
 
 

 

 
 

 

Sayın Müşterilerimiz ve STK Temsilcileri,  

 

Bu yazılarımız 4458 sayılı Gümrük Kanunumuz 3.md.;  

24. (Ek: 18/6/2009-5911/1 Md.) “Risk” deyimi, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler 
arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve nihai kullanımına ve serbest dolaşımda 
bulunmayan eşyaya ilişkin olarak, 

a) Ulusal ya da uluslararası düzeyde alınmış önlemlerin doğru bir şekilde uygulanmasını 
engelleyen, 

b) Ülkenin mali çıkarlarını tehlikeye düşüren, 

c) Ülkenin güvenlik ve emniyetine, kamu güvenliği ve kamu sağlığına, çevreye veya 
tüketicilere yönelik tehdit oluşturan, 

bir olayın ortaya çıkma ihtimalini;  

gören Gümrük Müşaviri olarak görüşlerimizi paylaştığımız yazılarımızdır.  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde yayınlanmaktadır.  

Sizlerin paylaştığı sorunlara göre gündemlerle yazılmaktadır. Müşterimiz olsun olmasın, her 
kişi veya kuruluş sırası ile veya sorun kaynağı birleştirilip toplu tek cevap yayınlanmaktadır. 

 Aşağıda Vergi Usul Kanunu ve belge düzeni ile ilgili bilgilendirmemiz olacaktır. 
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Tarih: 

18/08/2017 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun; 

2.a) Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek 
şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler 
adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz. Yurtiçindeki 
müşterileriniz adına düzenleyeceğiniz faturalarınızın, Türk para birimi ile düzenlenmesi esas 
olup, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenmesi 
mümkün bulunmaktadır. Ancak, yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk 
parası karşılığı gösterilme şartı bulunmamaktadır. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

VERGI USUL KANUNUN 215 Md. si gereği fatura ve defterler TÜRKÇE olmalıdır.  
Buna uygunsuzluk yine Vergi Usul Kanunu 352 Md. si gereği II derece usulsüzlük 7. 
fıkraya aykırılıktır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gümrükler, özet beyanda acentelere iş çıkmasın diye bazı mal cinslerinde İngilizce 
terim kabul edebilir. Fakat faturada yapılan hizmet, hem alıcının anlayabileceği şekille, her 
tür kontrolde anlaşılabilir, verilen hizmeti tam açıklar halde olmalıdır. Tabii acentalar, aslında 
olmayan veya taşımacı firmaya verdikleri hizmeti bir de faydalanana ayrıca fatura 
ettiklerinden İngilizce Lügat’tan seçilmiş kısaltmalar ile fatura düzenlemekte, alıcıya izahı 
olmayan bu isimleri “kanunen ödemekle yükümlüsünüz, fazla sormayın, malınızı almak 
istiyorsanız ödeyin!” demekteler. Fakat mahkemelerden başka bir de gümrüğe izah 
edeceklerini unutmamalılar. Bu konudaki “TEŞEBBÜS BİRLİKTELİKLERİNE ”’de çok 
güvenmesinler. BU MİLLET ne kaleleri, ne birliktelikleri yıktı … 

 

Peki, yukarıdaki fatura bir Türk şirketinden bir Türk şirketine düzenlenmiş bir fatura, 
TL’yi yazmış ama ne ücreti olduğu “FREE OUT”  tabiri ile hemen anlaşılabilen bir mal veya 
hizmet bedeli. Bu KDV’den muaf düzenlenmiş 5.100 USD’lik bir bukalemun ücret. Taşıma 
şeklinin CY/CY olduğu da açıkça belirtilmiş. Son derece dürüst açıklama. CY; İngilizce 
“Container Yard” Türkçe “Konteyner Sahası” demektir. Dahası taşıma ücreti konteyner 
sahasından varıştaki konteyner sahasına kadar ödendi demektedir… Peki, “Free Out” 
denilen ücret olan birim 340 USD nedir? Free Out “konteynerin gemiden çıkış ücreti” 
demektir. Peki, nasıl oluyor da konteyner sahasından konteyner sahasında teslime kadar 
ücretleri taşıyan tarafından gönderenden tahsil edilmiş bir konteynere acente yeniden 
gemiden indirme ve konteyner sahasına götürme parası ister? Ve bu parayı da fahiş bedelle 
ister? Vergi Usul Kanunu’na bile aykırı şekilde Türkçe anlatım kullanma tenezzül etmeyen bu 
yabancı sermayeli Türk şirketi? Alıcı anlamasın diye bu şekilde kısaltma İngilizce fatura 
düzenliyor. Tabii alıcı firmada çalışan her kişi süper İngilizce ve Taşıma Hukuku 
bildiklerinden bu faturaya itiraz edip; 

---- AÇIKLA bize Sayın Acente, ben bunu maliye sorduğunda nasıl izah ederim? 

---- Sen KDV’den muaf düzenlemişsin bir yanlışlık olmasın? Çünkü bu uluslararası taşıma 
değil, senin bukalemun ücretin ve buna KDV almak zorundaydın. Hayali ücret KDV’den 
muaftır diye bir muafiyet yok herhalde…  

---- Bill Of Loading belgelerim ve senin faturan konteyner sahasından-konteyner sahasına 
kadar tüm ücretler alındı gösteriyor. Sen benden niye konteynerin gemiden indirilme ücretini 
istiyorsun?  

Bana bunları açıkla… diyemiyor.  



 
 

 

İşte bazı Acenteler bunu bile engelliyor. Sonrada iş işten geçmiş oluyor. Bazı 
acenteler de 5.000 USD’yi güzel güzel yiyor… 

Hele bu acentenin başında bir de yabancı çalışıyorsa!  “Bu Türkler ne misafirperver 
insanlar, İngilizce fatura kesiyorum, anlamıyorlar ama ödüyorlar sağ olsunlar”… diye bizi 
alkışlıyorlardır. Tabi diğer her ortamda da bize karşı oy veriyorlar. Bizim cahil kalmamız onlar 
için önemli kendi haklarımızı korumamamız onlar için önemli. Bazı kabilelerin kurduğu 
ülkelerde İngilizce fatura düzenlenmesi kabul edilebilir. Ama Türkiye kabile devleti değildir. 
Tüm kanunları, kendi kültüründe ve Avrupa Birliği ile uyumlandırılmış haldedir. Faturaya itiraz 
edebilmek Anayasal bir haktır. Talebi olanın izahı ve ispati Medeni Kanun ile koruma 
altındadır. Türk Ticaret Kanunu’muzun da 21.md.’si size bu itiraz hakkını tanımıştır. 

Parayı ver, malını al diyenlere, malı alır almaz noterden itiraz gönderin...  

Siz Sayın Dış Ticaretçilerimiz, bu tür uygulamaları hak etmiyorsunuz. Siz okyanusları 
aştınız bunu da aşacaksınız. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarifeler yapacak, bazı acenteler de yerli yersiz 
tarifede bulunan her kelimeyi size fatura edecek. Taşımanın teslim sekline hiç 
aldırmayacaklar. Bu arada gümrüğün kanunen sorumluluğu başladığından, olayları, 
anlaşamadığınız konuları gümrüklere yazılı olarak Gümrük Kanunu 218 Md. yetkisi gereği 
şeklinde bildirebilirsiniz diye düşünmekteyiz. Bu şikâyetiniz acenteyi ödemelerinizi geri almak 
için mahkemeye vermenizi engellemez. Gümrüğün onlara ceza uygulaması da size paranızı 
geri getirmez. 

Mahkeme açmak için itiraz süreniz önemlidir. İtiraz edin sonra toptan mahkeme ile 
ödediklerinizi geri almak için dava açarsınız. Hem gümrük onlara ceza düzenleyerek ülkeye 
gelir yaratır, hem mahkeme paranızı size geri ödetir.  

Güçlü olduğu için haklı değil haklı olduğu için güçlü olunan bir Türkiye için… 

Başarılarınızın devamını diliyoruz. 

Saygılarımızla,  

 


