
 
 

 

 

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Temsilcileri,  

Dünya ülkelerinde bulunup Avrupa Birliği uyumu ile gümrük literatürümüze giren düşük 

kıymet uygulaması, aslında ileri ülkelerde benim işlem yapma maliyetim nedir? Memurlar 

çalışacak, alıcı bir sürü masraflar yapacak, alacağım gelir bunu karşılamıyorsa, niye vergi 

alacağım niye malın teslimine bloke koyayım ve zorlaştırmalar getireyim diyen ülke 

bürokrasisidir. Bu sebeple, her ülkenin farklı düşük kıymet uygulaması vardır. Düşük kıymet 

olan bir mal gümrükçe kontrol edilmeyecek bir mal değildir, mal cinsi ve uygunluk 

bakımından kontrol edilir ve alıcıya teslim için izin verilir. Mantık, atılan taşın ürkütülen kuşa 

değip değmediğidir. Müdür, Müdür Muavini, Muayene Memuru, Ambar Memuru, programcılar 

iş yoğunluğu gibi değerlendirilmesi gereken bir sürü maliyet unsurunun yanısıra bir de 

doküman düzenlenen bir sürü işlem ile vakit kayıpları ile dikkat dağılmaları olacaktır.  

Bu vergi alınmasına değmeyen kıymet uygulaması başlangıçta yıllar önce 55 Euro ile 

başlayıp 2003’te 100 Euro, 2009’da 150 Euro oldu... Sonra bizim bürokratik maliyetler 

ucuzladı herhalde ki, vergi alınmayacak düşük kıymet 2011’de 75 Euro’ ya indi, sonra yine 

bir ucuzluk kapsamı ile 2017’de 30 Euro’ya indi. Böyle giderken, şimdi de 22 Euro’ya indi. 

Almanya ile eşitlendik. Ama Almanya, yıllar önce de Deutsche Mark varken de, 22 DM’deydi. 

Para birimi Euro olurken, 22 Euro olarak açıklamışlardı. Şimdi ülkemiz maliyet ucuzlaması ve 

Euro’nun değer kazanması ile 30 Euro’dan 22 Euro’ya düşürdü. Ülke ne kazanacak? 8 Euro, 

40 TL dersek %20 vergi farkı ile 8 TL artı vergi alınacak niyeti ile yola çıkıldı herhalde. Ama 

bu kıymet farkı %5 civarı iş farkı yaratacak bir konu olacaktır. Günlük 5 bin işin %5’i şeklinde 

bir iş yükü getirecek ve yine bazı acentelerin ardiye ve bukalemun ücretlerine iş artışı yapmış 

oldu devletimiz … 8 TL fark alacak, en az 250 adet işleme bazı acenteler terminal, ardiye 

falan diye 400/500 TL bukalemundan günde 100 bin TL sektöre ek gelir imkanı yarattı... 

Devletimiz sağolsun şenlikleri yapılıyor.!! İnşaallah Bakanlık, bir de Almanya gibi, bu 

taşımalar kapı teslimidir. Havalimanına kadar taşıma değildir. Gümrük ve eşdeğer vergiler 

harici, hiçbir ücret alınamaz diye bir karar çıkartır da, tüccarlarımız da, halkımız da, 

gümrüğümüz sen çok yaşa şenliği yaparlar. 

Ayrıca, Sayın Bakanlık, farkında mı değil mi bilmiyoruz ama yabancı internet satışı yapan 

sitelerden kaça alırsanız alın, Türkiye’ye yükle beraber gelen fatura 1 Euro gelebilir. Hem de 

bu şirketler uluslararası olarak çok büyük. O sirket yapmazsa, hemen aracı şirketler oluşuyor 

ve fatura değiştiriyor. Bazı siteler Ortadoğu’ya satış yapmıyorlardı bir ara... Hemen yabancı 

adres şirketleri oluştu ve orada bir adreste toplanıp toplu olarak o ülkelere gönderildi... Kredi 

kartından ödediğin 100 Euro, kapına gelen malda fatura 1 Euro olabilir. 99 Euro ise, navlun 

diye açıklama yapabilir site sahibi sirket. Aslında işlem adedini suni çoğaltacaklarına bu tür 

giriş noktalarına internetten satış fiyatını kontrol edebilecek Muayane Memurları takviye 

etseler çok daha fazla gelir oluşturur ve yapılan hizmette de tutarlılık oluşur diye 

düşünüyoruz biz. Ayrıca bu işlemde, vergi ödenmemesi için aldatıcı bir durum vardır. Ve 

Gümrük Kanunu’muzda hiç beğenmediğimiz bir karşılığı KAÇAKÇILIK suçudur. Gümrük, 

kaçakçılık cezasını kime uygular acaba? Alıcı? Alıcının kabahati ne? Gönderen mi? Hızlı 

kargo şirketi mi? ETGB ile çekiliyorsa, elektronik ticaret giriş beyannamesini veren kargo 
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şirketi mi? Çünkü bu kısımda alıcının hiçbir beyanı yok ve sorumlu tutulamaz herhalde. Ülke 

tüccarlarına bir sürü kaçakçılık cezaları çıkartanlar bu şirketlere  bakmıyorlar herhalde .!!! 

Bazılarımız MHKK üyeleri olarak dinazorlar takımı, 2000 öncesi büyük bir müşterimiz 

siyasete girecekti, fabrikasına kuryelerin teslim ettiği her şeyi, zarflar dahil içeri almayıp 

gümrüklenmesi için bize gönderiyordu. Zabıtla teslim ve yeniden her zarfına ayrı beyanname 

yaptırıyor o şekilde yeniden teslim alıyordu. Tüm numune paketleri de öyle ikinci defa tekrar 

gümrüklenip vergiler yatırılıp yeniden teslim ediliyordu, soruyorduk neden bu işlemi 

yaptırıyorsunuz vakit kaybediliyor, para kaybediyorsunuz diye...  O da yarın siyasete 

girdiğimde bir zarf bile kaçak diye suç yüklerler ben dayanamam diyordu… O zaman etiklik 

moda değildi.  Şimdi moda ... Ama örnek olarak; internetten 100 Euro’ya aldığımız kredi 

kartında delilimiz olan bir ayakkabı için vergi ne öderiz falan diye hesap yaparız, bakarız 

ertesi gün ayakkabı kapıda … Vergisi ne oldu diye bakınca faturanın 1 Euro olduğunu 

görebiliriz. Ve 22 Euro altında olduğu için muaf. 

Elektronik ticaret trend moda ve artırılması isteniyor. Ama bu kontrole mani olmamalı tabi ki. 

 


