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Değerli KESİAD yönetim kurulum, sevgili üyelerimiz ve çok kıymetli, okurlarımız
sizleri gönül dolusu muhabbetle selamlıyorum. 

Çok zor bir dönemi geride bıraktık. Gerek ülke olarak, gerekse dernek olarak, hiç alışık olmadığımız, 
bambaşka bir 2 yıl geçirdik ve hala daha da geçirmeye devam ediyoruz. Derneğimizin bu dönemde 

gerçekleştirdiği etkinliklerinden sizlere birazdan bahsedeceğim. Onun öncesinde ben öncelikle bu süreçte 
beni yalnız bırakmayan, her seslenişimde imdadıma yetişen çok sevgili dostum, As Başkanım Mutlu Can 
Günel’e, tanışıklığımız bile henüz çok yeni olmasına rağmen, yanımda olmasını tercih etmekle ne kadar 

doğru bir karar verdiğimi düşündüren çok sevgili arkadaşım ve genel sekreterim Yeşim Işıklı’ya, kararları 
alırken beni yormayan yönetim kurulu asil üyelerime, diğer tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve 

denetim kuruluma ve her zaman yanımızda olduğunu hissettiren değerli koordinatörümüz Prof. Coşkun 
Küçüközmen’ e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

KESİAD’ın, değerli sanayicilerin bir araya gelmesi ile kurulmuş, gönüllülük esası ile hayatta kalan bir kuruluş 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Derneğimiz aynı zamanda bölgemizin de sorunlarını takip ederek, her kesime 

ulaşabilmeyi hedefleyen çok özel bir kuruluş; fakat son yıllarda yaşanan olumsuzluklar, ekonomik 
dengesizlikler maalesef dernek üyelerimizin birbirinden zamanla uzaklaşmasına sebep olmaktadır. 

Artık günümüzde, bölgemizdeki kuruluşların büyük çoğunluğu, şirketlerini 2. ve 3. nesillere devretmektedir. 
Bu sebeple, ben dönemi devraldığımda en çok bu şirketlerimizle iletişim kurarak, genç arkadaşlarımızla 

tanışmayı ve onları KESİAD bünyesine kazandırmayı çok arzu etmiştim. Maalesef pandemi şartları 
düşündüğümüz ve planladığımız tüm projeleri rafa kaldırmamıza sebep oldu. 

Ben yeni dönemde, bayrağı devralacak dostuma öncelikle bu konu üzerinde mutlaka durulması gerektiğini 
belirtmek isterim.

Yazıma burada son verirken, hepinize değerli katkılarınız için teşekkür eder, yeni dönemin 
sağlıklı, hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ederim. 

Saygılarımla.

Seçil BEYDEMİR KAYNAK
KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı 

DOLU DOLU



www.kesiad.org 4
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Temel İlkyardım eğitimlerimizi 21-22 Şubat günlerinde KOSBİ eğitim 
salonunda tüm pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdik

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

Eğitimlerimiz hakkında bilgi için

www.kesiad.org



ÖZKEN Gümrük Müşavirliği olarak ithalat ve 
ihracata konu olabilecek her alanda butik anlayışla 
profesyonel bir şekilde hizmet sunmaktayız. Dış 
ticaretin tüm alt disiplinlerine hâkim uzman 
kadromuz ile bilgi ve tecrübemizi paylaştığımız 
sektörün güçlü temsilcilerine aynı zamanda 
danışmanlık hizmeti de vermekteyiz. Kurucu 
Başkanımız Dr. Ahmet Özken ve şirketimizin CEO 
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Tesis açık adresi ve iletişim bilgileri :

www.ozkengumruk.com.tr

Çalışan sayısı: 47  

+90 (532) 399 44 18

Ana üretim konuları, faaliyet alanı:
KOSBİ Mah. Ankara Yolu İDUĞ İş Merkezi No.17/C 
Ulucak Kemalpaşa İZMİR

YENİ ÜYEMİZ

Firma ismi

Firma
Yetkilileri

ÖZKEN GÜMRÜK
MÜŞAVİRLİĞİ VE 

YAZILIM TİC. LTD. Ş.

Zafer Özken
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Dr. Ayşe Özken ulusal ve uluslararası akademik mevzuat bilgileri ve deneyimleri ile sunulan hizmetin 
kalitesinin global ölçekte muhafaza edilmesini sağlamaktadır. Yirmi yılı aşkın süredir özellikle zaman & maliyet 
tasarrufu ile göz dolduran hizmetimiz ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. 
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YÖNETİM KURULU

MUTLU CAN GÜNEL
 OY BİRLİĞİ İLE KESİAD’ıN BAŞKANı OLDU
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YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Mutlu Can Günel
İbrahim Sezek

Erçin Şahin
Yeşim Işıklı
Tuğba Kiriş

Gürhan Güven

Can Arditti
Ural Kurtkapan
Filip Minasyan

Burcu Çalık
Rahmi Özışık
Levent Akçalı

DENETİM KURULU

Sevil Yöndem
Sebahattin Dönmez

Gürhan Bildiler

Onur Puğ   
Özkan Dökmetaş

Zafer Özken
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İrem Nur 15 aylık Manisa/Turgutlu doğumlu SMA TİP 1 Ölümcül Kas  Hastalığı 
ile mücadele eden bir bebeğimiz.Daha fazla kas kaybetmeden onu 
tedavisine kavuşturmak istiyoruz. Vaktimiz az yolumuz uzun. 10 aydır  süren 
kampanyamızın  henüz %21'lik kısmını tamamladık. Bu yolu kısaltabilmek 

için sizin desteğinize ihtiyacımız var. 
İrem Nur için ben de varım diyorsanız desteklerinizi bekliyoruz. 

Hastaneden alınan teklif 1 milyon 825 bin dolar

KAMPANYAMIZ VALİLİK İZİNLİDİR!

İREM NUR’UNİREM NUR’UN



VALİLİK İZİNLİ İBAN
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Banka:İş Bankası 
Alıcı:CEYLAN ÇAKTO 
Alıcı hp:TR65 0006 4000 0013 5251 5549 76 
Avrupa IBAN:
Alıcı: Stichtinsmakids
NL86BUNQ2067905724

Turkcell'de 1303'e ; Türk Telekom ve Vodafone
üzerinden 1343'e İrem yazıp göndererek 20 TL

bağış yapabilirsiniz.



Kesiad üyelerimizin büyük çoğunluğu ithalat ve 
ihracat işlemleri kapsamında dış ticaret 
faaliyetinde bulunmaktadır. Yazılarımızda 
kapsamlı bilgiler vermek yerine genel çerçeveyi 
çizmemizin daha faydalı olduğunu 
düşünmekteyiz. Böylelikle daha kısa ve anlaşılır 
bilgilerin okuyucularımız için sıkılmadan 
okuyacakları ve  bilgi sahibi olmaları açısından  
yeterli olacaktır. Daha ileri boyutta bilgi alınmasının 
talep edilmesi halinde gerekli bilgilendirmeleri her 
zaman paylaşabileceğimizi de  önemle belirtmek 
isteriz. Bu ayın konusu olarak gümrük 
yükümlülüğünün ne olduğu konusunda bilgi sahibi 
olmamızın faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

 ‘’Gümrük yükümlülüğü’’ Gümrük Kanunu tanımına 
göre ‘’Yükümlünün gümrük vergilerini ödemesi 
zorunluluğunu’’ ifade etmektedir. Tanımdan 
anlaşılacağı üzere gümrük vergilerinin ödenmesini 
gerektiren koşulların varlığı gümrük 
yükümlülüğünün tanımını oluşturmaktadır. 
‘’Yükümlü’’ ise gümrük yükümlülüğünü yerine 
getirmekle sorumlu bütün kişileri ifade etmektedir. 
Yükümlü beyan sahibidir. Gümrük müşaviri 
vasıtasıyla işlemler yürütülüyor ise hesabına 
gümrük beyanında bulunulan kişi de yükümlü 
sayılmaktadır. Burada sizler adına 
beyannamelerinizi takip eden gümrük 
müşavirlerinizin doğru seçilmesi ve güven 
duymanız önemli bir husus olarak dikkat 
çekmektedir.
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DEĞERLİ BİLGİLER

GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ
NEDİR ?



 Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi 
eşyanın , kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi 
dışına çıkarılması halinde gümrük yükümlülüğü 
doğar. Gümrüklü sahada bulunan veya antrepoda 
bulunan veya firmanın özel antreposunda bulunan 
eşyalar için kötü niyet çerçevesinde veya ihmal 
neticesinde eşyaların kullanılması veya bulunması 
gerekli sahadan alınması gibi örnekler bu hükmü 
daha iyi açıklamaktadır. 
 İthalat vergilerine tabi eşyanın geçici depola-
masından (antrepoda bulunması gibi durumlar) 
veya tabi tutulmuş olduğu gümrük rejiminin uygu-
lanmasından doğan yükümlülüklerden birisinin 
yerine getirilmemesinden (izne tabi bir ürünün izni 
alınmadan evvel işleme alınması gibi)doğan 
durumlar gümrük yükümlülüğünün başlamasını 
ifade eder.
 Eşyanın söz konusu gümrük rejimine tabi tutul-
masına veya nihai kullanım nedeniyle indirimli 
veyahut sıfır ithalat vergi oranı uygulanmasına 
ilişkin koşullardan birine uyulmaması hallerinden 
birisinin varlığının tespiti halinde gümrük yüküm-
lülüğü doğmaktadır.

Gümrük yükümlülüğü , gümrük kanununa göre 
hangi hallerde başlar , başlıklar halinde inceleye-
lim;
 İthalat vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma 
girişi,
 İthalat vergilerine tabi eşyanın ithalat vergilerinden 
kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali,
Hallerinde verilecek gümrük beyannamesinin 
tescil tarihinde başlar. Beyannamenin tescil 
edilmesi , vergilerin ödenmesi zorunluluğu 
anlamında yükümlüyü sorumlu kılmış bulunmak-
tadır.
 İthalat vergilerine tabi eşyanın veya serbest bölge-
lerde bulunan eşyanın Kanuna aykırı şekilde ülke-
mizde serbest dolaşıma sokulması veya depolan-
ması hallerinde , Kanuna aykırı şekilde yurda 
sokulması tarihi esas alınmak üzere gümrük 
yükümlülüğü doğar. Bu gibi hallerde Gümrük 
Kanununa göre işlem yapılmasının yanı sıra 
Kaçakçılık mevzuatı dahilinde işlem başlatılması 
da olasıdır. Bu hüküm , normal ithalat eşyasının 
yanı sıra bilginiz olmasa dahi , gönderici tarafından 
bedelsiz olarak gönderilmiş , karşı tarafın yanlış 
yüklemesinden kaynaklanan veya promosyon 
malzemelerinin belki de iyi niyetle olsa dahi 
gönderimi gibi durumlarda ithalat yapan firmalar 
için can sıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir sonuçlar 
içerebilir. Bu hallerde eşyanın kanuna aykırı olarak 
girişini gerçekleştiren kişiler , bu duruma iştirak 
eden kişiler , bu girişin kanuna aykırı olduğunu 
bilen veya bilmeşi gereken kişiler , söz konusu 
eşyayı elde eden , elinde bulunduran kişiler müte-
selsil olarak gümrük vergilerinden sorumludur.

DEĞERLİ BİLGİLER
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olarak üretim maliyelerimizin artması , siparişi 
bekleyen mallarımızın üretiminin gecikmesi gibi 
tatsız sonuçlara sebep olabilecektir. Aynı zamanda 
gümrük kanunu kapsamında bu gibi sonuçlar bizi 
beklerken işin mahiyeti ölçüsünde olmak üzere 
başka kanunların da müeyyide içeren hükümlerine 
tabi olabileceğimiz durumlara yol açabilecektir.
Sonuç itibariyle , gümrüklerde işlem yapan tüm 
firmalarımızın işlemlerinin kesintisiz devamı ve 
yasal mevzuat çerçevesinde sonlandırılmasının 
önem arz ettiğini düşünmekteyim. Bunun sağla-
nabilmesi için gümrüklerde işlemlerinizi takip eden    
iş paydaşlarınızın da işlerini ciddiyetle takip eden 
firmalar olması önemlidir. Son olarak firmanız 
bünyesinde dış ticareti takip eden veya gümrük 
işlerini takip eden çalışanların işlerini ciddiyetle  
takip etmesi , mevzuattan kaynaklanan hükümleri-
nin sonuçları konusunda bilgi sahibi olması ve belli 
aralıklarla eğitilmesi gibi önlemlerle bilgi eksikliğin-
den kaynaklı hataların önüne geçilebilmesini 
sağlanabilecektir. Bir zincirin ancak en zayıf 
halkası kadar dayanıklı olduğunu kabul edersek en 
üst noktadan en alt noktaya kadar işini takip eden 
herkesin durum farkındalığının üst seviyede olması 
, işlerimizin devamı noktasında bizlere ciddi avan-
tajlar sağlayacaktır.    

 Serbest bölgelerde bulunan ithalat vergilerine tabi 
eşyanın , Kanuna aykırı olarak tüketilmesi veya 
kullanılması hallerinde gümrük yükümlülüğü doğ-
maktadır.
 İhracat vergilerine tabi eşyanın gümrük beyanında 
bulunmaksızın yurtdışı edilmesi halinde , ithali ve 
ihracı yasaklamaya veya kısıtlamaya tabi eşyanın 
Kanuna aykırı olacak şekilde yurt dışı edilmesi ve 
yurda alınması gibi durumlarda da gümrük 
yükümlülüğü doğmaktadır.
Yukarıda belirtilen kanun maddeleri kapsamında  
gümrük yükümlülüğü doğuran halleri başlıklar 
halinde özetlemiş bulunmaktayız. Gümrük işlem-
leri sırasında mevzuata aykırı uygulamalardan 
kaçınmak , sıkıntılı bir duruma düşmemek için 
elzemdir. Aynı zamanda iş yapan firmalarımızın 
gümrük idaresi nezdinde güvenlerinin zedelenme-
mesi , firmanın isminin şaibeli bir işe karışmaması 
mevzuatların doğru uygulanması kadar önemli bir 
husustur.  Risk analizlerinin yapılması sırasında , 
eşyaların geldiği ülke , eşyanıın cinsi gibi faktörlerin 
yanında firmanın gümrük idaresi kapsamında 
yapmış olduğu işlemlerle sınırlı olmak üzere sicili 
önem arz etmektedir. Risk kriterlerinin yükseltil-
erek mallarımızın ağırlıklı olarak muayene işlemine 
tabi tutulması depolama maliyetlerimizin artması , 
bekleme sürelerinin uzaması ve bunlara bağlı 

DEĞERLİ BİLGİLER
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Betül SEZGİN
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DEĞERLİ BİLGİLER

Hepimiz yine umut dolu bir yıla açtık kucağımızı. 
Her biten yıl bir şey öğretir, iz bırakır elbette ama 
son iki yıl diğerlerinden biraz farklı oldu. Pandemi-
nin hayatımıza girişiyle, bilinmezlik otobanında 
hızla ilerlemeye başladık. Canımız yandı, öğrendik, 
sevdiklerimizi kaybettik. Neredeyse iki yıldır, daha 
önce “normal” diye azımsadığımız, hatta belki 
sıkıldığımız hayatlarımıza dönmeyi hayal ediyoruz. 
Diğer yandan, başka zorluklar da yaşıyoruz. Emtia 
fiyatlarındaki, elektrik faturalarındaki artışları 
konuşurken üzerine asgari ücrete yapılan zammı, 
alım gücümüzdeki düşüşü konuşmaya başladık. 
Brezilya dalgası gibi, herkes bir anda aynı şeyi 
konuşuyor. Çok sinirliyiz, trafikte, işte, okulda. Ne 
kadar gergin olduğumuzu düşünürken, “Sen 
kimsin” sorusuyla da sıkça karşılaşır oldum. 
Pazarda, “Sen kimsin de benimle böyle konuşuyor-
sun?” diye bağırdı adam,

“Paramla alıyorum ben bunu, tabi ki de ben 
seçeceğim maydanozu, müşteriyim ben, asıl sen 
kimsin?” Olay yerinden hızlıca uzaklaştım. Az 
ileride bir kahve içmeye oturdum. İki garson 
aralarında, bir arkadaşlarından bahsediyordu.“ Sen 
kimsin de bana karışıyorsun, öyle değil mi ama 
Ahmet?”, “Vallahi doğru söyledin abi, o kim ki ?” Eve 
dönüp televizyonu açtım, televizyonda bir 
siyasimiz diğerine aynısını soruyordu.               
 “Sen kimsin?” 

Konu hep aynı yerden başlıyor, karşımızdakini 
küçük görmekten ve kendimizi aşırı önemsemek-
ten. Kültürel kimliğimiz, eğitim ve gelir seviyemiz 
fark etmiyor; hepimiz kendimizi önemli, öncelikli 
bulduğumuzdan, karşımızdakini dinlemeye değer 
görmüyoruz. 

Müge KOCATÜRK
MiaPonte Kurucusu



. Şimdi içinizden, ben yapmıyorum öyle şey diye 
geçirenleriniz vardır eminim. Hadi kendinize dürüst 
olun lütfen, iş arkadaşınızın maaşı sizden daha çok 
arttığında o kim ki demediniz mi içinizden? O usta-
başınız kim de ona bu maaş zammını yapacak-
mışsınız? Kırmızı ışıkta beklerken, sizden önce 
hareket eden araç sürücüsü de kendini ne sanıyor 
acaba? Eşiniz kim oluyor da size böyle söylüyor? 
Anımsadınız mı söylediklerinizi, içinizden geçird-
iklerinizi? Lütfen dürüst olun. 
Soru yankılanırken kulaklarımda, geçenlerde duy-
duğum bir hikâye geldi aklıma. 

Zamanında Mevlana’ya sormuşlar: 
“Kimsin?”
“Hiç” demiş Mevlana “Hiç kimseyim.” 
Dudak büküp önemsemediklerini görünce sormuş 
Mevlana: “Sen kimsin?” 
“Mutasarrıfım” demiş adam kabara kabara.
“Sonra ne olacaksın?” diye sormuş,
“Herhalde vali olurum” diye cevaplamış adam.
“Daha sonra?” diye üstelemiş
“Vezir” demiş adam.
“Daha, daha sonra ne olacaksın?”
“Bir ihtimal sadrazam olabilirim.”
“Peki, ondan sonra?”
Artık makam kalmadığı için adam boynunu büküp 
son makamını söylemiş:
“Hiç.”
“Daha niye kabarıyorsun be adam. Ben şimdiden 
senin yıllar sonra gelebileceğin makamdayım: 
“Hiçlik makamında!”
Kıssadan hisse, belirsizliği, zorluğu, iniş çıkışları 
her zamankinden çok yönetmeye çalıştığımız şu 
günlerde, 2022 henüz başlamışken; saldırgan, 
kıskanç ruh halimizden uzaklaşıp baksak ken-
dimize sahi kimiz biz? 
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KÜLTÜR - SANAT

Latife Hanım’ın hayat hikâyesi
Türkiye’nin kadınlarının hikâyesidir.

O, artık siyah beyaz fotoğraf karesindeki unutulmuş kadın değil, trajediye 
dönüşen benzersiz bir aşkın da kahramanı. Zekâsıyla, fikirleriyle, piyanoda 

çaldığı ezgilerle Mustafa Kemal’i büyüleyen *İzmirli Kız*, Sorbonne’da hukuk 
okuyan, kadınların medeni ve siyasi hakları için yılmadan çalışan, modern Türki-

ye’nin yaratılmasında önemli bir rol oynayan, çağının cesur öncüsü.
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https://youtu.be/46zY6i0SUHc
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https://youtu.be/46zY6i0SUHc
Dinlemek için tıklayınız

KÜLTÜR SANAT

Eşsiz müziğin keyfini çıkar!

Olten Filarmoni Orkestras
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