
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/49 
 
 
 

2021/ 49. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  EKVATOR İTHALAT SIRASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ HESAPLAMASINDA DENİZ YOLU 
NAKLİYESİNİ HARİÇ TUTACAK 
 
Son aylarda deniz yoluyla nakliye masraflarının tüm dünyada artış göstermesi sebebiyle, Ekvator Ulusal 
Gümrük Servisi (SENAE) ve Üretim, Dış Ticaret, Yatırımlar ve Balıkçılık Bakanlığı (MPCEIP) tarafından 
alınan karar kapsamında, 29 Kasım 2021 tarihi itibarıyla, ithalat kapsamında alınan gümrük vergisi 
hesaplanırken deniz nakliye masrafının hesaba katılmayacağı ifade edilmiştir. Böylece, ithalat ürünler 
için daha az gümrük vergisi ödenmesi ve üretim sektörünün maliyetinin azaltılması hedeflenmektedir. 
 
Link: https://www.produccion.gob.ec/menos-impuestos-para-aliviar-el-impacto-del-costo-del-flete-en-
el-comercio-ecuatoriano 
 
2.)  ÇİN HALK CUMHURİYETİ SERBEST TİCARET BÖLGELERİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; T.C. Pekin Büyükelçiliği tarafından iş insanlarımızın Çin’e 
yönelik çalışmalarına rehberlik etmek amacıyla “Çin Halk Cumhuriyeti Serbest Ticaret Bölgeleri”, “Çin 
Halk Cumhuriyeti Ülke Profili”, “Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret” ve “Çin Halk Cumhuriyeti Büyük Körfez 
(Greater Bay) Bölgesi” başlıklı raporlar hazırlanmıştır. 
 
Ayrıca, ilgili raporlara ve “Vatandaşlarımız için Çin hakkında Bilgiler” başlıklı bir diğer bir notaya, 
Büyükelçiliğimiz internet sayfasından da http://pekin.be.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes erişim 
sağlanabileceği belirtilmiştir. 
 
Çin Halk Cumhuriyeti Serbest Ticaret Bölgeleri Link: 
 http://pekin.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/48aacb8d-46b7-4813-af24-
2a20c952af2b.pdf 
Greater Bay Bölgesi Rapor Link :  
http://pekin.be.mfa.gov.tr/Content/assets/consulate/images/localCache/1/17539e51-0b58-4fa0-97b1-
09bc4906aa53.pdf 
Çin Halk Cumhuriyeti Ülke Profili Link: http://pekin.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/388424 
Çin Halk Cumhuriyeti E-Ticaret Rapor Link: http://pekin.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/388398 
 
3.)  İTHAL KALIN ETLİ DİKDÖRTGEN BORUYA ANTİDAMPİNG VERGİSİ HK  
  
ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’den Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli 
7306.61.1000 kodu altında yer alan ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan anti damping 
vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. 
 
ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’den ithal söz konusu ürünlere uygulanan 
antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. 
 



                                                                                                    

 

 
Damping oranları; 
Güney Kore için %3,82, 
Meksika için %5,21 
Türkiye için %35,66 seviyelerinde yer alıyor. 
 
Antidamping vergisinin 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.  
 
Link: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-11-30/pdf/2021-26021.pdf 
Damping Oranları İçin Link: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-09-13/pdf/2016-22003.pdf 
 
4.) TELEVIZYONLARIN PANEL ARKA AYDINLATMASINDA KULLANILAN LED HK 
 
Televizyonların panel arka aydınlatması için kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılmasına ilişkin 
gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşanması sebebiyle Gümrükler Genel Müdürlüğü Tarafından 
Led Modül konulu 69716943/07.12.2021 Sayı ve tarihli yazı yayınlandı. 
 
Ek-1 : 69716943/07.12.2021 Sayı ve tarihli yazı 
 
5.)  TAMAMLAYICI İSTİSNAİ KIYMETTEN KAYNAKLANAN TRT BANDROL ÜCRETLERİNİN 
TAHSİLİ HK. 
  
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce Gümrük Yönetmeliğinin 53’üncü maddesi kapsamında istisnai 
kıymetle beyanda bulunulan durumlarda, tamamlayıcı beyan nedeniyle ortaya çıkan TRT bandrol 
ücretlerinin ne şekilde ödeneceği hususunda oluşan tereddütlere ilişkin 07.12.2021 / 69776958 Tarih ve 
sayılı yazı yayımlandı. 
 
Yazıda; Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi uyarınca, tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule 
göre gerçekleşen beyanlar bir bütün olduğundan, Gümrük Yönetmeliğinin 53’üncü maddesi 
çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulan durumlarda, yükümlüsünce yapılan tamamlayıcı 
beyan üzerine ortaya çıkan TRT Bandrolü ücretlerinin gümrük idaresi tarafından tahsil edilmesi; bu 
tutarlarla ilgili olarak ayrıca KDV ve varsa ÖTV yönüyle de gerekli işlemlerin ikmal edilmesi gerektiği 
belirtildi. 
 
EK-2: 07.12.2021 / 69776958 Tarih ve sayılı 
 
6.) PETROKİMYASAL EŞYA KIYMETLERİ HK 
 
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 20.09.2021 tarihli 67408103 sayılı tasarruflu 
yazısı ile Kıymet beyanlarının, Bakanlığın intranet sayfasında yayımlanan ‘Reuters Petrokimyasal 
Referans Fiyatlarında’ yer alan bilgilerdeki kıymetten düşük olması durumda, yurtdışı giderlerin 
arttırılarak kıymet farkının kapatılması uygulamasına son verilmesi, firmaların bu konuya ilişkin 
taleplerinin reddedilmesi, bundan sonraki işlemlerde aradaki fark kıymet için Gümrük Kanunu 202. 
Maddesi kapsamında teminat alınması, beyan edilen kıymetin gerçeklik ve doğruluğunun tespiti 
amacıyla satış bedeli yöntemi terkedilmeden 2021/29 sayılı Genelge kapsamında kıymet araştırmasına 
gidilmesi şeklinde uygulama başlattığından, uygulamanın yükümlüleri ek külfetlere sokacağından, 
yaşanan sorunların giderilmesine yönelik olarak Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 



                                                                                                    

 

Müdürlüğü’nün söz konusu uygulamasının bir kez de Bakanlığınızca değerlendirilmesi talep 
edilmektedir. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yeni yazı ile ; uygulamanın  yalnızca, konuya ilişkin geri 
verme ve kaldırma başvurusunda bulunan veya dava açan firmalara yönelik olduğu; geri verme/kaldırma 
başvurusunda bulunmayan veya dava açmayan firmaların söz konusu talimat kapsamı dışında 
bırakıldığı ve bu firmaların işlemlerinin söz konusu yazıdan önceki haliyle devam ettirilerek 
mağduriyetine sebebiyet verilmemesi yönünde gerekli tedbirlerin alındığı, mezkur yazıdaki amacın 
petrokimyasal ürün ithalatında iyi niyetli yaklaşımların korunması ve hazine kaybına sebebiyet 
verilmemesi olduğu belirtilmektedir.  
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/7122021-164853_cevabi-yazipdf.pdf 
 
7.) MALİ SORUMLU BİLGİSİ HK 
 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanlığı 
tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğüne yazılan 01.11.2021 tarihli ve 12090 sayılı yazısı ile;  
 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından yayımlanan 19.10.2021 tarihli 
bildiride, Gümrük Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde eleştiri konusu yapılan hususlara dikkat 
çekilmiş; SMMM ve YMM'lerin işlerini yürüttükleri müşterilerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde, Gümrük 
Yönetmeliğinin EK-14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatının II no.lu bölümünde "II- Beyanname 
Kutularına İlişkin Açıklamaları" kısmında yer alan "Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu" başlığı 
altında YMM ve SMMM'lerin adı, soyadı ve vergi numaralarının yazılması gerekmekte olduğu; bu işlem 
yapılmadığı takdirde işleri görülen müşterilerin ithalat/ihracat işlemlerinin tamamlamalarının mümkün 
olmayacağının belirtildiğinden bahisle konu hakkında Birliğinize yapılan bilgi edinme taleplerine 
verilecek cevaplara dayanak teşkil etmesini teminen görüş talep edildiği; beyannamede yer alan bu 
bilginin e-devlet sistemi üzerinden kayıt yöntemi dışında başka yollarla alınmasının da mümkün olduğu 
belirtilerek konunun kurumlar arası görüşme suretiyle ele alınmasını talep etmiştir. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün Mali Sorumlu Bilgisi  konulu cevabi yazısında; AB mevzuatına uyumlu 
olarak revize edilen gümrük mevzuatı ve “Tek İdari Belge” kapsamında; beyannamenin Gümrük 
Yönetmeliği EK-14'e uygun doldurulması, buna göre, beyannamenin 9 no.lu kutusunda yeminli mali 
müşavirin veya mali müşavirin ya da serbest muhasebecinin adı, soyadı ve vergi numarasının yazılması 
zorunlu olup beyannamenin 9 no.lu kutusunun eksik ya da hatalı doldurulması kabahat fiili olarak 
nitelendirildiğinden bu kabahat karşılığında, beyan sahibi ve/veya temsilcisine Gümrük Kanununun 241 
inci maddesine göre ceza uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 4458 sayılı Kanunun dolaylı temsil 
hükümleri çerçevesinde temsil görevi bulunmayan yeminli mali müşavir veya mali müşavir ya da serbest 
muhasebecilerin, eksik ya da hatalı beyan nedeniyle Gümrük Kanununa göre cezai sorumluluğu 
bulunmadığı belirtmiştir.  
 
Ek-3 : Mali Sorumlu Bilgisi Konulu Yazı 
 
8.) ABD İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ VERGİ HK 
 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 
7228.30 GTİP’li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulanmaktadır. 



                                                                                                    

 

Anılan önlemin 2019 dönemi için yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret 
Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından açıklanan ön karar 6 Aralık 2021 tarihli ABD 
Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 
 
Bu çerçevede, firmalarımız için yüzde 0,07 (de minimis) ve yüzde 1,75 oranlarında sübvansiyon marjı 
hesaplanmış olup; soruşturma döneminde ABD’ye ihracatı bulunmaması sebebiyle, soruşturmaya konu 
diğer 21 firma için söz konusu gözden geçirmenin iptal edilmesinin planlandığı belirtilmekte olup söz 
konusu karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-06/pdf/2021-26402.pdfbağlantısından 
ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte, ilgili telafi edici vergi soruşturmasının nihai kararının ön karar 
bildiriminin yayım tarihinden itibaren 120 gün içerisinde ITA tarafından açıklanması beklenmektedir. 
 
9.) TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ ÜZERİNDEN TRANSİT EDİLECEK SİGARALAR HK 
 
2012/2924 sayılı Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar'ın 
yürürlükten kaldırılmasına karar verildi. 
 
İlgili Karar'a göre sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transitine; her bir paket ve ambalajında, 
dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veya dillerinde 
uyarıcı işaretleri bulunması kaydıyla izin veriliyordu. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211210-11.pdf 
 
10.) MARKA OLARAK “TÜRKİYE” İBARESİNİN KULLANIMI HK 
 
Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi 
Gazete'de yayımlandı. 
 
Türkiye ibaresinin Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ettiği ve 
bu kapsamda ihraç ürünlerimizde "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresi kullanılmaya 
başlanarak  uluslararası ticarette ülkemizin ürünlerinin 'Türkiye' ibaresi ile tanıtılarak tüm dünya ile 
buluşturulduğu belirtildi.  
 
Bu çerçevede, 'Türkiye' markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, başta diğer devletler ve 
uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 
'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' vb. ibareler yerine 'Türkiye' ibaresinin kullanımı konusunda gerekli 
hassasiyetin gösterileceği vurgulandı. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211204-5.pdf 
 
11.) YURT İÇİ ÜRETİM TESİSLERİ GMP SERTİFİKALARI HK 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca "Yurt içi Üretim Tesisleri GMP Sertifikaları" konulu bir duyuru 
yapılmıştır. 
 
Duyuruda; 
 



                                                                                                    

 

 - 2021 yılı ikinci 6 aylık dönemde genel denetimlerin yapılmasına karar verilmiş olup bu kapsamda 
denetimlere başlanmış olduğu, 
 
- denetimleri henüz gerçekleştirilmemiş olan yerli ilaç üreticisi firmaların yurt içi ve yurt dışı 
başvurularının aksamaması ve mağduriyet yaşanmaması amacıyla son genel denetimi üzerinden 3 yıl 
süre geçmiş ve sertifika süreleri dolmuş tesisler için GMP sertifika sürelerinin 31.12.2022 tarihine kadar 
uzatıldığı, belirtilmiştir. 
 
Link: https://www.titck.gov.tr/duyuru/yurt-ici-uretim-tesisleri-gmp-sertifikalari-03122021164448 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1; 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-17474625-162.01 

Konu :LED Modül 

07.12.2021 / 69716943 

DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, televizyonların panel arka aydınlatması için kullanılan LED diyotlu modüllerin 
sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli 85.29 tarife pozisyon metni "Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 
pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar" olarak ifade edilmiş olup 8529.90.91 pozisyon metni ise "Bir baskılı 
devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif 
komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri 
(optik bileşenler veya koruyucu diyotlar içersin içermesin)" şeklindedir. Altı çizili olan "ve" ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu 
pozisyondaki ürünlerin mutlaka "bir veya daha fazla LED", "bir veya daha fazla konektör" ve "diğer pasif komponentleri" içermesi 
gerekmektedir. 

Pasif komponentlerin tanımıyla ilgili mevzuat incelendiğinde ise 85.34 tarife pozisyonu açıklama notlarında endüktans, direnç ve 
kapasitörlerin "pasif eleman", elektrik sinyallerini üreten, değiştiren, yükselten, modüle eden diyot, triyot vb ürünlerin "aktif eleman" 
olarak sayıldığı görülmektedir. 

Ayrıca, 3206 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı eki Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında 
Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşleri`nde ve Gümrük Genel Tebliği (Tarife 
Sınıflandırma Kararları) Seri N:22`de yer alan 13 nolu örnekte 

"Baskılı devre kartına (440 mm uzunluğunda ve 5 mm genişliğinde) kartın altındaki elektrik konektörüyle bir sıra halinde monte 
edilmiş olan ve 62 adet LED biriminden oluşan modül, Her bir birim içeriden birleştirilmiş bir adet LED çip ve bir adet diyot içerir. 
Birimlerin yüzeyleri floresan materyalle kaplanmıştır. Söz konusu LED modüller örneğin; LCD televizyonların arka plan 
aydınlatmasında, tüp biçimli LED lambalarda, endüstriyel veya dış aydınlatmada kullanılır.Cihaz, AC gücünü düzeltmek ve voltajı 
LED`ler tarafından kuulanılabilecek seviyeye ayarlamak için gereken kontrol devre sistemine sahip değildir. " 

tanımına sahip ürünün 8541.40 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda, yazı konusu ürünlerin 4`lü tarife pozisyonunda sınıflandırılmasında yalnızca ve esas itibariyle 85.25 ila 85.28 
pozisyonlarında yer alan cihazlara mı mahsus olduğu yoksa bahsi geçen pozisyon aralığı dışındaki ürünlerin üretiminde de 
kullanılıp kullanılmayacağı hususunun, 8529.90 tarife alt pozisyonu altında sınıflandırılacağı alt açılımın belirlenmesinde ise 
mutlaka 8529.90.91 pozisyon metnindeki "bir veya daha fazla LED", "bir veya daha fazla konektör" ve "diğer pasif komponentleri"n 

tamamını içerme şartının sağlanıp sağlanmadığı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 



                                                                                                    

 

 
 

EK-2; 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-85593407-165.99-00069776958 

Konu :TRT Bandrol Ücreti TRT Bandrol Ücreti 

07.12.2021 / 69776958 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) 14/3/2019 tarihli ve 42513799 sayılı yazımız. 

b) 7/1/2020 tarihli ve 51060235 sayılı yazımız. 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi kapsamında istisnai kıymetle beyanda bulunulan 
durumlarda, tamamlayıcı beyan nedeniyle ortaya çıkan TRT bandrol ücretlerinin ne şekilde ödeneceği hususunda tereddüt hasıl 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “İstisnai kıymetle beyan” başlıklı 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, anılan 
Kanunun 24 üncü maddesine göre kıymet tespitinin yapıldığı hallerde ve mezkur Yönetmelik maddesinde sayılan durumlarda, 
gümrük kıymetinin tespitinde, beyan sahibinin talebi üzerine, gümrük idaresince basitleştirilmiş usuller uygulanmaktadır. 

Gümrük Yönetmeliğinin “Serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyan” başlıklı 150 nci maddesinin 3 ve 5 inci fıkraları ise; 

“(3) Beyanın, 53 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikteki kıymet unsurlarını içermesi halinde tamamlayıcı beyan, eksik 
kıymet unsurunun mahiyet ve tutar itibariyle tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir ve vergileri 
de aynı süre içinde ödenir.” 

“(5) Tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule göre gerçekleşen beyanlar bir bütündür ve basitleştirilmiş işlemlere ilişkin 
beyannamenin ya da kullanılan ticari veya idari belgenin tescil edildiği ya da tescil hükmünde olan kayıt işleminin yapıldığı tarihten 
itibaren hüküm ifade eder.” 

Hükmünü amirdir, 

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, “…ithal edilecek eşyaya ilişkin beyan üzerinden hesaplanan bandrol ücreti ile gümrük idarelerince 
veya sonradan kontrol sonucunda tespit edilen bandrol ücreti arasındaki farklar…”ın TRT Kurumuna intikali gerektiği belirtilmekle 
birlikte; Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi uyarınca, tamamlayıcı beyanlar ile basitleştirilmiş usule göre gerçekleşen beyanlar 
bir bütün olduğundan, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulan durumlarda, 
yükümlüsünce yapılan tamamlayıcı beyan üzerine ortaya çıkan TRT Bandrolü ücretlerinin gümrük idaresi tarafından tahsil 
edilmesi; bu tutarlarla ilgili olarak ayrıca KDV ve varsa ÖTV yönüyle de gerekli işlemlerin ikmal edilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

DAĞITIM : 

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 



                                                                                                    

 

 
 

EK-3; 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-20117910-00069679889 
Konu : Mali Sorumlu Bilgisi 

02.12.2021/ 69679889 
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 01.11.2021 tarihli ve 12090 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından yayımlanan 19.10.2021 tarihli 
bildiride, Gümrük Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde eleştiri konusu yapılan hususlara dikkat çekilmiş; SMMM ve 
YMM'lerin işlerini yürüttükleri müşterilerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliğinin EK-14 Gümrük Beyannamesi 
Kullanma Talimatının II no.lu bölümünde "II- Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamaları" kısmında yer alan "Gümrük 
Beyannamelerinde Mali Sorumlu" başlığı altında YMM ve SMMM'lerin adı, soyadı ve vergi numaralarının yazılması gerekmekte 
olduğu; bu işlem yapılmadığı takdirde işleri görülen müşterilerin ithalat/ihracat işlemlerinin tamamlamalarının mümkün 
olmayacağının belirtildiğinden bahisle konu hakkında Birliğinize yapılan bilgi edinme taleplerine verilecek cevaplara dayanak teşkil 
etmesini teminen görüş talep edildiği; beyannamede yer alan bu bilginin e-devlet sistemi üzerinden kayıt yöntemi dışında başka 
yollarla alınmasının da mümkün olduğu belirtilerek konunun kurumlar arası görüşme suretiyle ele alınmasının faydalı olacağı ifade 
edilmektedir. 

04.11.1999 tarihli 23866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun "Temsil Hakkı ve Yetkilendirilmiş 
Yükümlü" başlıklı 5 inci maddesinde, bütün kişilerin gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve işlemleri gerçekleştirmek üzere 
gümrük idarelerindeki işleri için bir temsilci tayin edebileceği; bu temsilin doğrudan veya dolaylı olabileceği; Kanununun 225 inci 
maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişilerin gümrük idarelerinde dolaylı temsilci olarak iş takip edebileceği belirtilmektedir. 

Gümrük Kanununun 181 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; ithalatta gümrük yükümlülüğünde yükümlü beyan sahibi olup dolaylı 
temsilde, temsilcinin yükümlülüğü, beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği veya mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi 
gerektiği durumlarla sınırlıdır. 

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde; gümrük beyannamesinde yükümlü ve dolaylı temsilci olmayan yeminli mali müşavir 
veya mali müşavir ya da serbest muhasebecilerin, beyan sahibi ve/veya temsilcisi adına yetkisi olmadığından Gümrük Kanununa 
göre yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2 nci 
maddesindeki kabahat tanımına göre; gümrük idaresine eksik ya da hatalı beyanda bulunmak suretiyle Gümrük Kanununa aykırı 
davranılması bir kabahat fiili olup bu kabahatin cezası Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde geçen idari para cezasıdır. 
 
4458 sayılı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanunda ayrı bir ceza tayin edilmiş haller saklı kalmak üzere, bu 
Kanuna ve bu Kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere 
söz konusu düzenlemelerde açıkça öngörülmüş olması kaydıyla altmış TL usulsüzlük cezası uygulanır." diye belirtilmekte olup 
07.10.2009 tarihli ve 27369 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği EK-82'de Gümrük Kanunun 241. 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerden biri (7. satırdaki fiil) "Ceza gerektiren başkaca bir durum 
bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin EK-14'e uygun olarak doldurulmaması." fiilidir. 

1.1.1996 tarihinden itibaren Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tesis edilen gümrük birliği kapsamında Topluluk Gümrük Kodunu 
oluşturan (EEC) 2913/92 sayılı ve 12 Ekim 1992 tarihli Konsey Yönetmeliğinin "gümrük beyanı" da dahil ana müesseselerinin milli 
mevzuatımıza yansıtılması gerekli görülmüş olup 1996 yılından beri, ülkemizde, tüm gümrük beyanları için tek bir beyan formatının 
kullanılmasına imkan veren ve AB ülkeleri tarafından da kullanılan “Tek İdari Belge” gümrük beyannamesi olarak kullanılmaktadır. 
Diğer bir deyişle, gümrük mevzuatımızın AB mevzuatına uyumlaştırılması zorunluluğu çerçevesinde; gümrük beyannamesinin 9. 
kutucuğunda mali sorumlu kişisine ait yukarıda sayılan bilgilerin beyan edilmesi, “Tek İdari Belge” uygulamasının gereğidir. 



                                                                                                    

 

Sonuç itibarıyla, AB mevzuatına uyumlu olarak revize edilen gümrük mevzuatı ve “Tek İdari Belge” kapsamında; beyannamenin 
Gümrük Yönetmeliği EK-14'e uygun doldurulması, buna göre, beyannamenin 9 no.lu kutusunda yeminli mali müşavirin veya mali 
müşavirin ya da serbest muhasebecinin adı, soyadı ve vergi numarasının yazılması zorunlu olup beyannamenin 9 no.lu kutusunun 
eksik ya da hatalı doldurulması kabahat fiili olarak nitelendirildiğinden bu kabahat karşılığında, beyan sahibi ve/veya temsilcisine 
Gümrük Kanununun 241 inci maddesine göre ceza uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 4458 sayılı Kanunun dolaylı temsil 
hükümleri çerçevesinde temsil görevi bulunmayan yeminli mali müşavir veya mali müşavir ya da serbest muhasebecilerin, eksik 
ya da hatalı beyan nedeniyle Gümrük Kanununa göre cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Kadir TURSUN 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

 


