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‹TK‹B: ÇINAR D›ﬂ Ticarette
3.4 Milyar $’la 5. Oldu...
‹TK‹B Ekim 2009 Raporu’nda D›ﬂ Ticaret Hizmetleri’nde
ÇINAR GÜMRÜK MÜﬁAV‹RL‹⁄‹’nin 3.4 Milyar $’l›k hizmetle
Türkiye genelinde hizmet sektöründe 5. oldu¤unu aç›klad›.
Türkiye Eylül 2009’da d›ﬂ ticaret hacmi
bir önceki y›la göre % 33.6 azalmas›na ra¤men ÇINAR GÜMRÜK MÜﬁAV‹RL‹⁄‹ D›ﬂ Ticaret Hizmetleri’nde Türkiye 5.’si oldu.
Türkiye ‹statistik Kurumu ve Gümrük
Müsteﬂarl›¤› iﬂbirli¤i ile oluﬂturulan geçici d›ﬂ
ticaret verilerine göre; 2009 y›l› Eylül ay›nda,
2008 y›l›n›n ayn› ay›na göre ihracat % 33,6
azalarak 8.501 Milyon Dolar, ithalat % 30,4
azalarak 12.449 Milyon Dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Ayn› dönemde d›ﬂ ticaret aç›¤› %
22,5 azalarak 5.091 Milyon Dolardan, 3.948
Milyon Dolara gerilemiﬂtir.
2008 Eylül ay›nda % 71,5 olan ihracat›n
ithalat› karﬂ›lama oran›, 2009 Eylül ay›nda %
68,3’e gerilemiﬂtir.
AB’ye ihracat % 25,6 azald›...
2008 Eylül ay›nda % 44,7 olan Avrupa
Birli¤i’nin (AB) ihracattaki pay› 2009 Eylül ay›nda % 50,1’e yükselmiﬂtir. AB’ye yap›lan ihracat,
2008 y›l›n›n ayn› ay›na göre % 25,6 azalarak
4.255 Milyon Dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2009 Eylül ay›nda en fazla ihracat yap›lan ülke Almanya olmuﬂtur. Bu ülkeye yap›lan
ihracat 2008 Eylül ay›na göre % 25,1 azalarak
849 Milyon Dolar olurken, Almanya’y› s›ras›yla

‹talya (550 Milyon Dolar), ‹ngiltere (539 Milyon
Dolar) ve Fransa (530 Milyon Dolar) takip etmiﬂtir. ‹thalatta ise Rusya Federasyonu ilk s›rada yer alm›ﬂt›r. Bu ülkeden yap›lan ithalat %
32,8 azalarak 1.681 Milyon Dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Rusya’y› s›ras›yla Almanya (1.275
Milyon Dolar), Çin (1.152 Milyon Dolar) ve
A.B.D (741 Milyon Dolar) izlemiﬂtir.
‹hracatta Kara Taﬂ›tlar› ilk s›rada...
2009 Eylül ay›nda fas›llar düzeyinde en
büyük ihracat kalemi, kara taﬂ›tlar› ve bunlar›n
aksam ve parçalar› (1.159 Milyon Dolar) olurken; bu fas›l›, makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam/parçalar› (688 Milyon Dolar),
elektrikli makine ve cihazlar (601 Milyon Dolar,
demir ve çelik (567 Milyon Dolar) ve örme giyim
eﬂyalar› (521 Milyon Dolar) izlemiﬂtir.
Eylül ay›nda; en yüksek ithalat› olan fas›l mineral yak›tlar, mineral ya¤lar (2.466 Milyon Dolar) olmuﬂtur. Bu fas›l›; makinalar, mekanik cihazlar, kazanlar ve aksam-parçalar›
(1.436 Milyon Dolar), Demir-Çelik (1.222 Milyon Dolar) ve elektrikli makina ve cihazlar
(1.157 Milyon Dolar) izlemiﬂtir.
Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yay›mlama tarihi 04.12.2009’dur.

Maliye’den Deniz Sigorta’ya Ödül...
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› 3.892.533 Gelir vergisi mükellefi aras›nda en seçkin mükellefleri
onur belgesi verdi. Bu onur belgesini alan nadir firmalardan birtanesi de grubumuz kuruluﬂlar›ndan Deniz
Sigorta Acenteli¤i oldu.
Türkiye vergi gelirlerinin yaklaﬂ›k %44’ünün sa¤land›¤› ‹stanbul’da bünyesinde bulunan 12 Grup Müdürlü¤ü, 69 Vergi Dairesi Müdürlü¤ü, 19 Gelir Müdürlü¤ü ve
23 Taktir Komisyonu Baﬂkanl›¤› ve Toplam 8.500 personeli ile yapt›¤› titiz çal›ﬂma sonras›nda yüksek vergi veren
kurumlar ve ﬂirketler belirlendi. ‹stanbul Vergi Dairesi
Baﬂkan› “Mahmut KOÇ” Deniz Sigorta yetkililerine gönderdi¤i mektupla ﬂunlar› söyledi. “Gelir Vergisi yönünden
3.892.533 mükellef içinde, kendi vergi dairesinde dereceye girererek, küresel ekonomik krizin etkilerini hissettirdi¤i bu günlerde ülke kalk›nmas›na katk›da bulunan mükelleflerimize birer ﬂükran paketi taktim etmekten büyük mutluluk duymaktay›z.” Sizin gibi çal›ﬂan, üreten, kazanan ve vergisini ödeyerek 70 milyon vatandaﬂ›m›z›n hakk›n› da gözetmiﬂ olan
tüm mükelleflerimize, teﬂkilat›m›z ad›na teﬂekkür ediyor ve vergi idaresi olarak sizlerin iﬂlerini
kolaylaﬂt›rmak için yap›labilecek herﬂeyi derhal yerine getirmeyi bir borç biliyoruz.

Matematikte rakamlar insan ruhuna ne verebilir? Anlayan, irdeleyen,
tefekkür eden için çok ﬂeyler verebilir.
Almaya ba¤l› idrak kapasitesi ile yak›nadan ilgili. Ruhunu köreltenlerle, vicdan›n› nas›rlaﬂt›ranlarla kelâm ve rakam ne manâ ifade edebilir ki? Zaten,
insanl›¤›n tarihçesi hayat› her daim bu
düzlemde olmuﬂtur. Olmaya devam
edecektir. Anlatanlar, anlamaya çal›ﬂanlar, bir türlü anlamak istemeyenler.
Gümrükçü, gümrük komisyoncusu, gümrük müﬂaviri, D›ﬂ ticaret uzman›
mesle¤imin 37 y›l› bitti. ‹nanç grup 25 yaﬂ›n› doldurdu. Ben 57 yaﬂ›nday›m.
Kopya kalem, kopya ka¤›d›, çarﬂaf beyanname, istatistik fiﬂi süreçlerinden elektronik beyanname ve elektronik imzaya gelindi.
Güzel ve can ülkemde bu de¤iﬂiklikler olurken, her daim ﬂöyle söyledim: Neden bu keﬂifleri biz yapamad›k? Haks›z m›y›m?
Bugün EDI (Elektronic DATA interehange) Elektronik veri de¤iﬂimi ile, daha düﬂük kullan›m masraf›yla ve daha fazla verimlilikle birbiriyle iletiﬂim kurmalar›n› sa¤lamak amac›yla mesle¤imizin eli-kolu yenilendi
ve gündeme oturdu.
Art›k, ka¤›t belge yerine elektronik belge ile iﬂlemlerimiziyürütece¤iz.
Bu tarz sistemin, insana olan güvenin ad›d›r. Elbette sonradan kontrol esas.
Ama, D›ﬂ ticaret kuruluﬂlar› her daim ilke bakmaktad›r.
‹lk, elektronik ortamda ürün beyan› yap ve geç. Müthiﬂ bir olay.
EDI ile Türkiye güven tazelemiﬂtir. Sistem, insan›na güvendi¤ini
aç›kça ortaya koymuﬂtur.
Yenilikler bizi de yeniliyor.
Daha yapacak çok iﬂimiz var. ‹ﬂ yapacak olanlar, heyecan›n› kaybetmemelidir.
‹lk defa ödül ald›k. ‹nanamad›m. Sigorta acentam›z›nsahibesi k›z›m Havva han›m “Baba, vergi dairesinden beni ar›yorlar. Ödül vereceklermiﬂ.” dedi. ‹nanamad›m. “K›z›m yaln›ﬂ anlam›ﬂs›nd›r. Mutlaka bir ceza
tebligat› vard›r. Sen öyle anlam›ﬂs›nd›r.” dedim. O da ne? Elli yaﬂlar›nda
bir memur karﬂ›mda duruyor. “Beyfendi, günlerdir sizi ar›yorum. Ödüllerinizi getirdim. Teslim al›n.”
‹tiraf etmeliyim. 1984 y›l›ndan 2009’a kadar vergi mükellefiyim. ‹lk
kez, grubumuzun bir kuruluﬂu vergi dairesi taraf›ndan alk›ﬂlan›yordu. Ben
de grubumuzun bütün çal›ﬂanlar›n› alk›ﬂl›yorum;
Türkiye’mizde en büyük mesele iﬂsizlik. Çare, mevcut iﬂleri korumak, kollamak. Sonra, yeni iﬂ alanlar› açmak.
Mevcut iﬂimizi, iﬂlerimizi hep beraber koruyaca¤›z, kollayca¤›z. Yani
iﬂimizi, aﬂ›m›z›, eﬂimizi, ülkemizi, sevece¤iz. Sevmeden hiçbir baﬂar›ya imza
atamay›z. Dünya’ya bakal›m. Nerede bir baﬂar› var ise, orda sevmek var.
‹nanç ailesi, ülkemizde hep ilklere imza atm›ﬂt›r. Bugün ücretsiz d›ﬂ ticaret
e¤itim kursumuz dillere destand›r. Üçbinin üzerinde insan›m›za ücretsiz d›ﬂ ticaret e¤itimi, kendimize ait yüz kiﬂilik e¤itim salonumuzda verdik, Sertifikalar›n› verdi¤imiz bu insanlar, ülkemizin D›ﬂ ticaretine yön veriyorlar. Bu tablonun
verdi¤i zevk takdir edersiniz ki, hiç bir ﬂey ile ölçülemez.
‹nanç ailesi, mevzuat ve teknolojik de¤iﬂime aﬂ›k bir harekettir. Uygulamalara hemen adapte olma özelli¤imiz en büyük varl›¤›m›z.
‹nanç Grup, dün kurulmuﬂ heyecan›n› yaﬂamaktad›r. 1984 y›l›n›n
Ekim ay› Karaköy Kotil ‹ﬂ Han› 1493554 numaral› telefonumuz, 20 metrekare ofis, bir masa.
Bugünlere, ‹nanç ailesi ile beraber geldik. Eme¤i geçen arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ederim.
Yeni say›m›zda buluﬂmak üzere.
Allah’a emanet olunuz.
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Kurucu / Çal›ﬂan

