
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/17 
 

2021 / 17. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİMİM 121/2 MAD. UYGULAMALARI HK. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.06.2020 tarihli 54706290 sayılı “Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi 
Uygulamaları Hakkında” konulu İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap yazısında; 
 
Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca başka bir eşyanın beyanı 
sonucunu doğurmaması kaydıyla beyanın kontrol türü sarı hat olan eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun 
tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme 
yapılmasına izin verileceği ve herhangi bir işlem uygulanmayacağı, 
 
Diğer taraftan, Gümrük Kanununun “Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar” başlıklı 234 
üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında eşyaya ilişkin olarak yapılan muayene ve denetleme veya teslimden 
sonra kontrol sonucunda tespit edilen vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar belirtilmiş olup 
söz konusu maddenin üçüncü fıkrasında ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen aykırılıkların beyan sahibince 
önceden bildirilmesi durumunda cezaların yüzde on nisbetinde uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
 
EK-1; https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/05/GGM-Istanbul-Gumruk-ve-Dis-Ticaret-
Bolge-Mudurlugune-muhatap-yazisi.pdf 
EK-2; https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/05/ISTANBUL-GMD-GGMNE-YAZISI.pdf 
 
2.) İHRACAT GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK HK. 
 
TCMB İhracat Genelgesinin “İndirim ve mahsup işlemleri ” başlıklı 21’inci maddesinin sonuna aşağıdaki 13’üncü 
fıkra ilave edilmiştir. 
 
“(13) Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu sözleşme süresi 
içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme, kesin veya proforma fatura, GB 
örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu 
ithalat bedellerinin başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı 
beyan alınması koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu 
mümkündür.” 
 
EK-1; https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/05/TCMB-Ihracat-Genelgesi-28.07.2020-
Guncel.pdf 
 
3.) 4403 TARİFE BULUNAN İHRACI KAYDA BAĞLI ÜRÜNLERİN İHRAÇ YASAĞININ ERTELENMESİ HK. 
 
 
2021/15 sayılı bültenimizde yayınlanan yazımızda ; pandemi nedeniyle yurtdışı ve iç piyasadaki taleplerin 
artması, iç piyasanın talebinin karşılanmasında sıkıntıların çıkması sebebiyle , 30.04.2021 tarihinden sonraki 
süreçte uygulanmak üzere  4403 GTİP kodu altında yer alan; 
 



                                                                                                    

 

– Her türlü orman ağaçlarına ait maden direk ihracatına, 
 
– Her türlü orman ağaçlarına ait tel direklerin emprenye edilmeden ihracatına, 
 
– Her türlü orman ağaçlarına ait kağıtlık odun ihracatına, 
 
– Her türlü orman ağaçlarına ait sanayi odunu ihracatına, 
 
söz konusu tebliğ kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmeyeceğini yazmıştık. 
 
Ekli yazıya göre ise ilgili ürünlerin ihracata ilişkin yasağın  30.06.2021 tarihinden sonra uygulanacağı 
belirtilmektedir. 
 
EK-1; https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/05/4403-kayda-bagli-ihracat-hk.pdf 
 
4.) VERGİSİ ÖDENMİŞ BEYANNAMENİN İPTALİ HK. 
 
Vergisi ödenmiş beyannamenin iptal üzerine vergilerin geri vermesi talepleri ile ilgili olarak; Gümrük İdareleri 
beyannamenin iptali üzerine yapılan geri verme taleplerini beyanname tescilinden sonra 30 gün içinde 
yapılmadığından bahisle reddetmekteydi. 
 
Vergi Mahkemesinin kararına göre ; Kanunun 212. maddesinde iade için başvuru süresinin kaç gün olacağı ile 
ilgili düzenlemeye yer verilmekle birlikte sürenin başlangıç tarihi ile ilgili açıklık bulunmadığı, belirlilik, 
öngörülebilirlik ve mülkiyet hakkı çerçevesinde değerlendirildiğinde sürenin başlangıç tarihinin beyannamenin 
iptal edildiği tarih olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 
 
EK-1; https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/05/Vergi-mahkemesi-karari.pdf 
 
 
 


