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Değerli Üyelerimiz, 
 

Dünya Gazetesi muhabiri Sayın Esra ÖZARFAT ile 15.06.2022 Çarşamba günü 
Dernek Merkezinde yapmış olduğumuz Malezya ile ilgili röportaj konusu ve devamında 24 
Haziran 2022 tarihinde yayımlanan haber metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.  
  

 Bakanlık el koydu, Malezya'dan ithalatta geçmişe dönük vergi cezaları iptal edildi. 
DÜNYA’nın gündeme taşıdığı, Malezya’dan ithalat yapan Bursalı firmalara STA’ya rağmen gümrük 
vergisi uygulanması konusunda çözüme ulaşıldı. Hazırlanan raporda bahsedilen ek tahakkuk ve 
cezaların uygulanmaması konusunda Gümrükler Genel müdürlüğünden onay yazısı çıktığı 
kaydedildi. 

Süreci nisan ayından bu yana takip ettiklerini belirten 
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği (BUGÜMDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Kattaş, geçtiğimiz haftalarda Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü’nde işlem gören 4 bin beyannamenin tamamına değil, 
zaman aşımı gelen beyannamelere ek tahakkuk ve ceza 
uygulandığını kaydetti. Kattaş, bunun üzerine konuyu Ticaret 
Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muş’a ileterek doğrudan nakliyat 
kuralının bozulmadığını kaydettiklerini hatırlattı. 

 

Orhan Kattaş gelinen noktayı şöyle özetledi: “Gümrük 
müfettişleri tarafından denetim sonucunda hazırlanan raporda, 
üçüncü ülkeler üzerinden ülkemize gelecek eşyanın doğrudan 
nakliyat kuralını bozmaması için öncelikle “transit ülkesi geçişini 
kapsayan tek bir sevk evrakı” veya “non-manipulation certificate” 
temin edilmesi gerektiği kaydedildi. Bu belgelerin temin 
edilememesi durumunda ise ikame edici diğer belgelere 
başvurulması gerektiği, aksi takdirde tercihli tarife uygulamasının 
kabul edilmeyeceği ve eşyaya ilişkin fark vergilerin tahsil edilerek 
cezai işlem yapılacağı firmalara bildirilmişti. Derneğimiz girişimleri ile başlatılan yazışmalar sonucunda 
hazırlanan raporda bahsedilen ek tahakkuk ve cezaların uygulanmaması konusunda Gümrükler Genel 
müdürlüğünden onay yazısı çıkmıştır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Ticaret bakanımız Sayın 
Dr. Mehmet Muş Bey’e, AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Zafer Işık Bey’e, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürümüz ve Gemlik Gümrük Müdürümüze sanayicilerimiz ve meslektaşlarımız adına teşekkür 
ederiz” dedi. 
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