % 5 Büyüme  14.841  
   % 7 Büyüme  17.923  
   % 9,3 Büyüme  23.632  



 
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

İhracatı 500 milyar dolara 
çıkarmak 
Türkiye, 2004 – 2013 yılları 
arasındaki on yılda ihracatını 
yıllık olarak yüzde 13 dolayında 
artırmıştır. Özellikle küresel krizin 
etkili olduğu 2008 – 2013 döne-
minde birçok ekonominin ithalat 
kısıtlamalarına gitmesine karşın 
yeni pazarlara ulaşarak ve mevcut 

Tablodaki hesapların ortaya 
koyduğu çerçeveye göre eğer 
Türkiye önümüzdeki on yıllık 
dönemde yıllık olarak geçtiğimiz 
on yıldaki yıllık ortalama ihracat 
artış oranına (yüzde 13) ulaşabil-
irse 2023 yılında ihracat toplamını 
hedeflenen 500 milyar doların 
üzerine çıkarabilir.  Buna karşılık 
Türkiye, gelecek on yılda hedefle-
diği yüzde 7 yıllık GSYH büyüme 
oranı dolayında bir ihracat 
artışını gerçekleştirirse 2023 
yılında 321 milyar dolarlık, eğer 
potansiyel büyüme oranı olan 
yüzde 5 oranında bir ihracat 
artışını gerçekleştirirse 2023 
yılında 266 milyar dolarlık bir 
ihracat toplamına ancak ulaşabilir. 

Sonuç 
Yukarıda gerek GSYH gerekse kişi 
başına gelir artışını incelerken 
büyüme oranlarını ele aldık. 
Büyüme oranı ortalamamız yüzde 
7 olsa bile 2013 ile 2023 yılları
arasındaki on yıllık dönemde 

pazarlarda etkinliği artırarak 
sağlanmış olan bu ortalama artış 
önemli bir artıştır.  
Önümüzdeki on yıllık dönemde 
ihracat artışı için üç ayrı varsayım 
altında tahmin yapıyorum: (1) 
Önceki on yılda yakalanan yüzde 
13 oranındaki yıllık ortalama 
ihracat artışının aynen devam 
etmesi. (2) Sürdürülebilir büyüme

TL’deki iç ve dış değer kayıplarının 
aynı olacağı varsayımı altında hedef 
olarak alınan 2 trilyon dolarlık 
GSYH’ya ve 20 bin dolarlık kişi 
başına gelire ulaşma imkânımız 
bulunmuyor. Yaptığımız değer-
lendirmede 2013 yılı için konulan 2 
trilyon dolarlık GSYH, 20 bin dolar- 
lık kişi başına gelir, yüzde 7 oranın- 
da yıllık ortalama sürdürülebilir 
büyüme oranı ve en büyük on 
ekonomi arasına girme hedefleri-
nin erişilebilecek hedefler olmadığı 
sonucuna varmış bulunuyoruz. Bu 
durumda yüzde 9’dan düşük bir 
büyüme oranıyla 2 trilyon dolarlık 
GSYH ve 20 bin dolarlık kişi başına 
gelir hedefine ulaşmamızın tek 
yolu olarak TL’nin bu on yıllık 
sürede yabancı paralara karşı 
değerlenmesi olarak karşımıza 
çıkıyor. TL’nin değerlenmesinin, 
GSYH’yı ve kişi başına geliri 
yükseltecek olmasına karşılık 
ihracat hedefini ehlikeye sokacağı 
da dikkate talınmalıdır.  Burada 
ele aldığımız 2023 hedefleri  içinde  

En büyük 10 ekonomi arasına 
girmek 

Aşağıdaki tablo en büyük 10 ülke 
ve Türkiye’nin 2013 GSYH 
büyüklüklerini gösteriyor.
Türkiye’nin ilk on ülke arasına 
girebilmesi yani en azından 
Hindistan’ı geride bırakabilmesi 
için yıllık ortalama yüzde 8,5 
dolayında büyümesi (ya da daha 
düşük büyümeyle birlikte TL’nin 
ciddi biçimde değerlenmesi) ve 
Hindistan’ın bu on yıllık süre 
içinde hiç büyümemesi (ya da Hint 
Rupisinin ciddi biçimde değer 
kaybetmesi) gerekiyor. 

olarak hedeflenen yüzde 7 oranın-
daki yıllık ortalama GSYH 
büyümesinin yakalanması ve 
ihracatın da bununla uyumlu 
artması. (3) Potansiyel büyüme 
oranı olan yıllık ortalama yüzde 5 
oranında büyümeye ulaşılması ve 
ihracatın da buna ayak uydur-
ması.

Şimdi bu üç varsayıma göre 
hazırladığım verileri tabloya 
yerleştireyim:

 500 milyar dolarlık ihracat hedefi, 
geçmiş on yıldaki performansa 
bakıldığında, ulaşılabilir tek hedef 
gibi dursa da yıllık yüzde 7’nin 
üzerinde artışa süreklilik sağla-
mak kolay görünmüyor.   
Prof.  Dr. Mahfi EĞİLMEZ 
Hoca’nın 28 Mart 2016 tarihli 
makalesinde ise;

2023 Hedefleri Ne Oldu? 
Hükümet, 2012 yılı sonunda 
Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 
yılı için bazı ekonomik hedefler 
açıklamıştı. Bunlardan her biri 
üzerinde durmak bugün artık 
anlamını tümüyle kaybetmiş 
görünüyor. O nedenle yalnızca en 
iddialı görünen 3 hedefi ele alıp 
bunlara ulaşma imkânı kalıp 
kalmadığını gözden geçireceğiz. 
Bu hedeflere göre 2023 yılında 
nüfus 100 milyona, GSYH 2 trilyon 
dolara, kişi başına gelir 20 bin 
dolara ve ihracat da 500 milyar 
dolara ulaşacaktı. Bu hedefleri 
aşağıdaki tabloda gösterelim.     

Makale

GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ 50

OC
AK

   2
01

9
•

Sıra Ülke GSYH 2013 (milyar USD) 
1 ABD 16.800 
2 Çin 9.181 
3 Japonya 4.901 
4 Almanya 3.636 
5 Fransa 2.737 
6 İngiltere 2.536 
7 Brezilya 2.243 
8 Rusya 2.118 
9 İtalya 2.072 
10 Hindistan 1.871 
17 Türkiye 827 

 
İhracatın Yıllık Büyüme Oranı 

Yıllar % 13 % 7 % 5 
2013 163 163 163 
2023 553 321 266 
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Makale

2016 yılı için tahmin edilen 2.207 
milyar TL tutarındaki GSYH’yı 
esas alarak hesaplamaya başlay-
alım. 2013, 2014 ve 2015 yılları 
artık sonuçlandığı için bu yıllara 
gerçekleşen miktarları koyduk. 
Yapacağımız tahminler 2016 ve 
sonraki yıllar için olacak. 
 2023 yılında GSYH’nın 2 trilyon 
Dolara çıkabilmesi için TL cinsinde 
yıllık ortalama nominal yüzde 22 
artarak 8,7 trilyon TL’ye ulaşması 
gerekiyor. Bu hesaplamanın içinde 
ilk iki yıl (2016 ve 2017) için yıllık 
ortalama yüzde 6, sonraki yıllar 
için TCMB’nin enflasyon hedefi 
olan yıllık ortalama yüzde 5 
oranındaki enflasyonu da var. 
Enflasyondan arındırarak bakar-
sak 2023 yılında 8,7 trilyon TL’lik 
bir GSYH’ya ulaşılabilmesi için 
yıllık ortalama büyüme hızının 
yüzde 15’den aşağıya düşmemesi 
gerekiyor. 1923’den bu yana geçen 
90 yılı aşkın sürenin büyüme 
ortalamasının yüzde 5 olduğunu 
düşünürsek bunu önümüzdeki 8 
yılda 3 katına çıkarmamız gereke-
ceğini görmüş oluruz.
Tabloda bu yıllar içinde USD/TL 
kurunun nasıl gelişeceği de 
gösteriliyor. Bu tahmin de TL’nin 
USD’ye karşı yılda ortalama yüzde 
5 değer kaybedeceği gibi son 
derecede tutucu bir yaklaşıma 
dayanılarak yapılmıştır. 

GSYH yıllık olarak nominal 
(enflasyon + reel büyüme) yüzde 
22 oranında büyürse, TL de 
USD’ye karşı yıllık ortalama 
olarak yüzde 5’den fazla değer 
kaybetmezse 2023 yılında 
GSYH’mız 2013 hedefleri olarak 
açıklanan 2 trilyon Dolar düzeyine 
ulaşabilir. 
 Şimdi gelelim 500 milyar Dolarlık 
ihracat hedefine. Burada da 2013, 
2014 ve 2015 yılları artık 
sonuçlandığı için bu yıllara 
gerçekleşen miktarları koyduk. 
Yapacağımız tahminler 2016 ve 
sonraki yıllar için olacak. 2013, 
2014 ve 2015 yıllarında 
gerçekleşen ihracat miktarlarını 
esas alarak yaptığımız hesaplama-
lar bize, 2023 yılındaki 500 milyar 
Dolarlık ihracat hedefine 
varılabilmesi için yıllık ortalama 
yüzde 17 ihracat artışı gerçekleştiril- 
mesinin gerekli olduğunu gösteriyor.
Özetle söylemek gerekirse 2023 yılı 
için açıklanan 2 trilyon dolarlık 
GSYH hedefine varabilmemiz için 
GSYH’mızı TL cinsinde yılda nominal 
olarak yüzde 22, reel olarak yakla- 
şık yüzde 15 artırmamız gerekiyor. 
Benzer biçimde 2023 hedefi olan 
500 milyar dolarlık ihracat hede- 
fine ulaşmak için ihracatımızı her 
yıl dolar bazında yüzde 17 artır-
mamız gerekiyor.
Tarihimiz boyunca reel olarak yıllık

ortalama yüzde 5 artırabildiğimiz 
GSYH’yı önümüzdeki 8 yıl içinde 
yüzde 15 artırabilir miyiz? İhra-
catımızı 150 milyar dolardan 500 
milyar dolara 8 yıl içinde çıkara-
bilir miyiz? 
 
İki makalede bazı önemli rakam-
lara dikkat çekmemiz gerekirse 
Ülkemizin 2002-2012 yılları 
arasında İhracatını yıllık %13 
arttırdığımızı ve yıllık büyüme 
oranımızı Cumhuriyet ortalama-
mız olan %5 ‘in üzerinde aynı 
yıllarda seyrettiğini ve 2014 
yılında yapılan analiz-yorumda 
ihracatta 500 Milyar Dolar 
hedefinin 2002-2012 ortalaması 
yıllık %13 artış ile  bakıldığında 
mümkün görüldüğü ,yine aynı 
analizde yıllık %7 büyüme ortala-
ması yakalanabilir ise kişi başı 
GSYH ın 20.000 USD seviyesine 
ulaşmasa da 17.923 USD seviyes-
ine ulaşabildiği,  2016 yılında 
yapılan analizde ise ilk 4 yıllık 
artış oranlarının tutturulamaması 
nedeniyle ihracatta yıllık %17 artış 
ortalaması gerektiğine ve pek de 
mümkün olmadığına yer verilm-
iştir. 2012-2016 yılları arasında 
yaşadıklarımızın sadece 
siyasal-sosyal değil aynı zamanda 
ekonomik veriler bazında da 
değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Gösterge 2013 2023 Artış Misli 
GSYH (Milyar USD) 820 2.000 2,44 
KBGSYH (USD) 10.275 20.000 1,95 
İhracat (Milyar USD) 163 500 3,07 

Yıllar GSYH (Trilyon TL) USD/TL GSYH (Milyar USD) İhracat (Milyar USD) 
2013 1.567 2,13 823 152 
2014 1.747 2,32 799 158 
2015 1.963 2,95 722 144 
Büyüme % 22 % 5 

 
% 17 

2016 2.207 3,10 713 168 
2017 2.686 3,25 826 197 
2018 3.269 3,41 957 230 
2019 3.978 3,59 1.109 268 
2020 4.841 3,77 1.286 314 
2021 5.892 3,95 1.490 367 
2022 7.170 4,15 1.727 428 
2023 8.726 4,36 2.002 500 

Şimdi bu hede-
flere göre artık 
geride kalan 
2013, 2014 ve 
2015 yıllarını 
gerçekleşme 
olarak yazalım 
ve 2016 ile 2023 
arası için 
tahminler 
yapalım. 
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Merhum Cumhurbaşkanımız 
Turgut ÖZAL ’ın 80’li yıllarda 
başlattığı ve model ülke olarak 
Japonya baz alınarak İhracata 
Dayalı Büyüme Modeli Ülkemizce 
benimsenmiştir. Bu kapsamda 
KOBİ’leri ihracatçı durumuna 
getirmek için Dış Ticaret Sermaye 
Şirketleri, Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri modeli Japonya’dan 
alınarak Ülkemizde uygulamaya 
konulmuştur. Ancak süreçleri 
hatırladığımızda bir çok  Sektörel 
Dış Ticaret ve Dış Ticaret Sermaye 
Şirketleri’nin ilk yıllarında müthiş 
ivme kazandırdığını ancak 90’lı 
yıllarda bu kabil firmalarımızın 
finansal olumsuzluklar  yaşan-
masının ardından yeniden ihracatta 
doğru konumlandırılmış Sektörel  
Dış Ticaret ve Dış Ticaret Sermaye 
Şirketleri v. b. ekonomik aktörlerin 
bugünlerde daha sağlıklı olarak 
ihracata katkı verdiğini ve 2023 
hedeflerimizde daha etkin bir 
şekilde rol almaları açısından daha 
korunaklı bir hale getirilmeleri 
gerektiği gözlemlenmektedir. 
Ayrıca İhracata Dayalı Büyüme 
Modeli’ nde yarınlarda Katma 
Değer Üreten sektörler (Savunma 
Sanayi, Otomotiv, İşlenmiş Tarım 
Ürünleri, İşlenmiş Maden ve Metal, 
Kendi markalarımız ile Tekstil, 
Deri, Hazır Giyim) ve Hizmet 
İhracatı (Müteahhitlik, Turizm, 
Bilişim v. b.) üzerinde yoğun-
laşmamız ve stratejik yaklaşımlar 
benimsememiz gerekmektedir. 
Keza 2002 yılından itibaren 
gözlemlenen %13’lük artışın genel 
olarak İstanbul’a 2 saatlik uçuş 
mesafesinde olan pazarlara yönelik 
ihracat temelli olduğunu ve 2002 
yılında 36 Milyar Dolar ‘dan 2012 
yılında 140 Milyar Dolar’a geldiğini 
gözlemlemekteyiz. Ancak bu 
seviyeden daha ileri gidebilmek 
Dünyanın en fazla tüketen ekono-
misi olan ABD başta olmak üzere 
Kuzey Amerika Ülkeleri’ne ve 
Çin’de gelişen lüks tüketim pazarı-
na hitap edebilmekle doğru 
orantılıdır. Peki İstanbul’a uçuş 
mesafesi 2 saatin ötesinde olan 
deniz aşırı ülkelerde-pazarlarda 
neden kalıcı ve istikrarlı bir ihracat 
potansiyelimiz bulunmadığı gibi 
neden gelişmemektedir. Keza 2002 
yılından itibaren gözlemlenen 
%13’lük artışın genel olarak İstan-
bul’a 2 saatlik uçuş mesafesinde 
olan pazarlara yönelik ihracat 
temelli olduğunu ve 2002 yılında 

36 Milyar Dolar ‘dan 2012 yılında 
140 Milyar Dolar’a geldiğini 
gözlemlemekteyiz. Ancak bu 
seviyeden daha ileri gidebilmek 
Dünyanın en fazla tüketen ekono-
misi olan ABD başta olmak üzere 
Kuzey Amerika Ülkeleri’ne ve 
Çin’de gelişen lüks tüketim pazarı-
na hitap edebilmekle doğru 
orantılıdır. Peki İstanbul’a uçuş 
mesafesi 2 saatin ötesinde olan 
deniz aşırı ülkelerde-pazarlarda 
neden kalıcı ve istikrarlı bir ihracat 
potansiyelimiz bulunmadığı gibi 
neden gelişmemektedir. AB ve 
Afrika’ya yönelik ihracatlarımızda 
avantaj teşkil eden kısa termin 
sürelerimiz ve tedarik devamlılığı 
ile AB-Afrika pazarlarındaki 
tüketici alışkanlıklarının 
ihracatçılarımız tarafından özüm-
senmesi empati kurulabilmesi 
ihracatta güçlü yanlarımız olarak 
ortaya çıkarken deniz aşırı ülkele-
rde tüketici alışkanlıkları-ambala-
jlama teknikleri- navlun süreleri-te-
darik devamsızlığı v. b. hususlar 
zayıf yönlerimizi teşkil etmektedir. 
Örneğin ABD’ye yönelik ihracat-
larımızda  Gaziantep Halı Sektörü  
Makine Halısı imalatında Belçi-
ka’ya makine halısı’ nda uygulanan 
indirimli vergi oranları nedeniyle 
ABD’de ve Meksika’da Belçika ile 
rekabette El Halılarında ise Paki-
stan Hükümeti’nin uyguladığı El 
Halılarına uçak ile navlun muafiyeti 
nedeni ile Pakistan El Halı Sektörü 
ile rekabette zorlanmaktadır. Aynı 
durum Denizli Ev Tekstili Sektörü 
için de geçerlidir. Keza ABD’ye 
ihracatta AB’ye yönelik katma 
değeri düşük fason ihracat politi-
kamız (Marka mümessili- Marka 
Sahibi İthalatçı-AVM Mağaza Satış 
tedarik zincirine yapılan ) tam 
tersine yükselen değer E-Ticaret ile  
İnternet Siteleri yoluyla ABD’li 
tüketici’ ye doğrudan satış yöntem-
leri benimsenmelidir. Örnek 
vermek gerekirse  E-Ticarette 
sadece AMAZON.COM internet 
sitesinin ilk çeyrek (3 aylık) satış 
cirosu 36 Milyar Dolar ‘dır. Hindis-
tan’da yerleşik 20.000 KOBİ 
AMAZON. COM’un tedarikçisi 
konumundadır. Hindistan 
Ekonomi Bakanlığı’nın bu sayıyı 
100.000 ‘e çıkarma hedef ve 
vizyonu deklere edilmiştir. ABD’ye 
yönelik ihracatlarda zannedilenin 
aksine ABD’ye ithalat yapmak , 
parasını tahsil etmek için ABD’de 
yerleşik şirket olma zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Hindistan 
KOBİ’leri ABD’de şirket kurmadan 
ABD’de mukim ekonomik oper-
atörler ile anlaşarak ithalatlarını 
kendi adlarına yapılmasını sağla-
yarak doğrudan tüketiciden 
tahsilatlarını gerçekleştirmektedir. 
Keza ABD’ye yapılan ithalatlarda 
KDV (VAT) ithalat esnasında değil 
son tüketiciye satış esnasında tahsil 
edilmektedir. Bu da sistemi oldukça 
cazip bir hale getirmektedir. 
Örneğin Ülkemizde son Tebliğ ile 
30 EURO seviyesine çekilen Hızlı 
Kargo muafiyeti ABD’de 800 USD’ 
dir. Bu dahi mikro ihracatın 
önünün açılmasına imkan teşkil 
etmektedir ki Hindistan firmaları 
bu boşluğu hızla doldurmaktadır. 
Ülkemizde EDGB kapsamında 
düzenlenen Mikro İhracat’ ı 
destekleme ve arttırma faaliyetleri 
deniz aşırı ülkelerde navlun 
engeline takılmaktadır. Bu bağlam-
da Hindistan ve Pakistan navlun 
sorununu Milli Havayolları ile 
taşıma ile ABD’ye ve diğer ülkelere 
(Meksika-Kanada) mikro ihracat-
larını desteklemektedir.  Bu husus 
özellikle yerli ve milli Uluslararası 
güvenilirliğe ve kabiliyete haiz Hızlı 
Kargo Şirketleri ile desteklen-
melidir. Ülkemizde bu bağlamda 
PTT başta olmak üzere enternasyo-
nal kabiliyete haiz Yerli ve Milli 
Hızlı Kargo Şirketleri’nin özellikle 
deniz aşırı ülkelerde yetkinliğinin 
ve yerel partnerler ile güçlü işbir-
likleriyle  dağıtım kabiliyetlerinin 
arttırılması gerekmektedir. Yerli ve 
Milli Hızlı Kargo şirketlerinin 
ihdası ve yurtdışında desteklenmesi 
Yerli Uçak ,  Yerli Otomobil üretimi 
ile aynı önem ve öncelikte tutul-
malıdır. 
2023 hedeflerine ulaşabilmemiz 
açısından Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığı’nın modernizasyonu ve altyapı 
yatırımlarına takdire şayan şekilde 
gösterilen ilgi ve ihtimamın insan 
kaynaklarına da eşdeğerde gösteril- 
mesi elzemdir.  Keza Sanayicilerimi- 
zin zamana karşı yarıştığı bir  çok 
fabrika- sanayi tesisimizin 3 vardiya 
non - stop çalıştığı göz önünde 
bulundurulduğunda imalatçı 
ihracatçılarımızın zaman ve süreç 
içerisinde Gümrük İdareleri’nden 
hammadde-ara mamul ve 
makine-makine parçası stratejik 
ithalatları ile ihracat terminlerinde 
özellikle vardiya sistemine geçilmesi 
yönünde beklentilerinin arttığı 
gözlemlenmektedir.  Gümrük 
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personelinin fazla mesai ücretlerine 
halel getirmeyecek, YetkiÜcret- 
Sorumluluk dengesi gözetilerek 
ihracatçıların artan şekilde vardiya 
sistemine geçilmesi ve gümrüklerde 
diğer Kurumlara nazaran inanılmaz 
hız kazanan iş-işlem süreçlerinin 
daha da hızlandırılabilmesi açısın-
dan bu kapsamda;

Makale

Gümrüklerde hızlanan iş-işlem 
süreçlerinin daha da hızla-
nabilmesi ve kesintiye uğrama-
dan hizmet verilebilmesi için 
tüm işlemlerin tek personel 
(Gümrük Muayene Uzmanı 
veya Gümrük Muayene Denet-
meni ünvanı görev ve sorumlu-
luğu ile yetkilendirilmiş  (muay-
ene memuru) üzerinden 
başlatılıp bitirilmesi,

Kat’i İthalatta tarife dışı önlem 
gibi düşünülerek (dahilde 
işleme, hariçte işleme, geçici 
ithalat ve yatırım teşvik işlem-
leri hariç) CIF İstatistiki Kıymet 
üzerinden %1  (yüzde bir)   
oranında TASİŞ Döner Sermaye 
marifetiyle pay ayrılarak 
doğrudan gümrük saymanlığa 
vergilerle beraber yatırılması; 
yatırılan bu meblağların %20 
sinin Gümrük Müşavirlik 
mesleğinin gelişimi açısından 
değerlendirilmek üzere kurul-
ması elzem hal alan Gümrük 
Müşavirleri Odası’na ve/veya 
Gümrük Müşavir Derneklerine 
geri kalanın merkez-taşra 
teşkilatı Gümrük personeline 
performans-yetkisorumluluk 
esası üzerinden dağıtılması, (Bu 
meblağ hesaplandığında halı 
hazırda gümrüklerde toplanan 
fazla mesai ücretinden çok daha 
yüksek yekun teşkil edeceği göz 
önünde bulundurulmalıdır)

İthalatta ayrılan TASİŞ Döner 
Sermaye payı ile Gümrük 
Müsteşarlığı merkez ve taşra 
personelinin mali sorumluluk 
(vergi tahakkuku sorumlu-
luğu)-görev-hizmet esasları 
kapsamında dağıtılarak bu 
suretle görev-yetki-sorumluluk 
arasındaki adalet sağlanması, 

Kat’i İthalatta (DİİB- hariçte 
işleme, geçici ithalat ve yatırım 
teşvik işlemleri hariç ) konula-
cak TASİŞ Döner Sermaye Payı 
ile Gümrük personeli MALİ 

YÖNDEN feraha kavuşturul-
masına müteakip Ekonomik 
Çekim Merkezlerinde belli başlı 
Gümrük İdarelerinde ihracatta 
vardiya ile çalışma esasına 
geçilerek sadece ihracatta fazla 
mesai ücret yükünün 
kaldırılarak ihracatçılarımızın 
maliyet-zaman yükünün 
azaltılması, aynı zamanda 
Sanayicilerin, İmalatçı- 
İhracatçıların  kapasite rapor-
larına mütenasip hammadde, 
ara girdi ve makine, makine 
parçası, üretim için elzem 
aksesuar, sipariş numunesi v. b. 
stratejik ithalatlarında da 
vardiya sistemi ile çalışılan 
gümrük idarelerinde ithalata 
izin verilmesi,

Muayene Memurlarının vergi 
tahakkuku sorumluluğu taşıdığı 
göz önüne alınarak eğitim 
seviyelerine uygun (tamamı 4 
yıllık Üniversite mezunudur) 
görev yetki- sorumluluk 
kapsamında GÜMRÜK MUA- 
YENE UZMANI veya GÜMRÜK 
MUAYENE DENETMENİ 
ünvanları ile teçhiz edilerek 
Gümrük Müdürü emrinde Mua- 
yene Kurullarında çalıştırılması,

Gümrük Muhafaza Personeli’ 
nin 5607 sayılı Kaçakçılıkla 
Mücadele ADLİ KOLLUK 
görevleri kapsamında aynı 
görevi yapan Emniyet Teşkilatı 
Adli Kolluk Özlük Haklarına 
kavuşturulması, aynı zamanda 
GÜMRÜK MUHAFAZA 
UZMANI kadroları ihdas 
edilerek Üniversite Mezunu (4 
yıllık) Personelin bu kadrolarda 
değerlendirilmesinin sağlanması,

Gümrük İdareleri’nde taşrada 
görevli personelin (Muayene ve 
Muhafaza kadroları dışındaki 
İdari personelin ) 4 yıllık 
Üniversite Mezunu olanların 
GÜMRÜK GELİR UZMANI 
statüsünde uzmanlaşmasının 
sağlanması ve Özlük Haklarının 
buna uygun düzenlenmesi,

Taşra Teşkilatı’nda görevde 
yükselmelerin Gümrük Muay-
ene Uzmanı, Gümrük Muhafaza 
Uzmanı, Gümrük Gelir Uzmanı 
kadrolarından liyakat,  perfor-
mans, bilgi ve  yetenek ile çözüm 
odaklı yaklaşım kriterleri üzerin-  

den belirlenerek sağlanması, 
Ayrıca İdareci kadrolara Uzman 
Kadrolardan liyakat esaslı 
atama ile geçişlere de müsaade 
edilmesi, Uzman kadrolar 
arasında da sınav-liyakat ile 
geçişlerin sağlanması, 

Tüm Kadroların Çalışma 
Yönetmeliklerinin ayrı ayrı 
hazırlanarak görev-yetki-so-
rumluluk çerçevelerinin belirle-
nerek yaşanan görev-yetki 
çatışma ve karmaşalarına son 
verilerek Gümrük Teşkilatı’nda 
artan rehberlik ve çözüm odaklı 
yaklaşımların daha da arttırılması, 

Gümrük Taşra Teşkilatı’ na  
uzman yetiştirmek üzere 
gümrük-dış ticaret iş ve işlem-
leri ile Kamu Vergi Gelirlerinin 
Önemli bir kısmına yön veren 
ekonomik çekim merkezlerin-
den birinde veya bir kaçında 
Gümrük Akademisi’ nin kuru-
larak Liselerden çıkış puanı ve  
sınav ile öğrenci alınarak 4 yıllık 
eğitime tabi tutulması, Uzman-
laşmanın henüz Akademi 
seviyesinde başlatılarak Bakan-
lığımızın Eğitim Daire Başkan-
lığı nezdinde hizmet içi eğitim 
süreçlerinin GÜMRÜK AKADE-
MİSİ tarafından yürütülmesi, 
Akademik Eğitim süresince  
mutlak surette ilk 2 yıl özel 
sektörde sonraki 2 yıl Kamuda  
üçer aylık zorunlu staja tabi 
tutulduktan sonra Özel 
Sektör-Kamu farkındalığı ve  
empatisi de kazandırılarak 
göreve başlatılması,  aynı 
zamanda yabancı dil eğitimine 
de Akademi de ağırlık verilmesi, 

Farklı Üniversitelerden mezun-
lardan da Gümrük Teşkilatı’na 
sınavla personel alımı halinde 
de GÜMRÜK AKADEMİSİ’ nde 
2 yıl eğitim aldıktan sonra 
kadroya ve göreve atanmasının 
sağlanması (2 yıllık eğitimde 1 
yıl özel sektörde 1 yıl Kamuda 
üçer aylık mecburi staja tabi 
tutulması) 

Özellikle GÜMRÜK AKADEMİ-
Sİ’ nde Yabancı Dil Eğitimine 
de ağırlık verilerek mevcut 
personelin dahi talep üzerine 
özendirilerek yabancı dil ara 
eğitimlerine tabi tutulması, 
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Rotasyon uygulamalarının taşra 
personelinin aile birliği ve 
gönüllülük esası çerçevesinde 
tekrar gözden geçirilerek, Milli 
Eğitim ve Emniyet Teşkilatı’na 
benzer Kapı-doğu-şark mecburi 
hizmetlerinin haricinde 
ikametlerinin, çocuklarının 
eğitimi ve mutlu oldukları 
şehirlerde rotasyonlarının ve 
istihdamının sağlanması,

Gümrük Müşavirlerinin meslek 
statüleri gereği yaptıkları iş ve 
işlemlerin niteliği itibariyle  
Gümrük Müşavirleri Odası 
hakkı verilerek Oda çatısı 
altında toparlanması,

Gümrük İdareleri’nde ithalat- 
ihracatçıların  doğrudan temsil 
yoluyla iş takibi yapabildikleri 
de göz önünde bulundurularak 
Asgari Ücret Tarifesi’ ne her yıl 
iş çevrelerinden yapılan maliyet 
düşürücü baskıların Bakanlık 
tarafından göğüslenmesi ve adil 
bir fiyat artışı politikası göster-
ilmesi ya da Asgari Fiyat 
Tarifesi v.b. hususların kademe-
li olarak Gümrük Müşavir 
Odaları ‘na yetki devrinin 
yapılması, 

Mükelleflerin  Mali Müşa-
virlerinden beklemediği vergile-
rimi ödeyin baskısının Gümrük 
Müşavirlerinin üzerinden Yasa 
Koyucu tarafından kısıt getiril-
erek kaldırılması ve bu yolla 
uygulanan haksız rekabete son 
verilmesi, (Keza lojistik 
şirketleri çatısı altında faaliyet 
gösterilen gümrük müşavirlik 
şirketlerinin ithalatçılar adına 
peşin yatırdıkları ithalat 
vergileri ve masraflarını 
vadelendirip ayrıca kar ve 
komisyon şeklinde ancak 
esasında faiz  yansıtılması 
haksız rekabete yol açtığı gibi 
Bankacılık Kanunu’na da 
aykırılık teşkil etmektedir) 
Hususları önem arz etmektedir
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Özet:
  
 Adlî hegemonya veya jüristrokrasi 
yargının devlet içinde ideolojik 
hedeflerine ulaşmak için hâkim ve 
savcı sınıfının görev ve yetkilerini 
mensup illegal oldukları örgütün 
stratejik amaçlarına ulaşmak için 
devlet içinde kast oluşturarak 
kullanmalarıdır.  Bu çalışmanın 
amacı; Türkiye özelinde yargının 
PDY olarak adlandırılan terör 
örgütü tarafından terörize edilmesi 
bu PDY (FETÖ) ve yargı arasındaki 
ilişkileri tahlil ve analiz etmektir. 
Çalışma elitizm ve adli hegemonya 
kavramlarının teorik çerçevesi 
üzerinden tespitlere yer vererek 
Türkiye özelinde somut vaka analizi 
yapmaktadır.
 
Anahtar Kelimeler:
 
Jüristokrasi, Adlî Hegemonya, 
Paralel Devlet Yapılanması, Terör, 
Elitizm. 

Giriş
 
Elitizmin dayandığı en temel 
düşünce her insanın eşit 
doğmadığıdır, bazı insanlar 
ayrıcalıklıdır ve kaçınılmaz olarak 
diğerlerini yönetirler. En basit 
haliyle elitizm ayrıcalıklı bir grubun 
diğerlerini yönetme yetkisine sahip 
olmasıdır, bir başka değişle toplu-
mun yönetenler ve yönetilenler 
olarak ikiye ayrılmasıdır. “Elitizm” 
ve “bürokratik elitizm” kavramları 
'siyasal düzenlerin düzenini' ifade 
eden 'soyut' anlamda devlet ile bu 
soyut devlet algısı (ya da 'devletin 

tini') üzerinde şekillenen iktidarın 
yürütümünün analizi için oldukça 
verimli bir zemin sağlamaktadır.   
Bu anlamda, soyut anlamda devlet 
(ya da devletin tini) olarak belirt-
tiğimiz düzenlerin düzeni, hem 
mevcut yapının olabilirliği hem 
müstakbel yapının olasılığı hem de 
bu süreçte etki ve yetki sahibi 
olacak kesim ve grupların tasarımı 
açısından büyük önem taşımak-
tadır. Bu çerçevede herhangi bir 
devlet örgütlenmesinin işleyişini 
sağlayan bürokrasi ve bürokrasi 
temelinde inşa edilen egemenliğin 
anlaşılması ancak  (yani devletin 
tini olarak gördüğümüz refleksi de 
dikkate alarak) devlet aygıtının yapı 
sökümüne uğratılması ile müm-
kündür. Devlet refleksi bir yandan 
kalıcı bir devlet adabını içerisinde 
barındırırken diğer yandan da 
mevcut devlet adabını söküp 
atabilmekte; mevcut olanı köksüz 
ve yersiz yurtsuz ilan ederken 
kendisini 'yerli' 'yerleşik', 'adet-örf 
ve ananelerin bekçisi' olarak ilan 
edebilmektedir. Bu çalışmada; 
kolluk kuvvetleri, adlî, istihbarat ve 
askeri teşkilatlarda kolluk benzeri 
veya kolluk kuvvetleri yetki ve 
görevlerini kullanan bürokratik 
yapılarda yapılanarak merkezi güç 
oluşturan elitlerin devlet düzeninin 
dümenini tutmalarının incelenmesi 
hedeflenmektedir. 
Bürokratik vesayet, bürokrasinin 
kast oluşturarak hükümet etmesi 
olarak tanımlanabilir. Bürokratik 
vesayet esasen, bürokratik elitizmi, 
kolluk kuvvetleri elitizmi, bürokra-
tik oligarşi ve/veya jurostakrasi 
kavramları şeklinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Her ne biçim, koşul ve 
uzamda olursa olsun bürokratların 
yönetimi yönlendirip yönetmeleri 
bir vesayet biçimidir. Demokratik 
hukuk devletinin, yasallık, ussallık, 
rıza ve zor kavramları üzerine inşa 
edilmiş yapısının özel bir grup 
tarafından ele geçirilip kendi 
çıkarları doğrultusunda kullanıl-
masını ifade etmektedir. 
Çalışmamız tarihsel perspektif ve 
Türkiye gerçeğinde inşa edilen ve 
sine qua non yapı olan elitizm ve 
Fethullahçı Terör Örgütü veya 
Paralel Devlet Yapılanması olarak 
adlandırılan paralel yapılanmayı 
vaka analizi olarak inceleyecektir. 
Bürokratik vesayet kavramı ile 
benzer kullanım alanlarına sahip 
kavramlar, “demokratik vesayet”, 
“pretoryen rejim”, “vesayet rejimi”  
ve “elitizm” kavramları olmasına 
rağmen “vesayet” benzer manada 
kullanılan elitist yapıların genel adı 
olabilir. Bürokratik vesayet, 
kendine özgü bir vesayet ilişkisi 
sergilemekte olup Türkiye’de 
fenomen bir kavram haline gelen 
“paralel yapı” ile örtüşük/eşdeğer 
kavram olarak bu çalışmada 
kullanılmaktadır. Bürokratik 
vesayet kavramı Türkiye gerçeğinde 
son 20 yıllık bir dönem özelinde 
incelenmektedir. Çalışmanın 
amacı;  bürokratik vesayet olarak 
adlandırılan duruma yol açan mer-i 
hukukun (law in force) sağladığı 
özel yetki/ler dolayımı ile yaratılan 
bürokratik rejim; (yani bürokrasiyi 
ele geçirip otoriteye şantaj yapan, 
kendilerini devletin sahibi sayan 
hizip gruplar) “devlet otoritesinin 
parçalanması” şeklinde ifade edilen 
(Türköne, 2014) kritik ve etkin 
görevlerde bulunan kamu görevlile-
rinin bir ideoloji merkezinde 
mensup oldukları ideolojinin 
inananları ile müşterek veya 
onların yardımı ile çelik bir örgütsel 
yapı oluşturmak suretiyle devleti 
güç adacıklarına parçalamaları 

Av. Dr. İbrahim Gül 
Türkiye Noterler Birliği

Genel Sekreteri

TÜRKİYE’DE BÜROKRATİK
ELİTİZMİ ANLAMAK,
PDY (FETÖ) VE YARGI
İLİŞKİSİ 

Prof. Dr. Sait Yılmaz
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suretiyle ona domine etmeleri 
durumunu anlamaktır. 
Paralel devlet yapılanmasının 
amacı, devleti oluşturan tüm sistem 
ve mekanizmalarına sapık bir İslam 
anlayışını egemen kılarak teokratik 
temele yaslanan uluslararası dünya 
düzeninin çıkarları ile çelişmeyecek 
bir İslam diktatörlüğünü kurmak-
tır. Bu amacına ulaşabilmek için de 
topluma, İslam dininin hoşgörü ve 
barış, hümanizma ilkelerine dayalı 
bir yapı olduğuna yönelik ılımlı, 
şiddete karşı, yumuşak, uzlaşmacı 
ve oydaşmacı cemaat lideri algısı 
yaratmaya büyük önem vermekte-
dir. “Fethullah Gülen, hiçbir kuvvet 
tarafından geri adım atmaya 
zorlanamayacağı bir duruma 
ulaştığında, Atatürk ilke ve 
inkılâplarını ortadan kaldırmayı, 
laik, demokratik, sosyal hukuk 
devletini yıkarak, şeriat esaslarına 
dayalı bir rejim kurma amacını bu 
ılımlı görünüm altında gizlemekte-
dir. Çünkü Fethullah Gülen, ilk 
etapta devlete karşı savaş vererek 
hedeflerine ulaşmanın yıpratıcı 
olduğunu tespit ederek, kurulu 
sisteme ters düşme yerine, onunla 
barışık ama onu içten içe ele 
geçirici bir politikayı yeğlemektir. 
Bu sebeple, birinci hedef olarak; 
asker ve sivil ile emniyet teşkilatı 
içinde örgütlenmek esas alınmıştır 
(Gnkur.Bşk.lığı 2001). FETÖ Terör 
Örgütü veya kamuoyunda paralel 
devlet yapılanması olarak 
adlandırılan terör örgütü kolluk 
kuvvetlerinde yuvalanarak örgütün 
malî, sivil, medya, eğitim-öğretim 
oluşumlarının oluşturduğu güç 
alanında adlî merciiler ile yön 
birliği ve işbirliği yaparak devleti 
kendi özel amaçları doğrultusunda 
kullanması ve devletin sönümlen-
mesine yönelik çalışan post-mod-
ern bir terör yapılanmasıdır. 
Çalışma bu yapının bünye, oluşum, 
amaç ve bürokratik yapı ile beraber 
toplumu değiştirici ve dönüştürücü 
etkilerini incelemektedir. Çalışma-
ya Fethullah Gülen Nurculuğu ve 
stratejisi açıklanarak başlanacak, 
müteakiben vaka analizi ile PDY ve 
hukuk ilişkisine odaklanılacaktır. 

1. Fetö’nün İdeolojik 
Kökleri 

1.1. Fethullah Gülen Nurculuğu
 
1952’den sonra gelişen Nurculuk 
akımının kurucusu Bitlis’in Nurs 

köyünde doğan ve biraz mahalle 
mektebinde okuyan önceki adı ile 
Bediuzzaman Said-i Kürdi (1876  
-1960), sonraki adıyla Said 
Nursi’dir.  Said-i Nursi, kendisini 
İslam’ın müceddidi (reformcusu, 
yenileyicisi) olduğunu söylemekte, 
bununla beraber yazdığı Risale-i 
Nur’u, Kur’an’la bir tutmaktaydı. 
Said-i Nursi, yüz otuzu bulan 
‘Risale-i Nur’ adını verdiği risaleleri 
teksir ettirdikten sonra İstiklal 
Mahkemesi tarafından çeşitli 
yerlere sürülmüştür. 1941 doğumlu 
Fethullah Gülen, “Bediüzzaman’a 
talebe olabilmeyi, o şerefi elde 
edebilmeyi cana minnet bildiğimi 
de arz etmek isterim” demekteydi 
(Gezici, 2010:205). 12 Eylül 
müdahalesi liderleri, özellikle 
Anayasa oylamasına taban bulmak 
amacıyla, İslamcı çevrelere hoş 
görülü davrandılar. Hatta kimi 
cemaatlerle de doğrudan ilişkiye 
geçtiler. Nurcuların kimi ileri 
gelenleri, darbecilerle yakınlık 
kurmuştu. Fethullah Gülen, Sızıntı 
dergisinde askerleri öven başyazılar 
yazdı. Gülen’e göre, asker tam 
zamanında yetişmeseydi, ‘Bütün 
millet olarak inkisar içinde ağlama-
dan başka çaremiz kalmayacaktı.’ 
Gülen, o dönemden günümüze 
kadar ‘ağlayarak’ vaazlarını 
sürdürdü. “Savaşta her yol 
mubahtır” anlayışını bütün 
hayatında tatbik etmiş, öyle ki, “bu 
işlerin cübbe ve sarıkla olmaya-
cağını” söylemiştir. 12 Eylül 1980 
sonrasında, hakkında verilen 
tutuklama kararı nedeniyle aran-
maya başlanılan Gülen’in, 1986 
yılında Burdur’da yakalandığı ve 
DGM’de verilen takipsizlik kararı 
sonucu serbest bırakıldığı bilinme-
ktedir. 
Gülen, Nur hareketini Türk İslam’ı 
olarak yeniden keşfetti. Bireysel 
dönüşüm vurgusundan uzaklaşıp, 
kamusal alana ve İslam’ı toplumsal 
sermayeye dönüştürmeye odak-
landı. 1989 yılında emekli olmasını 
müteakip Gülen yeni bir çaba içine 
girdi. Klasik cemaat yapılanmasını 
bir kenara bırakarak köklü bir 
dönüşüm sağladı. Özellikle okul ve 
medya ile ‘ağ cemaati’ yapılanması-
na geçti. Ortaya çıkan post-modern 
cemaat, küresel bir dini cemaat 
olarak küresel güçlerle işbirliği 
sağladı. Gülen cemaati ve AKP, aynı 
tarihsel koşullardan ve sosyolojik 
koşullardan gelmektedir.   1989 
yılından itibaren İzmir, Ankara,  

İstanbul illerinde tekrar vaazlar 
vermeye başlayan Gülen, yazmış 
olduğu çeşitli kitaplarla da 
faaliyetlerini devam ettirmiştir. 
Akyazılılar Vakfı ve Türkiye Öğret-
menler Vakfı gibi kuruluşlarla 
başlayan faaliyetler, 2000’li 
yıllarda hayata geçirilen çok sayıda 
dernek ve şirket aracılığıyla çok 
daha geniş bir yelpazede 
sürdürüldü. Fethullah Gülen’in 
nihai hedefi, Türkiye liderliğindeki 
İslam Birliği ve Tanrı sözünün 
topluma egemen olmasını sağla-
maktır. Şifre kendisinin ifadesi ile 
üç kademelidir; iman, hayat, 
iktidar. Bu aşamada Gülen’in 
“İslam dini, hayata hayat olmalıdır” 
sözü esas alınarak “Altın Nesil” 
yetiştirilecektir. Altın Nesil ise 
iktidarı sağlayacaktır (Şener, 
2010:122). Said-i Nursi, onlara göre 
imani dirilmeyi sağlamıştır. İçinde 
bulunulan safha ise imanı hayata 
geçirme ve yaşama safhasıdır. 
Fethullah Gülen hiçbir kuvvet 
tarafından geri adım atmaya 
zorlanamayacağı bir duruma 
ulaştığında, Atatürk ilke ve 
inkılâplarını ortadan kaldırmayı 
laik, demokratik, sosyal hukuk 
devletini yıkarak, şeriat esaslarına 
dayalı bir rejim kurma amacını bu 
ılımlı görünüm altında gizlemektedir.
Cemaatin en önemli özelliklerinden 
biri de diyalog ve hoşgörü 
faaliyetlerinin öncülüğünü 
yapmasıdır. Bu amaçla üç dini 
barıştırmak için Ehl-i Kitap’la 
diyalog kurulmak istenmektedir. 
Bu amaçla Protestan bir Kur'an 
uydurulacaktır. Yahudi ve Hıristi-
yanların Dinlerarası Diyalog 
aldatmacasında etkin rol verdikleri 
tarikatlar, İslam'ın içine girmiş 
"Truva atı" görevi görmektedir 
(Poyraz, 2009: 328). Gülen, Prizma 
adlı kitabında "Kutb-ul Aktab" 
peygamberler üstü bir makamdan 
bahsediyor, adeta kendini tarif 
ediyordu. Bu Kutb-ul Aktab Hz. 
Muhammed'in, Hz. İsa'nın 
yapamadığını gerçekleştirecek, tüm 
dinleri birleştirecekti. 
Urfa/Harran’da kurulacak bir 
ilahiyat üniversitesi ile üç dinin 
ihtiyaçlarına cevap verecek geniş 
bir müfredat uygulanması projesi 
de vardır. Fethullah Gülen’in 
gerçek amacı; devletin tüm sistem-
lerine İslam hükümlerini egemen 
kılarak, teokratik bir İslam 
diktatörlüğü kurmaktır. Bu amacı-
na ulaşabilmek için de topluma 
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karşı “Hoşgörü ve Barış” mesajları 
vermeye yönelik ılımlı bir cemaat 
lideri portresi çizmeye özen göster-
mektedir.
Gülen, imamlarla yan yana görünme-
kten kaçınan ama Fener Rum Patriği 
Bartholemeos, Ermeni Papazları ve 
Yahudi din adamları ile iftar 
görünümlü ziyafetlerde bir araya 
gelen, kendi düşüncelerini onayla-
mayanlara karşı "Hile mubahtır" 
yöntemi ile tedbirler geliştiren 
biridir. Hiçbir zaman fakir sofrasına 
oturup fotoğraf çektirmeyen, ama 
zengin iş adamlarıyla sürekli halvet 
olan bir vaiz'dir. Gülen, gerektiği 
zaman türbanı bile çıkarttırmayı 
uygun bulmuş, sağdan ve soldan 
birçok parti seçim dönemlerinde 
cemaatten oy almak için kapısını 
çalmıştır. Fethullah Gülen; şeriat 
devleti amacına ulaşmak için aşağıda 
belirtilen üç aşamalı stratejiyi 
uyguladı; 

Gülen cemaati’nin örgütlenme 
yapısı, devlete alternatif yapılan-
manın gerçeğini tüm çıplaklığı ile 
ortaya koymaktadır. Bu örgütle-
nme, zirvede Fethullah Gülen 
olmak üzere, silsile yolu ile, bireye 
kadar inen bir teşkilatlanmayı 
kapsamaktadır. Bu yapı sırası ile;  
“İstişare Kurulu” ya da “Şura” 
denilen ve 12 kişiden oluşan beyin 
takımı, ülke imamları, bölge 
imamları, şehir İmamları, esnafları 
organize eden imamlar, semtlerden 
sorumlu imamlar, ev düzeyinde 
görevli imamlar, bireyleri kontrol 
eden imamlar, ilköğretim ve lise 
düzeyinde öğrencilerle ilgilenen 
sorumlular, dershanelerden 
sorumlu rehberlerden oluşmak-
tadır. Yurtdışı yapılanması ise dört 
ana bölge olduğu görülmektedir.  
Bunlar; Uzakdoğu (daha çok Güney 

Kore, Japonya, Endonezya, Tayland 
ve Çin),  Avrupa (Hollanda, Belçika, 
İtalya, İngiltere ve Almanya’da 
etkin), Amerika, Kafkaslar ve Orta 
Asya’dır. (Ağırlık olarak Türk 
Cumhuriyetleri’nde teşkilatlandığı 
görülmektedir). Cemaat mensu-
plarının sayısı kendi ifadelerine 
göre beş milyona ulaşmaktadır. 
Önceleri, öğrencileri barındırmak 
amacıyla açılan evler, zamanla 
yerini yurtlara, daha sonra özel 
okullar ve üniversite hazırlık 
dershanelerine bırakmıştır. Cemaa-
tin, medyadan eğitime, finansa, 
sağlık sektörüne kadar pek çok 
alanda yatırımı bulunmaktadır. 
Fethullahçılar, 1980’ler boyunca 
baskıyla karşılaşmadıkları için 
fikren, iş yaşamında da adeta 
masonik bir ekonomik örgütlenme 
modeliyle kendilerine yer bulduk-
ları için “küçük hayırlarla” ekono-
mik olarak hayli yol kat edip 
“büyük finanslar” elde etmeyi 
başardılar. Finans ve banka 
sektöründen metalürji, otomotiv 
sanayisine, enerji üretiminden 
kimya sanayine, gıda sanayisinden 
hizmet sektörüne kadar birçok 
alanda faaliyet yürüten cemaatçiler 
1990’lardan itibaren de azımsan-
mayacak bir parasal güce hükmet-
meye başladı. Gülen’in ana gelir 
kaynağı zekât, burs ve kurban 
paralarıdır. 

1.2. Gülen ve CIA
 
Fethullah Gülen, 1963 yılında 
Erzurum Komünizmle Mücadele 
Derneği’nin kurucusu olmuştur. 
Gülen, 1970 yılında bağlı olduğu 
Nurcu kesimden ayrılarak müstakil 
hareket etmeye başlamış, Nur 
hareketi içinde gözyaşı eşliğindeki 
vaazlarıyla kendi yolunu çizmiştir. 
1971 yılında Nurculuk faaliyetlerin-
den dolayı hakkında kovuşturma 
başlatılmışsa da af kanunundan 
istifade ederek davası düşmüştür.  
1970'lerin ortalarında, Milli Görüş 
istikametinde hizmet gören Ak-Ev-
ler hareketinden koparılarak 
"Akyazılı" Vakfı kurdurulan 
Fethullah Gülen, giderek Bediüz-
zaman'ın çizgisinden uzaklaşarak 
masonik merkezlere yaklaştı. 
Dünya'ya hükmeden, çok gizli ve 
kirli işler çeviren karmaşık ve 
karanlık ilişkiler ağına takıldı.  
Böylece, hiçbir resmi sıfat ve 
statüsü bulunmayan, yüksek 
öğrenim bile yapmayan biri,  

bakanların ve başkanların bile 
erişemediği uluslararası bir 
protokol pozisyonuyla, Papa ile 
programlara ve politikacılarla 
pazarlıklara başladı.   1982 yılında 
Kenan Evren’e yakınlaşan Gülen’in 
CIA ile ilişkileri ise 1980’lerden 
sonra yoğunlaştı. Fethullah Gülen, 
tedavi göreceği gerekçesi ile 1998 
yılında ABD’ye gitti ve o zamandan 
beri bu ülkede yaşamaktadır. 
Pensilvanya’da ikamet ettiği çiftlik 
evi sıkı güvenlik önlemleriyle 
korunmaktadır. Fethullah Gülen, 
daha 1998’de en yakın arkadaşı 
Nurettin Veren’e 24 ülkenin 
parçalanacağını, bunlardan birinin 
Türkiye olduğunu söylemiştir 
(Yanardağ, 2010: 52). Gülen 
cemaati, Türkiye’deki en büyük 
Amerikancı gruptur. 2000 yılında 
hakkında “laik devlet yapısını 
değiştirmek amacıyla yasa dışı 
örgüt kurarak faaliyetlerde bulun-
mak” iddiası ile dava açılan Gülen, 
zaman aşımı nedeni ile cezaland-
ırılmaktan kurtuldu. Gülen ile ilgili 
iddianameyi hazırlayan DGM 
Savcısı Nuh Mete Yüksel’in göre-
vden uzaklaştırılması için cemaat 
tarafından 500 milyar lira verilerek 
düzenlenen komplo başarılı oldu 
(Öztürk, 2010:28-29). 
Gülen hareketi, çeşitli kolejler 
kurarak, burada yetiştirdiği öğren-
cilerle yeni bir bilim kuşağı inşa 
etmek istedi (Yıldırım, 2011:153). 
Cemaat şirketlerinin ekonomik 
anlamda mutlaka dışa açılması ve 
yabancı ortaklara yer verilmesi 
istenmektedir. Üniversitelerde 
sözleşmeleri yenilenmeyen ve 
deşifre olan cemaat mensubu 
şahıslar, ivedilikle yurt dışına 
çıkarılmakta, ABD ve Kanada 
vatandaşlığına geçirilmektedir. 
Yurt dışındaki okullarda eğitim dili 
İngilizce’dir, Türkçe seçmeli dildir. 
Bu okulların arkasında Vatikan, 
CIA, FBI ve muazzam bir parasal 
güç bulunmaktadır. Gülen okulları, 
Amerikan üslerinin olduğu 94 
ülkede kurulmuştur. Bu okullar, 
buralarda, Amerikan düşüncelerini 
yaymak için atlama taşı olarak 
oluşturulmuştur. Bu okullar 
sayesinde pek çok ABD veya AB 
ajanları kırmızı ya da yeşil 
pasaportla (İngilizce öğretmenleri 
ve danışmanları kisvesi altında) 
gezme imkânı bulmaktadır. Gülen’e 
göre dünyanın mutlaka söz geçiren 
bir jandarmaya ihtiyacı vardır, o da 
ABD’dir. İslamcı sermayeye ve CIA 

- Birinci aşamada; devletin bütün 
kadrolarında ve bürokraside, 
özellikle Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Emniyet Teşkilatında kadrolaş-
mayı, 
- İkinci aşamada; bünyesinde 
bulunan vakıf, okul ve dershanele-
rde, eğitilmiş gençlerden oluşan bir 
taban oluşturmayı, 
- Üçüncü aşamada ise; kendisine 
maddi destek sağlayacak sermay-
eyi oluşturmayı hedeflemekteydi. 
Türkiye’de kurulacak İslami 
devlete, uluslararası alanda 
sempatiyle bakacak (yurt dışında) 
bir gençlik oluşturmayı ilke olarak 
benimsemiştir. 
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istihbarat ağlarına dayanan 
Fethullah Gülen okulları, özellikle 
Kafkaslarda ve “az gelişmiş” 
ülkelerde örgütlenmek istemiştir. 
Gülen’in etkinlik alanı Türkiye’nin 
tüm illerini kuşatıp, tarikat 
okulları kanalıyla, Afrika’dan 
Uzakdoğu’ya uzanmaktadır. Bu 
hızlı yükselişe rağmen Fethullah 
Gülen hareketi, zirve noktasına 
son on yılda ulaştı. 
Amerika'daki Yahudi stratejisti ve 
CIA Orta Doğu şefi ve milyonlarca 
masum Müslümanın gizli katili 
Graham E. Fuller, Fethullah 
Gülen için şunları yazıyordu: “Nur 
hareketi yetmiş yıldan fazla bir 
süredir sahnededir, şu anda 
Türkiye'deki en geniş organize 
dini harekettir, dünyada da en 
genişlerinden biridir. Gülen, 
özellikle hareketin enerjisinin 
büyük bir kısmını, niteliği itibari-
yle hemen hemen evrenselci ve 
geniş manevi öğretilere dayalı 
olarak, “İslam’a modernist bir 
bakışla yaklaşacak okulların 
açılması ve çalışma gruplarının 
kurulması” da dâhil, eğitimle ilgili 
çabalara yöneltmektedir. Türkiye 
demokratikleştikçe ılımlı İslam'ın, 
Türklerin hayatında daha önemli 
bir konuma "geri dönmesi" 
kaçınılmazdır." Gülen, 21. yüzyılın 
çağdaş halifesi olma yolunda 
ilerlemekte ve Humeyni gibi, bir 
gün Türkiye’ye dönmeyi hayal 
etmektedir. 
2003 yılı ile birlikte cemaatin 
gücü Emniyet içinde görünür hale 
gelmeye başladı. Polis teşkilatı 
içindeki etkinliği bugün 
%70-80’lere ulaştı. Emniyet içi 
örgütlenmelerinde en önem 
verdikleri birimler ise Polis 
Okulları, Personel, İstihbarat, 
KOM Daireleri ile bu birimlere 
bağlı şube müdürlükleriydi. 
Emniyet içinde örgütlenmenin en 
önemli hedefi, dini akımlardan 
hazzetmeyen TSK’nin karşısında 
durabilecek silahlı bir gücün 
olması ve aynı zamanda bir emir 
komuta hiyerarşisinin bulunması 
idi. Cemaat için emniyet başta 
olmak üzere diğer önemli örgütle-
nme alanlarından biri olan yargı 
ve Türkiye’nin idari yapısının 
belirlendiği mülkiye kadrolaşması 
da gücün pekiştirilmesini sağla-
yarak devlet olmanın önünü 
açacaktı. FETÖ Terör Örgütü’nün 
CIA ile birlikte son 15 yılda yaptığı 
bazı operasyonlar şunlardır;  

Halen FETÖ üyeleri kaçtıkları 
ülkelerde Türkiye’ye yönelik 
yıpratma ve istikrar bozma girişim-
lerine devam etmektedirler. Bu 
kişiler kaçarken yanlarında kamu 
malı cihazları da götürmüşlerdir.
 
2. Fetö ve PDY
    
2.1. FETÖ ve Yargı İlişkisi 
(Vaka Analizi)
  
FETÖ adliye içindeki örgütlenmesi-
ni, emniyet teşkilatı içinde organize 
suçlarla mücadele ve istihbarat 
birimlerinde mutlak hâkimiyet 
kurduktan sonra yapmaya 
başlamıştır. Neredeyse toplam 
hâkim ve savcı sayısının ve adliye 
içerisindeki idari personelin üçte 
birini kendi mensuplarından 
oluşturmuştur. Kolluk kuvveti olan 
Jandarma Teşkilatındaki örgütlen-
meleri ile TİB ve TÜBİTAK’taki 
örgütlenmeleri de tamamlanınca 
(bu tamamlanma anılan teşkilatlar-
da hâkimiyet kurma anlamındadır) 
adliye ile koordineli fiktif opera-
syonlar yapmaya ve devlet aygıtını 
domine etmeye başlamışlardır. 
2014 yılı HSYK seçimleri, gizli 
(yasa dışı) yapılanmanın yargı 
teşkilatında örgütlenmesine somut 
bir örnek olarak gösterilebilir.  
Örgüt bu seçimlerde kendi 
yandaşlarını seçtirebilmek için 
organize bir şekilde çalışmıştır. 
Yargı teşkilatında ortalama 4500 
civarı mensubu bulunan bu yapı, 
seçimlerde kendi yandaşlarının 

oyunu alabilmek için ayrı listeler 
çıkardığı gibi, bu yapıya mensup 
bazı bağımsız adayları da rakiplerin 
oyu bölünsün diye seçime sokmuş-
tur. Sonuçta az bir farkla seçimi 
Yargıda Birlik Platformu (YBP) 
(daha sonra Yargıda Birlik Derneği 
haline gelmiştir) kazanmıştır. 
Bağımsız olduğunu söyleyen bu 
adayların aynı kişilerden ortalama 
4800 oy almaları bile yargıda nasıl 
örgütlendiklerinin en somut 
gerçeğidir (Kamu Denetçiliği 
Kurumu, 2016). Ülkemiz yargı 
sisteminde yaşanan son gelişmeler 
konusunda yaptıkları örgütlenme 
ile neredeyse toplam hâkim ve savcı 
sayısının yarısı FETÖ örgütü 
mensuplarından oluşturulmuştur. 
Darbe girişiminin bastırılmasının 
ardından yargıya yönelik de 
operasyon başlatılmış, HSYK'nın 
açığa aldığı 2 bin 745 hâkim ve 
savcı hakkında gözaltı kararı 
verilmiştir. Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından, terör 
örgütü üyeliği suçundan 140 
Yargıtay, 48 Danıştay ve 5 HSYK 
üyesi hakkında da gözaltı kararı 
alınmıştır (Habertürk, 2016). 
FETÖ mensubu hâkimler Venedik 
Komisyonunun pek çok şikâyet 
mektubu üzerine Türk makamların-
dan resmi bilgi talep etmeden 
sadece mektuptaki iddiaların 
doğruluğu ön kabulü ile 20 Haziran 
2015 tarihli Uluslararası Yargıçlar 
Birliğinin bildirisinde de tek taraflı 
verilerle kesin yargılara varılmıştır. 
Bu bildirinin tarafsızlığı konusunda 
Türk Yargısında ciddi tepkilere yol 
açmıştır.   “CCPE’nin değerli 
üyelerinin bildiği ve takdir ettiği 
üzere, Avrupa Konseyi’nin de çeşitli 
tavsiye kararlarında vurguladığı 
gibi, yargı faaliyetini yürüten erkin 
tarafsız, bağımsız, ön yargısız 
olması, evrensel hukuk ilkelerini her 
zaman göz önünde bulundurması, 
hakkaniyetli bir karara ulaşmak için 
de silahların eşitlik ilkesini gözeter-
ek tarafları aynı hassasiyetle 
dinlemesi gerekmektedir. Bu 
nedenle bugün sizlere Türk 
Yargısında yaşanan hususlar ile ilgili 
yapacağım aktarımı bu çerçevede 
dinlemenizi rica ederim. Ancak şunu 
da belirtmek isterim ki geçen yazdan 
beri Kurumunuzla irtibata geçmek 
istememize karşın sizlerden yanıt 
alamayarak bu toplantı için bizden 
rapor beklediğinizi web siteniz 
aracılığıyla öğrenmiş olmamız 
bizleri ayrıca üzmüştür.”

- ABD’ye yüksek lisans ve doktora 
için gönderilen polisler ile Türki-
ye’deki operasyonlar için kadrolaş-
ma sağlamak. 
- TSK içinden gizli bazı bilgi ve 
belgelerin deşifre edilerek, itibarsı-
zlaştırma ve casusluk. 
- Ergenekon ve Balyoz kump-
aslarının yürütülmesi. 
- Özellikle genç rütbeli ordu 
mensuplarına yönelik casusluk 
suçlamaları. 
- MİT, TÜBİTAK, Aselsan gibi 
kritik kamu kurumlarına sızarak, 
değerli bilgilerin deşifresi ve 
personeline yönelik tasfiye opera-
syonları. 
- Devlet büyüklerinin, siyaset 
planlayıcıların kendi aralarında 
yaptıkları gizli görüşmeleri deşifre 
ederek, itibarsızlaştırma. 
- Devlet içinde paralel yapılanma 
sağlayarak, devletin tamamen ele 
geçirilmesi için kullanılması. 
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şeklinde beyanıyla HSYK Üyesi 
Ramazan Kaya girişimlerde bulun-
muştur. Hukukun üstünlüğünün 
kabul edildiği çağdaş ve demokratik 
ülkelerde, demokratik yolla seçilen 
ve halka hesap veren hükümetlerin 
ve parlamentoların, yani yürütme 
ve yasamanın, ayrıca diğer cümle 
demokratik kurumların yargıya 
müdahale etmemesi, yargının 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı elzem-
ken, hâkimlerin, savcıların, hatta 
yüksek hâkimlerin dini bir örgütün 
emrinde olmasını, adaletin 
dağıtıldığı hukuk mercilerini dini 
motifli bu örgüt mensuplarının ele 
geçirerek, hukuki bir silaha ve 
zulüm vasıtasına dönüştürmelerini 
kabullenmek mümkün değildir. 
Çağdaş dünyada bu olayın bir 
örneği de olmadığı için inanılması 
zor bir durumdur.
Meselenin anlaşılması için yakın 
zaman diliminde yaşanan dini 
motifli örneklerden bahsetmekte 
yarar görülmektedir. Bu duruma 
verilebilecek örneklerden ilki, 
kıyametin kopacağı inancına sahip 
kült bir grup olan Kıyamet Tarikatı 
mensuplarına ilişkin yaşanmış 
durumdur. Söz konusu tarikat 
mensupları Kasım 2007 tarihinde 
Penzensk bölgesinde bir mağaraya 
kapanmışlar, polisin müdahalesi 
halinde kendilerini benzin dökerek 
yakacakları tehdidinde bulun-
muşlardır. Bu tehditten dolayı 
müdahale Mayıs 2008 tarihinde 
gerçekleşmiş ve geçen bu sürede 
Kıyamet Tarikatının mensuplarının 
bir kısmı açlıktan ölmüştür. Bir 
diğer örnek Nisan 1993’te 
Teksas’da yaşanan vahim 
çatışmadır.  Teksas’daki Waco 
tepesine eski ahitteki bir dağın adı 
olan Carmen ismini veren kült 
lideri, İsa Mesih’in buraya geleceği-
ni söyleyerek kült gruba mensup 
olanlarla bu tepeye yerleşmiştir. 
Tarikata gönderilen bir paketin 
nakliye sırasında açılması üzerine, 
pakette silahlar ve el bombası 
olduğunu gören posta memurunun 
durumu güvenlik birimlerine ihbar 
etmesiyle günlerce süren kuşatma 
ve çatışmalar sonrasında aralarında 
21 çocuğun, iki hamile kadının ve 
kült lideri David Koresh’in de 
bulunduğu 76 kişi yaşamını 
yitirmiştir. Örneklerden de 
görüldüğü üzere dinin insanları 
motive etmekte ne denli etkili 
olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. 
Kuvvetler ayrılığı kuramının fikir 

 babası olan Montesquie, veciz bir 
sözünde “Erken kalkan albayın her 
gün ihtilal yapması, bir 
hukukçunun bilerek ve isteyerek bir 
kez hukukun dışına çıkmasından 
yeğdir” demektedir. Montes-
quie’nin bu sözü çerçevesinde 
Türkiye’de yargının geldiği duruma 
baktığımızda karşımıza çıkan en 
büyük tablo Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun 7 asil ve 4 yedek 
üyesinin seçimidir. Bu üyeler Adli 
Yargı İlk Derece Mahkemelerindeki 
yaklaşık 12.400 hâkim ve Cumhuri-
yet savcısının oylarıyla seçilmekte-
dir.  12 Ekim 2014 tarihinde yapılan 
seçimlerde, gizlilik prensibini 
benimsemiş Fethullah Gülen 
kültüne mensup 11 kişi tek tek 
bağımsız aday görüntüsü altında 
aday olmuş ve ne hikmetse bu 
bağımsız olduğunu iddia eden bu 
adaylar aynı kişilerden ortalama 
4800 oy almışlardır ki bu durum 
yargıda nasıl örgütlendiklerinin en 
somut tezahürüdür. Örgütün lideri 
olan Fethullah Gülen kamuoyuna 
da yansır şekilde, taraftarlarına 
“Devletin tüm kılcal damarlarına 
sızma” talimatı vermiştir. Örgütlü 
olan, hiyerarşik yapılanmayı 
benimseyen, kod adı kullanan, 
gizliliğe önem veren örgüt mensu-
pları, devlet kadrolarına yapılan 
atamalarda, merkezi sistemle 
yapılan sınavların sorularını 
çalarak, sınava giren mensuplarına 
önceden sınav sorularını verip 
özellikle yargı, emniyet, askeri 
kurumlar ve istihbarat teşkilatı 
kadrolarında çoğunluğu ele 
geçirmişlerdir. Bağımsız Türk 
mahkemelerinde örgütle ilgili 
olarak bu konularda açılmış pek 
çok dava bulunmaktadır. 
Yargıda bu şekilde örgütlü olan bu 
kült grubun yakın zamanda 
yaptıklarını birkaç örnekle anlat-
mak daha faydalı olacaktır.
İstanbul’da bulunan 1. Ordu 
Komutanlığının 2003 yılında 
düzenlediği bir seminerdeki tüm 
ses kayıtları alınarak, bu kayıtlar 
üzerinden dijital deliller üretilmiş 
ve 2009 yılında Mehmet Baransu 
isimli bir şahıs bir çuval dijital 
belgeyi özel yetkili savcılara teslim 
etmiştir. Ancak ne var ki, 2003 
yılında oluşturulduğu söylenen bu 
belgeler Microsoft’un 2006 yılında 
ürettiği ve Türkiye’de 2007 yılında 
kullanılmaya başlanan “Calibri” 
isimli yazılım formatıyla oluşturul-
muştur. Bilgisayarın tarihi 2003 

bakanların ve başkanların bile 
yılına alınıp, 2009 yılında bu dijital 
belgelerin sahte olarak üretildiği 
anlaşılmıştır. Bu sahtekârlığın 
yansıra söz konusu belgelerin 
oluşturulduğunun iddia edildiği 
tarihlerde belgelerden adı geçen 
pek çok firma, şirket ve bir takım 
resmi kurum ve sivil toplum 
örgütlerinin de 2007 yılından sonra 
kurulduğu ortaya çıkmıştır. Bir 
çuval dijital belgeyi, sahte 
dokümanları kim hazırlamış, 
kimler organize etmiştir?  Bunca 
açık sahtecilik,  yargılama sırasında 
uluslararası bilirkişilik kurumların-
dan alınan raporlarla sabit olması-
na rağmen,  savcılarca, mahkemel-
erce ve yüksek yargının özel yetkili 
dairelerince nasıl göz ardı edile-
bilmiş ve yüzlerce insan,  general 
düzeyindeki askerler mahkûm 
edilmiştir? Sadece bu olay bile iyi 
irdelendiğinde devletin bütün 
kurumlarında örgütlenmiş ciddi bir 
kült yapının varlığından söz 
edilebilir. Belgenin altında imzası 
olduğu iddia edilen ve Ergenekon 
savcısına ifade vermek amacıyla 
geldiği İstanbul'da 31 Haziran 
akşamı mahkemeye sevk edilen 
Deniz Kurmay Albay Dursun 
Çiçek'in tutuklanma gerekçesinde 
"malum belge"nin bulunmayışı, 
tartışmayı yeniden alevlendirdi.  
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından verilen tutuklama 
kararının, 18 saat sonra, 1 Temmuz 
günü kaldırılması ise tartışmayı 
başka bir boyuta getirdi. Bununla 
birlikte tartışma, belgeyi kimin 
hazırladığı sorusuna yanıt vermek-
ten uzaktı. Ama olay açıktı: Birileri, 
Albay Çiçek'in imzasını kullan-
mıştı... Şüpheler iki farklı yönü 
gösteriyordu. Bunlar ya Ergenekon 
soruşturmasında hedef olan 
kişilerle ilişkileri olan ya da 
soruşturmayı yürüten kurumlardan 
olabilirdi. 
Belli bir kesime göre, TSK içinde 
gerilim yaratmayı amaçlayan 
belgenin kaynağı akıllara "olağan 
şüpheli" olarak Fethullah Gülen 
Cemaati'ne yakın kişileri getiriyor-
du. Özellikle basında yazılanlara 
göre, Ergenekon soruşturmasında 
görev alanların cemaat bağlantısı 
iddiaları, bu kişilerin belgenin 
kaynağı olma ihtimalini de 
güçlendirdiği iddialarını ortaya 
çıkarmıştır. Çünkü iddiaya göre 
belge 4 Haziran'da avukat Serdar 
Öztürk'ün bürosunda ele geçirilmiş, 
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6 Haziran'da dosyaya girmiş ve 12 
Haziran'da Taraf gazetesinde 
yayınlanmıştır.  Haberin Taraf 
gazetesinde yayınlanmasından bir 
gün sonra Fethullah Gülen'in 
Amerika'da yaşadığı çiftlikten 
yaptığı video açıklamasıyla 
birlikte cemaate yakın gazete ve 
televizyonlar, belgenin gerçek 
olup olmadığına bakmadan bir 
kampanya başlatmışlardır. 
Kendilerinin de dışında meydana 
gelen gelişmeler hakkında bu 
kadar ani ve olağanüstü büyük 
tepkinin herkesin kafasında şüphe 
yaratması doğaldır. 
Gelişmelerin içine TBMM'nin, 
siyasetçilerin ve devletin birçok 
kurumunun girmesinin yansıra, 
tartışmanın şiddetlenmesinin asıl 
sebebi belge olduğu iddia edilen 
dört sayfalık metinde iktidar 
partisi AKP'nin de hedef olarak 
gösterilmesidir. AKP ile Gülen 
Cemaati'ni hedef aldığı belirtilen 
ve gerçekliği konusunda ciddi 
şüpheler bulunan bu belgede her 
nasılsa, AKP ile Gülen Hareketi 
arasında bir özdeşlik 
yaratılmıştır. Bu özdeşleştirme 
çabası belge, Taraf gazetesinde 
yayınlanır yayınlanmaz cemaate 
yakın olduğu iddia edilen kişilerin 
köşe yazılarında da kendini 
göstermiştir. Örneğin Taraf 
gazetesi yazarı Polis Akademisi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder 
Aytaç, "AKP son milletvekili 
seçimlerinde, en az yüzde 11'lik 
oyu Gülen Hareketi'nden aldı. 
Gülen Hareketi, daha önceden 
merkez sağdaki hiçbir partiyi 
desteklemediği kadar yoğun bir 
biçimde AKP'yi destekledi." 
şeklinde AKP'nin son genel 
seçimlerde aldığı oyun önemlice 
bir bölümünün Fethullah Gülen 
Cemaati'nden geldiğini ifade 
etmiştir. Yani AKP'nin yüzde 
47'lik oy oranı içinde yüzde 11’i 
FGH'ye aitti. Bu iddia, Fethullah 
Gülen grubunun yüzde 11 oranın-
daki oy desteğinin çekilmesi 
halinde, AKP iktidarının tehlikeye 
düşeceği ve bu oy oranının 
desteklediği başka herhangi bir 
partinin iktidar olabileceği 
yorumlarına yol açmıştır. Başka 
bir deyişle,  herhangi bir siyasi 
parti artı Fethullah Gülen Grubu 
eşittir iktidar sonucu ortaya 
çıkmaktadır ki bu yorumlara göre 
AKP+FGH=İktidar gibi bir 
denkleme ulaşmak da müm

kündür. Verdiği rakama bakılırsa, 
siyasi parti kurması halinde yüzde 
10 barajını aşacak güce ulaşan 
Fethullah Gülen Hareketi ile 
AKP'yi aynı karede göstermeyi 
amaçladığı belli olan "İrticayla 
Mücadele Eylem Planı" başlığını 
taşıyan doküman, ister "kâğıt 
parçası" olsun ister “belge”, artık 
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak 
yargısını da pekiştirmiştir. (bütün 
sarı kısım irticayla mücadele 
eylem planı bölümüne gitmeli) 
Belgenin Genelkurmay Başkanlığı 
emri üzerine hazırlanmadığı, 
dahası Genelkurmay karargâhın-
da hazırlanmadığına ilişkin askeri 
savcılığın takipsizlik kararından 
sonra, dikkatler "sahte ise bu 
belgeyi kim hazırladı?" sorusuna 
yönelmiştir. 
Yine Hükümete yakınlığı ile 
bilinen Star Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu 
da içeriği merak uyandırmayacak 
biçimde kaleme aldığı 22 Haziran 
2009 tarihli yazısına "Plan Zaten 
Uygulamada" başlığını atmıştır. 
Zaman gazetesinin ne yapmak 
istediği ve psikolojik savaşta 
hangi gazeteleri hedef aldığı ise, 
Milliyet gazetesinde 17 Haziran 
2009 günü şu şekilde analiz 
edilmiştir. "Türk basınında son 
zamanların en önemli komplo 
klasiklerinden birine dün Fethul-
lah Gülen cemaatine yakınlığıyla 
bilinen Zaman gazetesi imza attı. 
Bu gazete, Genelkurmay Başkan-
lığı karargâhında bir kurmay 
albay tarafından hazırlandığı ileri 
sürülen, ancak gerçek mi yoksa 
sahte mi olduğu hala kesin-
leşmemiş olan belgenin doğru 
olduğu varsayımından hareket 
ederek, pek çok gazeteyi töhmet 
altında bırakan bir komployu 
sayfalarına taşıdı. Zaman gazetesi, 
bu komploya dün 'Haberler Tuzak 
Kokuyor: Yoksa Eylem Planı 
Devrede Miydi?' başlığıyla tam bir 
sayfasını ayırdı. Bu haberde, bazı 
gazetelerin nisan ve mayıs 
aylarında yayımladıkları haberler-
in, söz konusu andaç doğrul-
tusunda kirli bir tezgâhın devreye 
sokulduğu izlenimini verdiği 
yazıldı (casiye.cc, 2016).”

2.3. Sahte Yargılamalar 

Balyoz davası olarak adlandırılan 
yargılamayla ilgili hüküm kesinleş-
tikten sonra Anayasa Mahkemesi, 

 yargılama sırasında delillerin göz 
ardı edildiği ve hak ihlali yapıldığı-
na hükmetmişti,  ayrıca Fethullah 
Gülen örgütüne mensup hâkim ve 
savcıların görev yaptığı özel yetkili 
mahkemelerin kapatılmıştı. Ağır 
Ceza Mahkemesinde yeniden 
yapılan yargılamada 15 yıldan fazla 
hapis cezası alan yüzlerce kişi 
beraat etmiştir. Ergenekon davası 
diye adlandırılan davada da hukuka 
ve kanuna aykırı benzer işlemler 
yapılmıştır. Ergenekon davası ile 
ilgili olarak yine AYM tarafından 
hak ihlali yapıldığının hüküm altına 
alınması üzerine tutuklu sanıklar 
tahliye edilmiştir. İstanbul İlgili 
Özel Yetkili Mahkemesince verilen 
kararın temyiz edilmesi sonucu 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca sözü edilen davada yargılama 
usulünün birçok maddesinin ihlal 
edildiği gerekçesiyle hükmün 
bozulması talep edilmiş olup, dosya 
Yargıtay’da temyiz incelemesinded-
ir (Kamu Denetçiliği Kurumu 
2016). Ülkemizde Ergenekon adıyla 
adlandırılan dava, İstanbul ilinde 
Ümraniye semtinde metruk bir evin 
çatısında bulunan el bombasıyla 
başlamıştır. Bu bombaların bulun-
duğu sırada polis kamerası kayıt-
tadır ve sesi kapatmayı unutan 
Fethullah Gülen örgütüne mensup 
polislerin kayıt sırasında “Bu 
davanın adını Ergenekon koya-
cağız” diyerek hâkim ve savcılara 
sinkaflı küfürler ettikleri görülmek-
tedir. Ne gariptir ki bu bombaların 
ihbarı İstanbul iline 1064 km. 
uzakta olan Trabzon ilinden 
yapılmıştır. Fethullah Gülen örgütü 
mensubu olması nedeniyle hakkın-
da dava açılan Ramazan Akyürek’in 
Trabzon ilinde emniyet müdürü 
olarak görev yaptığı dönemde sıra 
dışı olaylar yaşanmıştır. Bu olaylar, 
5 Şubat 2006 tarihinde Santa 
Maria Katolik Kilisesi’nin rahibi 
Andrea Santoro’nun öldürülmesi, 
Trabzon’daki McDonalds’ın 25 
Ekim 2004 tarihinde bombalan-
ması, Ermeni asıllı Türk vatandaşı 
Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de 
Trabzon’dan gelen sanıklarca 
İstanbul ilinde öldürülmesi olarak 
sıralanabilir.
Ergenekon Davası diye adlandırılan 
davada,  sonradan yapılan kazılarda 
bulunan mühimmat Ergenekon 
Silahlı Terör Örgütünün silahları 
diye Fethullah terör örgütünü 
destekleyen basın tarafından 
günlerce kamuoyu oluşturmak için 
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yazılı ve görsel medyada yer 
almıştı. Kazılarda ele geçirilen bu 
mühimmatlar tehlikeli malzeme 
denilerek incelenmeksizin imha 
edilmiş ve bu malzemelerin 
fotoğraflarından tutanaklara geçen 
vasıflarından 20 yıl önce polisin 
kullandığı göz yaşartıcı bombalar 
olduğu,  farklı yerlerde bulunan bu 
bombaların aynı seri ve aynı 
nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Bu 
davada en çok dile getirilen ve 51 
no.lu DVD diye adlandırılan dijital 
belgenin Ankara’da, bir avukatın 
bürosunda yapılan arama sırasında 
ele geçirildiği belirtilmiştir. Bahsi 
geçen avukat, Türk Silahlı 
Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, 
PKK örgütü lideri Abdullah 
Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve 
Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye 
getirilmesinde görev alan ve TSK 
‘da 3 adet üstün cesaret ve feragat 
madalyasına sahip tek subay olan 
albay olarak emekli olduktan sonra 
serbest avukatlık yapmaya başlayan 
Levent Göktaş’tır. Arama sırasında, 
bu büroda çalışan bayan avukat, 
ofisteki masa üzerinden ele 
geçirildiği öne sürülen söz konusu 
dijital belgenin sonradan 
konulduğunu,  bürolarında o 
belgenin olmadığını, belgenin ele 
geçirildiği arama sırasında yüksek 
itirazla dile getirmiştir. Birçok üst 
düzey kamu görevlisinin özel 
hayatına ilişkin görüntüleri içeren 
bu DVD Adli Emanette işlevsiz hale 
getirilmiş, bu sebeple yargılama 
sırasında bu dijital delil incelenmek 
istendiğinde incelenemeyince, 
yargılamayı yapan özel mahkeme 
polislere 51 nolu DVD’yi bulduk-
larında kopyasını alıp almadıklarını 
sormuştur.  Polis DVD’nin 
kopyasını mahkemeye göndermiştir 
ancak ne var ki bu DVD’nin Anka-
ra’da Avukat Levent Göktaş’ın 
bürosunda bulunduğu öne sürülen 
tarihten bir hafta önce polis 
tarafından kopyasının alındığı 
teknik olarak tespit edilmiştir. 
Bu dava ile ilgili de Anayasa 
Mahkemesince hak ihlali 
yapıldığının hüküm altına alınması 
üzerine tutuklu sanıklar tahliye 
edilmiş, İstanbul Özel Yetkili 
Mahkemesince verilen kararın 
temyiz edilmesi sonucu Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığınca sözü 
edilen davada yargılama usulünün 
birçok maddesinin ihlal edildiği 
gerekçesiyle hükmün bozulması 
talep edilmiş olup, dosya Yargıtay’da 

temyiz incelemesindedir. Türki-
ye’de yargıda örgütlenen Fethullah 
Gülen örgütüne mensup hâkim ve 
savcılar mahkemelerde adalet 
dağıtmak yerine hukuku bir silaha 
ve zulüm vasıtasına 
dönüştürmüşlerdir. Bu davalar 
sırasında bazı kişiler intihar etmiş, 
bir kısım insanlar cezaevlerinde 
kuşkulu bir şekilde ölmüşlerdir. 
Genel Kurmay Başkanı Fethullahçı 
yapılanmaya dikkat çeken açıklam-
alarından dolayı, bırakın hukukçu-
ları, sokaktaki sade vatandaşların 
dahi vicdanını kanatacak şekilde 
darbeye teşebbüs, yolsuzluk ya da 
rüşvetten değil silahlı terör örgütü 
mensubu olduğu gerekçesiyle 6 
Ocak 2012 tarihinde tutuklan-
mıştır. Anayasa Mahkemesinin hak 
ihlali yapıldığına dair hükmü 
üzerine 26 ay tutuklu kaldıktan 
sonra tahliye edilmiştir. 
2012 yılında, Ankara’da bir sivil 
toplum örgütüne üye olan yüzlerce 
kişinin telefonları ve tüm iletişim-
leri 9 ay süreyle dinlenmiş, 
haklarında teknik takip uygulan-
mıştır. Ülke genelinde yapılan eş 
zamanlı polis operasyonunda 
telefonu dinlenen kişilerin ev ve 
işyerlerinde yapılan aramalarda 
sadece ava meraklı bir vatandaşın 
evinde ruhsatlı iki adet av tüfeği ele 
geçirilmiş, bu soruşturma 
kapsamında 23 kişi 42 gün tutuklu 
kalmıştır. 23 kişinin 42 gün tutuklu 
kalmasına sebep olan hadise ise 
şöyledir; özel eğitim kurumu olan 
sanıklardan (A) eğitim kurumunun 
reklamını ihtiva eden çay bardağı 
yaptırarak, öğrenim gören gençler-
in uğradığı kafeteryalara promo-
syon amacıyla dağıtır. İşyerinin 
reklamını içeren bardakları dağıtan 
sanık (A)‘yı önceden tanıyan ve 
onunla samimi olan, öğrenci 
gençlerin geldiği kafeterya sahibi 
sanık (B)’nin, telefonla sanık (A)’yı 
arayarak, kendisine bardak gönder-
mediği için sitem etmesi üzerine, 
(A), (B)’ye telefonda “seni unutur 
muyum, sana 200 bardak 
ayırmıştım, lakin elimde fazlası da 
var, sana 400 bardak gönderiyo-
rum” der ve aynı gün 400 bardak 
gönderir. Polis telefon konuşmasın-
da geçen bardak sözcüğünün şifre 
olduğunu düşünerek, her ikisine de 
bardağın ne olduğunu sorar ve her 
ikisi de “bardak, bardaktır” derler. 
Polis (A)’nın eğitim kurumunda 
arama yapar, sözü edilen bardaktan 
4 koli daha olduğunu ve  (B)’nin 

kafeteryasında da bardakların bir 
kısmı zayi olmasına rağmen 176 
adedinin kullanıldığını tutanaklara 
geçer.  (A) ve (B) arasındaki bu 
telefon konuşması, ortada bir örgüt 
ve suç da olmamasına karşın, 
hukuken Silahlı Terör Örgütünün 
Bardak Yağması olarak nitelendiril-
ir ve sadece iki kişi arasındaki sözü 
edilen telefon konuşmasından 
dolayı 23 kişi, 42 gün tutuklu kalır. 
Bu soruşturmada daha sonra başka 
bir savcı görevlendirilir ve savcı orta- 
da suç olmadığı gerekçesiyle kovuş- 
turmaya yer olmadığına karar verir. 
Fethullah Gülen grubunun yargıda 
gerçekleştirdiği adaletsizlik ve 
hukuksuzluğa bir diğer örnekte ülke 
genelinde yapılan merkezi bir sınav 
sırasında Ankara ilinde gerçekleşen 
kopya vakasıdır.  Sınavda görevli 
memurlarca 180 sınav sorusunun 
tamamının cevap anahtarıyla sınavın 
hemen başında yakalanan ve 
tutanağa geçirilerek, polise teslim 
edilen suçlu hakkında savcılarca 
kovuşturmaya yer olmadığına karar 
verilmiştir. 2013 yılının sonlarında bu 
örgütlü yapı tespit edilerek, polis 
teşkilatında kritik görevlerde görev 
yapanların başka birimlere atama-
larının yapılması üzerine yaşanan 
gelişmeler dini motifli bu yapının 
neler yaptığının daha iyi anlaşıl-
masını sağlamıştır.  Şöyle ki,  ülkem-
izde hem istihbarı nitelikteki, hem de 
suç soruşturması kapsamındaki 
telefon dinlemeleri yasal düzenleme 
gereği mutlaka hâkim kararıyla 
mümkünken, Emniyet Genel 
Müdürlüğündeki İstihbarat, Terörle 
Mücadele, Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkan-
lıklarında ve yine illerdeki İstihbarat, 
Terörle Mücadele, Kaçakçılık, 
Organize Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlükleri ve Narkotik Şubesi 
tarafından telefon dinlemeleri 
yapıldığı, ayrıca tüm bu dinlemelerle 
ilgili organizasyonu gerçekleştirmek 
için merkezi bir kurum olan 
Telekomünikasyon İletişim Başkan-
lığının kullanıldığı anlaşılmıştır. 

2.3. Emniyet ve Yargı İşbirliği 

Kritik birimlerdeki polislerin başka 
yerlere atanması üzerine, hem 
merkezi polis teşkilatında hem de 81 
ilde dinlemelerin yapıldığı tüm polis 
birimlerinde, ayrıca Telekomüni-
kasyon İletişim Kurumunda dinlem-
eye dair bilgisayar kayıtları aynı 
yöntemle silinmiş, tüm mahkeme 
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kararları imha edilmiş ve bu sebep-
lerle yüzlerce polis hakkında her ilde 
davalar açılmıştır.  Bir kısım telefon 
dinlemelerinin mahkeme kararına 
bile dayanmadığı,  ayrıca polis 
teşkilatının seyyar dinleme 
araçlarının bir kısmının,  başka yere 
atanan polislerce imha edildiğine dair 
tutanak düzenlenmesine karşın, imha 
tutanağı düzenlenen seyyar dinleme 
araçlarının hala Fethullahçı örgüt 
tarafından faal olarak kullanıldığı 
anlaşılmıştır. Söz konusu örgüt 
Türkiye’de muhalefet parti liderleri ve 
yöneticilerinin, tüm sivil toplum 
örgütü yetkililerinin, üst düzey kamu 
görevlilerinin, başbakan, cumhur-
başkanı, bakanlar, yüksek hâkimler 
dahil herkesin telefonlarını dinlemiş, 
bu dinlemeler  sonucu muhalefet 
partisine mensup kişilerin özel 
hayatlarına ilişkin kayıtlar yapıp, bu 
doğrultuda oluşturulan kasetleri 
internet üzerinden yayınlamıştır. 
Türkiye’de 2010-2014 yılları arasında 
297.000 adli,  569.000 istihbarı 
olmak üzere toplam 866.000 kişinin 
telefonlarının mahkeme kararıyla 
dinlendiği, bu kararların usulsüz 
verildiği, ayrıca 866.000 kişinin 
dışında mahkeme kararı olmaksızın 
binlerce kişiye ait telefonların da 
dinlendiği ve telefon konuşması 
olmaksızın ortam dinlenmesinin de 
yapıldığı bilinmektedir. Örgüt 
üyelerinin 2013 yılı sonundan 
itibaren bu birimlerden uzaklaştırıl-
ması üzerine, 24.03.2014 ila 
12.10.2015 tarihleri arasında ülkem-
izde 1557 adli, 15.781 istihbarı olmak 
üzere sadece 17.338 telefonun 
dinlenildiği görülmektedir ki rakam-
lar arası bu farklılık bile söz konusu 
örgüt yapılanmasını ve ülke de 
yaşananları açıklamakta tek başına 
yeterlidir diye düşünülmektedir. 
Dinlemelerde teknik takip talep 
formu düzenlenmediği, bazılarında 
bilgi notu ve işlemlerin başlatılması 
için ilgili masa personelince tutulması 
gereken şahsın örgütsel faaliyet 
gösterdiğine dair raporun da bulun-
madığı, bazı kararlarda sadece 
iletişime müdahale talep yazıları ile 
hakimlikten talepte bulunulduğu, 
bazı kararların ekinde iletişime 
müdahale talep yazısına ilaveten bilgi 
notu da bulunduğu, bazı dosyalarda 
ise ayrıca bir veya birden fazla memur 
tarafından düzenlenmiş rapor 
bulunduğu belirtilmiştir. 
İletişime müdahaleye esas Hâkim 
kararlarına gerekçe oluşturan bilgi 
notlarının  ve raporların  çoğunlukla 

 birbirinin aynı ifadelerle 
yazıldığı, uzatma taleplerinde de 
bir önceki notlardaki aynı ifadel-
erin tekrarlandığı veya benzer 
ifadelerin başka cümlelerle yer 
aldığı 2010 - 2014 yılları arasında 
Gülenist yapıya mensup kişiler 
HSYK’ya egemen olmuş, bu 
dönemde hâkim ve savcıların çoğu 
haksız atamaya maruz kalırken,  
bir kısmı birden fazla olmak üzere 
13.433 hâkim ve savcı ataması 
yapılmıştır. Türkiye’de hâkim ve 
savcıların 65 yaşına kadar çalışma 
hakları ve kendileri istemeden 
emekli edilememeleri Anayasayla 
teminat altına alınmasına 
rağmen, yine aynı dönemde 65 
yaşını doldurmadan 390 hâkim ve 
savcı emekliye ayrılmıştır. Söz 
konusu dönemde 590 hâkim ve 
savcıya verilen haksız ve hukuka 
aykırı disiplin cezaları,  12 Ekim 
2014 tarihinde yapılan seçimle 
işbaşına gelen Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca 
disiplin cezalarının yeniden 
incelenmesine dair çıkarılan 
kanun hükümleri çerçevesinde 
incelenerek ortadan kaldırılmıştır. 
Yeni HSYK döneminde sadece 
3998 hâkim ve savcının ataması 
yapılmıştır.
Gizli (yasa dışı) yapılanma 
tarafından, Böcek, Kripto, Askeri 
Casusluk, Telekulak, Şike, Tahşiye 
ve Selam Tevhid, Ergenekon, 
Balyoz, KCK, Oda TV ve MİT 
tırlarının durdurulması gibi 
usulsüz soruşturmalar yapılmış, 
bu soruşturmalar adı altında 
sahte deliller üretilerek, terör 
örgütü yönetici veya üyesi olduğu 
gerekçesiyle asker-sivil pek çok 
kamu görevlisi ve gazeteci gözaltı-
na alınıp tutuklanmıştır (Kamu 
Denetçiliği Kurumu, 2016). 
Fetullahçı yapılanmayı anlatan 
kitabı daha basılmadan, gazete-
ci-yazar Ahmet ŞIK tutuklanmış,  
dijital ortamdaki kitap taslağının 
dağıtılmasının suç sayılacağı 
savcılarca kamuoyuna deklare 
edilmiştir. Emniyet eski müdürü 
Hanefi Avcı da Fetullahçı yapılan-
mayı anlatan kitabından dolayı 3 
yıl 9 ay tutuklu kalmış, yine Oda 
TV isimli gruba mensup yazarlar 
Fethullah Gülen örgütüne yönelik 
yazılarından dolayı tutuklan-
mışlardır. Türkiye’de bu haksız ve 
hukuksuz yargılama ve soruştur-
malara benzer yüzlerce adli 
işlemler yapılmış ve yargıya olan 

güven giderek azalmıştır. 
15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 
örgütlü olan ve binlerce özel eğitim 
kurumu bulunan Fethullahçı 
yapının eğitimli kitlesinin uluslar-
arası kuruluşlara gerçeği yansıt-
mayan sayısız şikâyette bulunduğu 
bilinmektedir. Bu şikâyetlerle ilgili 
olarak, ülkemizde sivil toplum 
kuruluşları, barolar birliği, siyasi 
parti temsilcileri, sokaktaki vatan-
daşla dahi iletişime geçilerek 
yerinde bilgiler alındığında tüm 
toplumun kesimlerince bu hususun 
açıklıkla ifade edileceği; 22 üye 
içerisinden 16 üyenin ( geriye kalan 
6 üye: Adalet Bakanı, Bakanlık 
Müsteşarı ve atanmış 4 üyedir) 
seçimle geldiği, çoğulcu, demokra-
tik ve şeffaf yapıda olan HSYK’nın 
tüm uluslararası kurum ve kuru-
luşlarla işbirliğine açık olduğu, bu 
işbirliğinden de memnuniyet 
duyacağı; Fethullahçı örgüte 
mensup kişilerce gönderilen şikâyet 
dilekçesi üzerine hâkim ve savcı 
duyarlılığı gösterilip, somut gerçek-
liğin tüm çıplaklığıyla öğrenilmesi-
nin hukuk adına uygun bir davranış 
olacağı, bu kapsamda başta HSYK 
olmak üzere, sivil toplum örgütleri, 
basın ve yayın kuruluşları, barolar 
birliği, tüm illerdeki baro başkan-
ları, noterler birliği, hukukla ilgili 
faaliyet gösteren sivil dernek ve 
enstitülerden bilgi alındığında 
hadisenin bütün boyutlarıyla net bir 
şekilde anlaşılacağı açıktır. Öte 
yandan görevden alınmış hâkim ve 
savcıların şikayet mektuplarında 
dile getirilen “verdikleri kararlar 
nedeniyle görevden uzak-
laştırıldıkları veya disiplin yaptırım-
larına tabi kaldıkları”  hususu gerçek 
dışıdır. Bu hâkim ve savcılar 
kararları nedeniyle değil mevzuata 
ve hukuka aykırı eylemleri nedeniyle 
söz konusu yaptırımlara maruz 
kalmışlardır. 
HSYK’nın bu hâkim ve savcılar 
hakkında aldığı kararlar hukuka 
uygun olup, soruşturmalar sırasında 
ilgililerin savunma, bilgi belgeye 
erişim haklarına sonuna kadar 
riayet edilmekte ve hassas bir 
inceleme yapılmaktadır. İlgililer 
lehine HSYK içinde etkin bir iç itiraz 
mekanizması da mevcuttur. 
HSYK’nın bu konuda bilgi 
paylaşımına her zaman açık 
olduğunu bir kez daha vurgulamak 
gerekmektedir.  Ne var ki sözünü 
ettiğimiz bu hâkim ve savcılardan 
bazıları bu  objektif süreci yaşamak
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 yerine yurtdışına kaçmayı 
yeğlemişlerdir. Tutuklanan hâkim 
ve savcılar ile ilgili alınan kararlar 
bağımsız ve tarafsız Türk Yargısın-
da görev yapan hâkim ve savcılar 
tarafından alınmakta, bu kararlara 
karşı yapılan itiraz yine bağımsız ve 
tarafsız hâkim ve savcılar tarafın-
dan değerlendirilmektedir. Söz 
konusu kararlara karşı HSYK'nın 
“Anayasa ile teminat altına alınan 
Yargının Bağımsızlığı İlkesi” 
çerçevesinde müdahale etme gibi 
bir yetkisi bulunmamaktadır 
(Ramazan Kaya ile Mülakat, 2016). 
7 Kasım 2016 tarihi itibari ile 
hâkim ve savcıların neredeyse üçte 
biri meslekten atılmış veya tutuk-
lanmıştır.
  
2.4. Özel İletişim Ağı 

Adli personelin örgütle ilişkisi 
Bylock programı üzerinden 
düşünülebilir. Bylock isimli özel 
iletişim programının FETÖ örgütü 
için yazıldığı ve örgüt mensupların-
ca gizli haberleşme aracı olarak 
kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu 
arada yazılımın geliştiricisinin 
kayıtlarda “David Keynes, Oregon” 
şeklinde verildiği ama gerek Türk 
istihbaratının, gerekse Reuters’ın 
bu bilgilerden hareketle 
ulaşabildiği birileri ya da bir firma 
olmamasından dolayı bu isim ve 
adresin uydurma olduğu 
düşünülmektedir.  MİT yetkilileri-
nin yaptıkları araştırmada 
yazılımın sahibi olarak görünen 
firmanın aslında bir tabela şirketi 
olduğu, kullanılan “David Keynes” 
isminin arkasında Türklerin 
bulunduğu, cemaat tarafından 
sanki ABD’de bir şirketmiş gibi 
kurulup, yazılımın da Türkiye’de 
üretildiği sonucuna varılmıştır. 
Ayrıca yine belirtildiğine göre, 
ByLock yazılımının kaynak kodları 
arasında bazı Türkçe komutların 
unutulduğu da görülmüştür ki bu 
durumda şüpheleri arttıran bir 
diğer unsurdur. Bir başka ilginç not 
da sunucudan indirilen 18 milyon 
mesaj, 3,5 milyon e-postanın 
%99’unun Türkçe yazıldığı ve 
bağlantı yapılan IP’lerin %98’inin  
Türkiye kaynaklı olduğu şeklinded-
ir. Reuters bu durumu; “1 milyona 
ulaşmış bir yazılım, nasıl duyulmaz, 
bilinmez” şeklinde değerlendirmek-
tedir. FETÖ Bylock’un deşifre 
olmasından sonra Eagle isimli 
başka bir iletişim uygulamasını 

kullanmaya başlamıştır. 
Türk istihbarat yetkilileri, içine 
sızdıkları Bylock sunucusundan 
tüm verileri 2015 yılı sonunda 
indirmiştir. Ali Yetkin’in araştır-
masına göre 215 bin hesap ve 18 
milyon civarı mesajdan 
bahsedilmektedir ki polisin yaptığı 
operasyonların kaynağı da işte bu 
hesap ve mesajların çözümlenmesi 
ile elde edilen bilgiler gibi gözük-
mektedir (Journo, 2016). Toplam 
217 bin Bylock kullanıcısı olduğu 
bunlardan 170 bininin tespit 
edildiği, teknik sebeplerden ötürü 
özellikle Avea Şirketinin mobil 
iletişim hattını kullananların 
çoğunda tespit karışıklığı olduğu, 
mesajların içeriklerine çoğunlukla 
ulaşılamadığı düşünülmektedir. 
Bylock kullanıcıları arasında 4 
haneli, 6 haneli veya 8 haneli 
şifreyle giriş yapanların FETÖ 
örgütü üyesi olduklarına dair 
kuvvetli karine bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra, FETÖ örgütü 
bayanların Kakao ve çok üst düzey 
mensupların Eagle programlarını 
kullanıldıklarının da tespit edildiği 
bilgisi bulunmaktadır. Bylock 
kullanımıyla ilgili bir örnek 
Çubuk’ta Cumhuriyet Savcısı olarak 
çalışan Savcı Z. İle ilgilidir. MİT’in 
aleni olarak Bylock’u deşifre ettiğini 
duyurmasına, Bylock kullanıcısı 
olup özel şifre kullanan ve bu 
sebepten kırmızı listeye giren 
hâkim ve savcıların derhal meslek-
ten atılıp tutuklanacakları bilinme-
sine rağmen, Savcı Z. kaçmamış 
bile bile hapse atılmayı beklemiştir. 
Bu durum örgüt liderinin “cepheyi 
terk etmeyin” talimatına binaen 
yapıldığı iddiasını gündeme 
getirmektedir. Gene Ankara 
Başsavcılığı tarafından tutuklanan-
lar arasında ele geçirildiği öne 
sürülen haberleşme notunda; 
“Dayı, iki yıl sabredin; size bunları 
yapanlar kanlarında gusül abdesti 
alacaklar” metni ele geçirildiği öne 
sürülmektedir. (Dayı, üst düzey 
örgüt mensuplarınca, Fethullah 
Gülen için kullanılan bir tabirdir.) 

Sonuç: 

HSYK üyesi 3 kişi ve 300’e yakın 
hâkim ve savcının PDY soruşmaları 
kapsamında itirafları bulunmak-
tadır. İtirafçıların artması örgütün 
çözülmesine sebep olmaktadır.  Bu 
itirafçıların verdiği bilgilerin ve 
ifşaatlarında belli derecede kontrollü  

yapıldığı sanılmaktadır.   Ancak, 
verdikleri isim ve illegal olayları 
deşifre etmeleri çok işe yaramak-
tadır. Bylock, kakao, whats up ve 
eagle adlı terör örgütü yazışma 
içerikleri tümüyle ortaya çıkınca 
örgütün yapısı deşifre edilecektir 
(Kodalak, 2016). 15.11.2016 tarihi 
itibari ile FETÖ soruşturmaları 
kapsamında meslekten çıkarılan 
hâkim sayısı 3456, görevden 
uzaklaştırılan hâkim savcı sayısı 
217, HSYK’a yaspılan itiraz üzerine 
mesleğe iade edilen hâkim-savcı 
sayısı 198,  açığa alınan 
hâkim-savcı sayısı ise 3696’dır. 
Doğal hukukun öncelleri ve 
gereklerine sırtını dönmüş; 
ellerinde bulundukları gücü 
müşterek ideolojilerinin yararına ve 
hukuka egemen olması gereken 
eşitlik, özgürlük dolayısı ile adalete 
aykırı kullanan kanun devletindeki 
yargı erkini ifade eder. “Yargı 
iktidarı, kavramı Ran Hirschl 
tarafından juristocracy / jüristokra-
si olarak adlandırılmıştır. Yazara 
göre yeni anayasacılık dünyasında 
er geç bir yargısal ihtilaf haline 
gelmeyen hemen hiçbir ahlaki veya 
siyasal ihtilaf yoktur. İddia edilebil-
ir ki, yargı iktidarı yönündeki 
küresel eğilim, 20. yüzyıl sonların-
da ve 21. yüzyıl başlarındaki devlet 
yönetimi sistemlerinin en önemli 
gelişmelerinden biridir (Özbudun, 
2005: 3336-340).” 



              ürkiye Cumhuriyeti Ticaret 
               Bakanlığı’nın da uzun yıllardır
            üye  olduğu    Avrupa Gümrük 
İdareleri Spor Derneği (ECSA), 
Avrupa Gümrük çalışanları arasında 
spor etkinlikleri vasıtasıyla dayanış-
mayı ve karşılıklı ilişkileri güçlendir- 
mek amacıyla 1992 yılında kurulmuş-
tur.  Derneğin 22 üyesi bulunmak-
tadır. Derneğe üye ülkeler: Almanya, 
Avusturya, Belçika, Büyük Britanya, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, Kıbrıs Rum Kesimi, 
İrlanda, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, 

Lüksemburg, Macaristan, Malta, 
Norveç, Polonya, Slovakya, ve Türki-
ye’dir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu 
Vergilendirme ve Gümrük Birliği 
Genel Müdürlüğü’nden (TAXUD) bir 
üye de Derneğe, gözlemci statüsüyle 
katılmaktadır. Derneğin Yönetim 
Kurulu 4 yıllık süre için seçimle 
belirlenmektedir. ECSA Başkanlığı’nı 
hali hazırda Çek Cumhuriyeti 
Gümrük İdaresi temsilcisi Jan Hlinka 
yapmaktadır. ECSA Yönetim Kurulu, 
Başkan Yardımcısı, Sayman ve 
Sekreterya’dan oluşmaktadır. 
Derneğin yıllık aidatı 150 Euro olarak 
belirlenmiştir. ECSA, 2017 yılında 
kuruluşunun 25. yılını kutlamış ve her 
yıl ECSA üyesi bir ülkenin ev sahip-
liğinde düzenlenen Yıllık Genel 
Toplantı, şahsımın da katılımıyla bu 
yıl Fransa’nın Bordeaux kentinden 
düzenlenmiştir. Yıllık Genel Toplantı, 
bir önceki yılın etkinlikleri ve bütçesi-
yle takip eden yılın etkinlik ve önerile-
rinin ele alındığı önemli bir platform-
dur. Bunun dışında ECSA Yönetim 
Kurulu da yılda iki defa farklı kentlerde 
olacak şekilde bir araya gelmektedir.  
ECSA’nın nihai hedefi, ortak spor 

aktivitelerinin düzenlenmesini teşvik 
ederek, Avrupa gümrük idareleri 
arasındaki bağları güçlendirmektir. 
ECSA, düzenlediği spor ve kültür 
faaliyetleriyle gümrük görevlileri 
arasında işbirliğini ve karşılıklı anla- 
yışı geliştirmeyi temel amaç edinmiştir. 
Bu çerçevede her yıl ECSA üyesi ülke- 
ler sporun çeşitli alanlarında (atletizm, 
yürüyüş, atıcılık, detektör köpek yarış- 
maları, masa tenisi, bisiklet, golf, futbol, 
voleybol, basketbol, yüzme, kayak vb.) 
etkinlikler düzenlemekte ve etkin-
liklere katılım sağlayan diğer ECSA 
üyesi gümrük idarelerinin çalışanlarını 
misafir etmektedir. Esas itibariyle, 
ECSA kapsamındaki etkinlikler şu 
şekilde gelişmektedir: Öncelikle, bir yıl 
içinde düzenlenecek etkinlikler bir 
önceki yıldan belirlenmekte; etkin-
liklere ev sahipliği yapacak belirlenme-
kte; akabinde her ev sahibi ülke ECSA 
üyesi ülkelerin temsilcilerine ve 
Gümrük İdaresi Başkanlarına 
düzenleyeceği etkinlikle ilgili bir davet 
yazısı ve ekinde söz konusu etkinliğin 
koşulları, katılım ücreti ve katılım için 
öngörülen son tarihi bilgi olarak 
sunmaktadır. Davet yazısını ve eklerini 

GÜMRÜK ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM DERGİSİ64

T

OC
AK

   2
01

9
•

Makale

Okan ARSLAN 
Mütercim-Tercüman

ECSA Türkiye Eski Temsilcisi

ECSA (AVRUPA GÜMRÜK İDARELERİ
SPOR DERNEĞİ) HAKKINDA…
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alan ülkeler, önceden belirlenen 
süre zarfında ilgili etkinliğe katılıp 
katılamayacaklarını bildirmektedir. 
Spor etkinliği düzenleyen ECSA 
üyesi Gümrük İdaresi, katılım 
sağlayacak ülkelerin gümrük çalışan- 
larını havalimanında karşılamakta; 
cüzi bir katılım ücreti alarak konak-
lama ve yeme içme imkânı sağlmak- 
tadır. Ayrıca, ev sahibi ülke, ECSA 
etkinliklerinin esas gayesi doğrul-
tusunda katılımcıların kaynaşmasını 
sağlamak üzere çeşitli sosyal etkin- 
likler de düzenlemektedir. Ticaret 
Bakanlığı, daha önce başta her yıl 
geleneksel olarak Hollanda’nın 
Nijmegen kentinde düzenlenen ve 
dört gün süren kadınlarda 33, erkek- 
lerde 44 km’lik yürüyüş etkinliğine; 
yine her yıl geleneksel bir hal alan ve 
Belçika’da düzenlenen 20 km. 
maraton koşusuna; masa tenisi; 
atıcılık; voleybol vb. turnuvalara 
katılım sağlamıştır. Ülkemiz, 2013 
yılında Marmaris’te 6 ülkenin 
katılımıyla (Avusturya, Büyük 
Britanya, Finlandiya, Hollanda, 
Norveç ve Türkiye) voleybol turnu-
vası düzenleyerek, ilk kez bir ECSA 
etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. Bu 
turnuva, özellikle ECSA Yönetim 
Kurulu tarafından çok başarılı bir 
etkinlik olarak ön plana çıkarılmış 
ve Ticaret Bakanlığı daha fazla 
ECSA etkinliğine ev sahipliği yapma 
konusunda teşvik edilmiştir.    
ECSA etkinliklerine katılım, özellikle 
taşrada çalışan personelin ilgisini 
çekmektedir. Bu durum, sadece 
ülkemiz için geçerli değildir.  
Gümrük personelinin önemli bir 
kısmının taşrada, sınırlarda ya da

limanlarda zor koşullar altında 
görev yaptığı düşünülürse, bu tür 
etkinlikler farklı ülkelerden gelen ve 
birbirinden oldukça farklı şartlarda 
çalışan gümrük personelinin mesleki 
ve kültürel deneyimlerini birbirleri-
yle paylaşmaları açısından büyük bir 
fırsat oluşturmaktadır. Bu minvalde, 
ECSA etkinlikleri, Avrupa Kıtası’nda 
gümrük görevlileri arasında sağlam 
bir ekip ruhu yaratılması açısından 
da büyük önem taşımaktadır. Ken- 
dilerini aynı ailenin birer ferdi gibi 
gören ECSA üyeleri, birbirlerini 
tanıdıkça gümrük alanında işbirlik- 
leri ve ortaklıkları da artmaktadır. Bu 
bakımdan, ECSA’nın dünya gümrük 
camiasına yaptığı katkı kayda değer- 
dir. Öte yandan, Avrupa’nın çok 
kültürlü ve zengin yapısının, ECSA 
etkinliklerine yansıtılması da öne 
çıkan bir husustur. Bu çerçevede, 
anılan mevcut üyelerin yanı sıra 
yeni bazı üyelerin de ECSA kapsamı-
na alınması, ECSA’nın daha da güç- 
lenmesine hizmet edecek bir faktör- 
dür. Bu çerçevede, Bosna Hersek’in 
adaylığı ve ECSA üyelerinin - başta 
ülkemiz olmak üzere- Bosna Hersek’in 
üyeliğini desteklemesi önemli bir 
açılım sağlamaktadır. Bosna Hersek’in 
ECSA’ya üye olması, Türkiye 
haricinde Müslüman nüfusa sahip 
bir başka ülkenin kültürel yapısının 
diğer Avrupa ülkelerinin temsilcile-
rince tanınması bakımından hayati 
önem taşımaktadır. ECSA’nın 
önümüzde ki dönem Avrupa’nın 
diğer renklerini de bünyesine 
katması, gerek Derneğin genel ve 
nihai amaçları, gerekse yeni bazı 
etkinliklerin  gerçekleştirilmesi 

açısından elzemdir. Ülkemiz, 2018 
yılından itibaren ECSA etkinlikler-
ine yeniden aktif katılım sağlamayı 
amaçlamakta; önümüzdeki yıllarda 
ECSA’nın vizyonu ve misyonu 
doğrultusunda Dernek’te öncü rol 
oynamayı arzu etmektedir. 
Ülkemizin ECSA’da daha görünür 
kılınması ve aktif rol oynaması, her 
şeyden evvel Ticaret Bakanlığı men
suplarının etkin katılımı ve katkıla- 
rıyla mümkündür. 
Sporun hemen her alanında amatör 
ya da profesyonel düzeyde faal olan 
Bakanlığımız personeli bu bağlamda 
en büyük gücümüz ve desteğimizdir. 
Özellikle 2018 Mayıs ayında 
gerçekleştirilen Brüksel Yarı 
Maratonunda Ülkemizi temsilen 
katılan Ticaret Denetmeni Rıdvan 
ÖZTÜRK ve Gümrük Muayene 
Memurları Derneği Başkanı Hakan 
ÜLKER bronz madalya ile ülkemize 
dönmüş ve hem ülkemizi hem de 
bakanlığımızı güzel bir şekilde 
temsil etmişlerdir. 
Ayrıca 2018 Haziran ayında 
Lüksemburg da yapılan Avrupa 
Gümrükleri Futbol Şampiyonasına 
da Gümrük Muayene Memurları 
Derneği Başkanı ve Türkiye Futbol 
Federasyonu B Klasman Hakemi 
Hakan ÜLKER bizzat davet edilerek 
katılmış ve ülkemizi en iyi şekilde 
temsil etmiştir. Organizasyona 
birçok ülke takım halinde katılırken 
Hakan ÜLKER tek başına ülkemizi 
temsil etmiş ve turnuva sonrası 
ECSA başkanı başta olmak üzere 
birçok ülke temsilcisinden bakan-
lığımızı teşekkür yazısı gelmiştir. 



"Görmek bir toz zerresinde Andromeda’yı, duymak bir kelebeğin 
kanat çırpışında galaksilerin çarpışmalarını, hissetmek ışığın bir 

kadehe dökülür gibi dolduruşunu kâinatı; bir perdeyi açar gibi 
açmak zamanın ve mekânın yanılsamasını… Erhan, hayatında bir 

dönüm noktasındadır. Kendisini başarısız, umutsuz, yalnız bir insan 
olarak bulmuşken dağınık bir odada; işe gidip gelirken, sıkıcı kala-

balığın silik parçasıyken birdenbire hayatında hiç beklemediği, 
öngöremediği bir değişim mi olmaktadır?  "

Mehmet Baran

Gümrük Muayene Memurları gümrük mevzuatının yanı 
sıra edebiyatla, sanatla da ilgilenmektedir.  

Gümrük Muayene Memuru Mehmet Baran’da onlardan biri 
olup ilk çıkan kitabı “Işığın  Tozları” romanı tüm internet 

kitap mağazalarındadır. 
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PC Gümrük Külliyatı 
BİYOGRAFİSİ
Versiyon.2

Yazıma, “Pc Gümrük Külliyatı”nın 2. 
sürümünün (bundan sonra 
“Program” olarak anılacaktır) 
derginin yayımlandığı tarihlerde 
kullanıcılara sunulmuş olması 
nedeni ile iş bu makaleyi kaleme 
almama izin veren Yayın Kurulu 
Üyelerine teşekkür ederek başlamak 
istiyorum. Zira, bu husus aynı 
zamanda, programın ilk proje 
halinin -ticari amaçlı olmadan- 
camia mensuplarının talep, öneri, 
eleştiri ve katkılarının şahsımda 
birleşmesiyle bu günlere gelmiş 
olmasının ispatı ve devamı 
olduğunu da göstergesidir.

I- PROGRAMIN DOĞUŞU:
Bilgisayarla ilk tanışmam 1985-1986 
yıllarıydı, Ticaret Lisesinde Dakti-
lografi dersiyle birlikte DOS tabanlı 
Basic programı çok ilgimi çekmiş; 
okuma, anlama veya konuşma 
hızında daktiloyu kullanma becerisi-
nin yanı sıra bilgisayar ekranında 2 
bin 600 satırlık bir kodlamayla 
sadece ekrandan bir yazının slogan 
olarak akmasını/kaymasını 
sağladığımda ise inanılmaz mutlu-
luk duymuştum. 1987 yılında 
ABC-Online Muhasebe Programının 
tüm muhasebe uygulamalarının tek 
modülden kullanım ilişkilendirilme-
si yönüyle geliştirilmesinde görev 
almam ise bu mutluluğu 
pekiştirmiş, her ne kadar bu alanda 
hedef koymasam da üniversitede 
boş vakitlerimde Bilgisayar, Yazılım 
ve Ekonomi temalı yayınları takip 
etmem bilinç altımda içselleştird-
iğimin göstergesiydi.
Özel sektörde ofis çalışmalarımın 
tamamını ilk bilgisayarlı daktilo 
olarak anılan PW programını 
kullanmış, karbonlu kağıtla çok seri 
yazı üretmem ve yazışma dilimin 
kuvvetli oluşuyla lakabım PW 
Osman’a çıkmış, ben de bunu 
kabullenerek e posta adresimi 
osman-pw@hotmail.com olarak 
belirlemiştim.
1992 yılında özel sektörden devlet 
memurluğuna geçiş yaptığımda, 
geçmişte edindiğim pratik ve 
geleceğin kaçınılmaz dijitalleşme 
olanaklarını sonuna kadar kullan-
maya karar vermiş ve henüz aday 
memurluğum sonlanmamışken 

Makale
yerleştiren, camia mensuplarımızın 
mevzuatsal açıdan gündelik 
ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 
sürekli eğitim/geri bildirim ile 
sürdürülebilir güvenceli cari eğitim 
ihtiyaçlarını karşılayan bir yapıda 
olması, hususlarının arttırılarak 
devam etmesi gerekliliğinden 
hareketle yola çıkılmıştır.
Buradan hareketle, Gümrük 
portalında tüm gümrük persone-
lince ÜCRETSİZ olarak kullanılan 
programın Versiyon.2 formatı, ticari 
kullanıcılar için internet ortamında 
lisanslandırmaya geçilmiştir. 
Bununla birlikte, internet ortamı 
olmayan yerlerde de en son internet 
lisansı ile kullanım tarihinden 
itibaren 48 saat internet olmadan da 
kullanılabilecektir.
Kurumsallaşmanın en temel ihtiyacı 
olan EKİP RUHU ve temel pren-
siplerin devam ettirilmesi zaruretin-
den hareketle, programın ilk 
kuruluşundan günümüze kadar 
maddi/manevi/psikolojik destek 
olan, olumlu/olumsuz eleştirilerle 
bugünlere gelişimizde mütalaa, 
itiraz, düzeltme, eleştirileri ve hatta 
sitemlerinde istikrarlı olan tüm 
paydaşlarımızla görüşülmüş, 
kurumsallaşmada hukuki boyutta 
rol alabilecek arkadaşlarımızla nihai 
karara varılmıştır. Buna göre;
- “PC Gümrük Külliyatı” marka 
tescili yapılmış,
- İsim hakkı kullanımı telif hakları 
kapsamında devredilmiş,
- PC Gümrük Külliyatı Danışmanlık 
Şirketi kurulmuş,
- Mevzuat eğitimli soru bankası 
bölümü için, telif hakları kapsamın-
da 17 kişilik editör kadro belirlenmiş 
(İsimleri saklı olmakla birlikte 
çoğunluğu programın doğmuşundan 
günümüze paydaş olan ve/veya 
kurumsal kimliğimize değer katacak 
harici kişilerden oluşan; Şirket 
Genel Müdürü Emekli Öğretmen, 
Hakem Kurulu Başkanı şahsım, 2 
Başmüfettiş, 2 Gümrük Müdürü, 1 
Şube Müdürü, 1 Gümrük Müdür 
Yardımcısı, 3 Muayene Memuru, 1 
Şef, 1 Memur, 2 Gümrük Müşaviri, 1 
YGM ve 1 kişi de Gümrük Müşavir 
Yardımcısı)
- Tarife Bilgisi ve Mütalaa ek 
hizmetlerinde görev alacak kişiler 
(Türkiye’nin tüm bölgelerinde 
sektörel farklılıklar da dikkate 
alınarak belirlenmiş olan) ile Şirket 
arasında hizmet sözleşmeleri 
yapılmış,

1943’den 1992 yılına kadar Gümrük 
cari uygulamalarında yayımlanan 
Genelgeleri taramış, mülga-mer’i 
leri ayırmış, güncel hale getirerek 
çok değerli eskimeyen dostlarım 
Alişan BULAN ve Mustafa AĞIR-
MAN’ın desteğiyle 1 ciltlik 3 nüsha 
ansiklopedi yazmıştım. Bir suretini 
çok değerli ilk Başmüdürüm Cenap 
BAYRAKTAR Beye, bir nüshasını 
Genel Müdür’ümüze takdim etmiş, 
son nüshasını da TKDV Servisinde 
kullanmak için ayırmıştık. 
1997 yılında henüz BİLGE sistemi 
yokken Uludağ Bölge Müdürlüğü 
personeline bilgisayar-ofis çalışma-
ları eğitimi vermiş, servis görev 
alanlarında bilgisayarın daha etkin 
kullanılması sağlanarak zamandan 
tasarruf yapmayı ve mevzuat 
yönüyle personelin kendisini daha 
da geliştirmesine imkan sağlamış ve 
en nihayetinde gümrük camiası 
içinde Bursa Bölgesinin, diğer 
bölgelere göre farkındalığı artmış 
idi. Bu husus, doğrudan ve dolaylı 
gümrük müşavirliği mensuplarına 
da yansımış, o dönemlerde yapılan 
tüm sınavlarında Bursa Bölgesi 
Türkiye’de her daim birinciliklerle 
anılır olmuştu.
2001 Yılında Karabük’e Muayene 
Memuru olarak tayin olduğumda, 10 
yıldır biriktirmiş olduğum dijital 
metinlerin daha etkin kullanılması 
için (kendime özgü, derleme ile 
başlayan) Office Word-Excel 
yardımıyla derlemiş, birbirleri ile 
bağlantı kurulmuş ve faydalanma-
ları için arkadaşlarım ile paylaşma-
ya başlamıştım. Geri bildirimleri çok 
ciddiye almış, eksiklikleri gidermek, 
mevcut bilgi kirliliğini ortadan 
kaldıracak tek bir modül üzerinden 
mevzuat programı üretmek fikri 
iyice olgunlaşmış ve en nihayetinde 
2 yıllık geceli-gündüzlü çalışma ile 
2003 yılında piyasaya çıkmış olan 
program (Külliyat) doğdu.
Nasip oldu, bugün itibariyle de 
Gümrük Müdürü olarak görevimi 
sürdürmekteyim. 

II- KURUMSALLAŞMA 
SÜRECİ:
Kütahya Gümrük Müdürlüğü’nün 
kuruculuğu görevini üstlendiğim 
süreçte ilerisi için programın da 
kurumsallaşması gerekliliğini iyice 
anlamış ve bu kurumsallaşmanın 
piyasaya ilk çıkışındaki felsefesin-
den sapmadan, bilgi kirliliğini 
önleyici, kurumsal terminolojiyi 
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* Soru bankası ve/veya ek hizmetle-
rden faydalananların programın 
abonelik yenileme ücretinde % 40 a 
kadar indirim hakkı verilerek, 
gerçekte üyelik ücretinin içinde 
hizmet çeşitlendirmesi ile genişleme 
ve büyüme hedeflenmiş,
- Programın yeni versiyon kurgusu 
ve algoritması tamamlanmış ve 
kullanıcılara sunulmuştur.
- Soru Çözümlü Mevzuat Eğitim 
yazılımı bitmiş, mevzuatın tama-
mını içerecek kadar soru üretimi 
yapılmış, son iyi yıl içinde yapılan 
mesleki sınavlarda çıkan soruların 
mevzuat gerekçeleri ile birlikte girişi 
tamamlanmıştır.
- GTİP Bilgi Edinme ve Müta-
laa/Savunma Bilgi Taleplerine 
ilişkin yazılım çalışmaları ise 
tamamlanmak üzeredir.

III- EK HİZMETLERDEN; 
MEVZUAT EĞİTİMLİ SORU 
BANKASI
AMACI  
* Ticaret Bakanlığı’nın gümrük 
işlemlerine konu birimlerinde görev 
yapan kamu personelinin kariyer 
yükselme sınavları ile gümrük ve dış 
ticaret danışmanlık şirketlerinde 
görev yapan Gümrük Müşavir 
Yardımcıları ve Gümrük Müşavirler-
inin mesleki yazılı sınavları ve sözlü 
sınavlarına hazırlık yapabilmelerini 
sağlamak, 
* Sınava hazırlanma dışında, 
mevzuatı teoriden pratiğe aktarma, 
pratiği doğru teoriye oturtma ve 
kalıcı bir öğrenim alabilmeleri için 
uygulamalı, mevzuat gerekçeli ve 
söz konusu mevzuatın ilgili yayım 
organı ve mülga/meri ilişkilerini 
pekiştirmek, 
* Gümrük ve Dış Ticaret mevzuatı 
eğitim/öğretim alanında kendini 
ispatlamış, yayınları kabul görmüş, 
özel ve kamu sektöründe faaliyet 
sürdüren tüm kişi ve kuruluşların 
aynı mevzuat/soru bankasında tüm 
kullanıcılara ulaşmasını sağlamak,
* Yer veya zaman kavramı olmadan 
internetin bulunduğu her ortamda 
daha önce tecrübe ettiği/çözdüğü 
soru veya cevapların ilgili mevzuat-
larında değişiklik olması halinde söz 
konusu değişikliklerin takip edilme-
sini sağlayarak mevzuat takibinde 
kişi kuruluşların güncel kalabilmel-
erini sağlamaktır.
Bununla birlikte, Külliyatın 
varlığının tüm camia mensuplarına 

güvenceli mevzuat sunmasının 
rehavetiyle kişisel gelişimlerine 
önem verilmediği, hazır bilginin 
başka bir çabaya/araştırmaya gerek 
bırakmadığı gibi şikayetler ile 
Bakanlık İntranet sisteminde 
yayımlanıyor olmasından dolayı da 
Bakanlığın resmi bir sunumu olarak 
algılanmasının verdiği yanılgıların 
ortadan kaldırılması için; Külliyat 
eğitim hizmetlerinin tüm cami 
tarafından kullanımını teşvik etmek 
amacıyla 2019 Yılından itibaren 
Gümrük Ticaret Bakanlı Merkez ve 
Taşra birimlerinde Külliyatın “Risk 
Havuzu, Arama Motoru ve Tarife 
Karşılaştırma” bölümleri lisansa 
tabi olacaktır. Lisans almanın 
doğrudan kredi kartı ile ödeme 
yapılarak alınabileceği gibi 3 paket 
(150 soru) soru satın alanların da 
doğrudan lisanslandırılması 
planlanmıştır. 
Soru bankasından 150 soru satın 
alan personel en az 500 konuyu 
çapraz sorgu ve soru çözümü ile 
muhakeme gücünü kullanmış 
olacağı gibi en az 1500 adet 
kanun/mevzuat maddesini de 
gözden geçirmiş olacaktır. Bunun 
yanı sıra; 3 yıl süre ile de bu denli 
geniş bir mevzuat detaylarında 
herhangi bir değişiklik olduğunda, 
çözümünü yaptığı sorunun tarihi ve 
şıkları da hatırlatılarak, gergi 
bildirimde bulunulacak olmakla, 
eğitimin sürdürülebilir olması 
sağlanmış olunacaktır.

YÖNTEM ve KURALLARI  
* Sınav branşları, kariyer meslek 
sınav türlerine göre değil mevzuat 
başlıklarına göre ayrıştırılmıştır. 
Zira, kendine özgü bir terminolojisi 
olan gümrük ve dış ticaret 
mevzuatının her kademede bilinme-
si gereken ortak değerleri/kavram-
ları bulunmakta olup, bu kavram-
ların içselleştirilmesi durumunda 
her kademedeki gümrük ve dış 
ticaret mensubunun daha başarılı 
olacağı düşüncesindeyiz.
* Bir seferde her bir branştan en az 
50, en fazla 300 soru satın alınabil-
ir. Satın alınan sorular için oluşturu-
lan barkod, ilk satın alma sırasında 
beyan edilen e-posta adresiyle 
birlikte kullanılabilir. 
* Soru çözümleri tamamlanmadan 
programdan çıkılması (internet 
bağlantı sorunları vs. nedenlerle 
yarım kalması gibi) durumunda aynı 

barkod ve e-posta ile tekrar giriş 
yapıldığında, en son kalınan yerden 
devam edilecektir. 
* Her bir satın alma sonrası farklı 
soru gönderilir, satın alma sırasında 
belirtilen miktarda farklı soru 
kalmamış olması halinde sistem 
tarafından soru sayısı doğrudan 
kalan soru adedi ile revize edilir.
* Her bir soru tek tek açılacak olup, 
şıkları işaretlenenler ekranda açık 
halde kalacak, satın alınan soruların 
50 ve katları sayıyla çözümü 
bitmeden doğru/yanlış şıklar 
gösterilmeyecektir. Soru çözümleri 
tamamlandığında “Doğru/Yanlış 
Kontrol” butonu aktifleşecek, liste 
üzerinden ilgili sorulara geçiş 
yapılarak mevzuat yönüyle detaylı 
inceleme yapılabilecektir. 
* Çözülen/Cevaplanan soruların 
aynı barkod ve e-posta ile “Cevap-
lanmış Sorular” bölümünden 
doğru/yanlış listesi bir yıl süreyle 
yeniden çağrılabilir. Ancak, her bir 
soru cevap şıkkı işaretlenmiş ve 
gerekçe mevzuatı ile birlikte doğru-
dan ekrana gelecektir.
* Daha önce çözülen/cevaplanan 
soruların 3 (üç) yıl süreyle mevzuat 
değişikliği nedeniyle değiştirilmesi 
ve/veya iptal edilmesi durumunda 
soru satın almada beyan edilen 
e-posta adresine gerekçeli 
bilgilendirme yapılarak, mevzuat 
eğitimindeki süreç, güncel mevzuat 
takibatıyla devam ettirileceğinden 
soru bankasındaki tüm sorular mer’i 
mevzuat içerikli olacaktır.
* PC Gümrük Külliyatı tarafından 
üretilen sorularda mevzuat 
dayanakları ile birlikte ek notlar 
yayımlanacak olup, ilgili kurum ve 
kuruluşlarca yapılan sınavlarda 
çıkmış olan sorularda ise sadece 
yayımlandığı sınavın adı, dönemi ve 
doğru şıkkın ilgili mevzuatına yer 
verilecektir. 
* Her ne kadar, soru sistemi test 
mantığı ile hazırlanmış olsa da her 
bir sorunun aynı zamanda bir 
konuyu -gümrük ve dış ticaret 
camiasının her bir kadrosundaki 
stajyerine ve/veya en kıdemli 
personeline- anlatım yeterliliğine 
sahip Ek Notlar ve İlgili Mevzuat 
metnini de içerecektir.
* Ek notlar; soru metni, cevap şıkları 
ve mevzuat metninde yer verilen 
tümcelerden ayrı olarak, doğru/yan-
lış şıklar arasındaki ilişkiyi/çelişkiyi 
öne çıkaracak, anlatım diliyle ve 
özellikle mesleki terim ve terminolo-
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jilerinin algılanmasını/öğretilmesini 
amaçlayacak cihette olacaktır.
* İlgili Mevzuat metni; doğru 
ve/veya yanlış şıkların mevzuat 
dayanaklarında sadece ilgili madde 
metinlerine yer verilecektir. Ancak, 
mevzuatın adı, yayımlandığı ilk 
resmi gazete tarih ve sayısı ile içerik 
metninde değişiklik yapılmış ise o 
değişikliğe ilişkin resmi gazete tarih 
ve sayısını da gösterir (mevzuat 
metninden bir punto küçük/italik/-
renkli) şekilde düzenlenecektir.

* Soruların zorluk derecesi ilk 
üretim sırasında soru sahib-
ince/editörce (Külliyat tarafından 
belirlenmiş kriterler doğrultusunda) 
belirlenecektir. Ancak, soruların 
nihai zorluk derecesi her bir 
sorunun en az 10 ayrı kişi tarafından 
çözümü yapıldıktan sonra Külliyat 
tarafından geliştirilen algoritmayla 
belirlenecek olan puanlamanın, soru 
üreticisinin belirlediği derece 
puanıyla karşılaştırması sonrası 
oluşacak standart sapmaya göre 
sabitlenecektir.

* Üretilen soruyla ilgili olarak (cevap 
şıkları etkilensin/etkilenmesin) 
dayanak mevzuatında değişiklik 
olduğunda, söz konusu değişikliğin 
Resmi Gazetede yayımlandığı 
tarihten, resmi gazetede yayımlan-
mayan yönerge, genelge, tasarruflu 
yazılar vb. diğer mevzuatta ise PC 
Gümrük Külliyatı’nda yayımlandık-
tan sonra 21 gün içinde güncelle-
necektir.

BRANŞLAR: 
1. Gümrük Mevzuatı (Gümrük 
Kanunu, Uygulanmasına İlişkin 
2009/15481 s. BKK, Gümrük 
Yönetmeliği, Gümrük İşlemlerinin 
Kolaylaştırılması Yönetmeliği, 
Gümrük Genel Tebliğleri ve Genel-
geler dahil Gümrük Rejimleri, 
Tasfiye Mevzuatı, TIR ve Transit 
işlemlerine ilişkin diğer mevzuat)
2. Kaçakçılık Mevzuatı (Kaçakçılıkla 
Mücadele Kanunu başta olmak 
üzere Kolluk birimlerinin uyguladığı 
diğer Kanun, Kararname, Yönetme-
lik, Tebliğ ve Genelgeler ile kaçak 
eşyanın tasfiye mevzuatı)
3. Tarife Mevzuatı (474 ve 3501 
Sayılı Kanunlar ile 4458 Sayılı 
Kanunun 15-16.Maddeleri ve 
bunlara bağlı mevzuat, Sınıflandır-
ma Kararları, Genel Yorum Kural-

ları, Bağlayıcı Tarife Bilgileri ve 
tarife uygulamalarına ilişkin diğer 
Tebliğ, Genelge ve tasarruflu yazılar 
doğrultusunda GTİP tespitine ilişkin 
uygulamalar)
4. Dış Ticaret Mevzuatı (İthalat 
Rejim Kararı, İhracat Rejim Kararı, 
Menşe Mevzuatı, Tercihli Tarife 
-A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1, 
EUR-MED, Form A- Dış Ticaret 
Tedbirlerine ilişkin Kanun 
(Dampinge Karşı Vergi, Koruma, 
Kota, Gözetim ve Tarife Konten-
janı), ilgili Yönetmelik ve Tebliğler; 
Teslim Şekilleri, Ödeme Şekilleri 
vb.)
5. Kıymet/Matrah/Vergiler (Kıymet 
tespitine ilişkin Gümrük Kanunu ve 
Gümrük Yönetmeliğinin ilgili 
maddeleri ve içtihatlar; GV, KDV, 
ÖTV, İGV, EMY ve KKDF uygu-
lamaları başta olmak üzere diğer 
Vergilendirme usul ve esasları, 
matrah tespiti ve hesaplamalara 
ilişkin örnekler)
6. Kamu Yönetimi / Mali Mevzuat 
ile değerleri (657 Sayılı Devlet 
Memurları, 6183 Sayılı Amme 
Alacakları ve 2577 Sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunları ile 
Kamu Maliyesi vb. diğer branşlarda 
yer almayan ancak gümrük ve dış 
ticarette cari işlemlerde kullanılan 
diğer ilgili kanunlar ve bağlı 
mevzuat) 

IV- SONUÇ:
Kişisel merak, sabırlı/sürdürülebilir 
mevzuat takibi, sınıflandırılması, 
ilişkilendirilmesi ve yorumlanması 
ile kurumsal ihtiyaçların birleşme-
sinden oluşan ve her daim gelişen 
programın, bu güne kadar bireysel 
fedakarlık ve yakın paydaşlarımın 
destekleriyle güncellenmesini 
yaptığım bu sürecin, sürdürülebilir 
kılınması ve camianın değişen 
ihtiyaçlarına daha esnek ve kalıcı 
çözümler üretebilmesi için yapılan 
kurumsallaşma çalışmalarının tüm 
camiaya hayırlı olmasını diliyor, 17 
yıldır ferdi çalışmam nedeniyle 
ihmal seviyesinde olabilecek zaman 
yoksunluğuma karşı sabırlarından 
ve desteklerinden dolayı eşim ve 
çocuklarıma şükranlarımı sunuyo-
rum. 15.12.2018

Osman ERDOĞAN
Kütahya Gümrük Müdürü
PC Gümrük Külliyatı Yapımcısı
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Çalışanları

Size Söz Veririz...

 Çözüm Ortağınız Olarak Güvenilirlik ve Saygınlık 
Temel İlkeleri Doğrultusunda Her Zaman,

• Sürdürülebilir, Hesap Verebilir, Şeffaf, Etik ve  
Komiteler Tarafından Yönetilen Şirket Kültürümüzle 
Dürüst Bir Sorumluluk Anlayışına Sahip Olacağımıza,

• Mesleki Yeterlilikleri En Üst Düzeydeki Ekibimizle  
Teknolojinin Tüm İmkanlarını Kullanarak Hizmet 
Vereceğimize,

• Müşterilerimizin Haklarını Koruyucu Tedbirler 
Oluşturacağımıza,

• Yasalara Uyarak Adil Rekabet Edeceğimize           
Söz Veriyoruz.

İtibar Sağlamak, Güvenilir Olmak ve Tercih Edilmenin 
En Önemli Unsurlarından Birinin 
“Mutlak Müşteri Memnuniyeti” 

Olduğunu Biliyoruz.

Söz Veririz !!!


