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2021rİÇİNDEKİLER 

1. 8703 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Elektrikli binek otomobillerinin ÖTV 

oranı arttırıldı. 

2. 9603.21.00.00.19 tarife pozisyonunda yer alan Diş fırçaları ithalatında 3 (üç) yıl süreyle 

ek mali yükümlülük uygulamasına karar verildi. 

3. Türkiye-B.Britanya ve K. İrlanda Arasında STA’nın onaylanması; ek/protokol 

değişiklikleri onayında Cumhurbaşkanı yetkisi 

4. ÇHC, Endonezya ve Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 gtip lu 

poliesterlerden tekstüre ipliklerin ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı 

önlemlerin, aynı oranlarda devamına karar verilmiştir. 

5. Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler hk. Genelge 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

6. Slovenya Gümrük İdaresi tarafından kağıt ortamında, Slovenya'nın Sanayi ve Ticaret 

Odaları tarafından elektronik şekilde düzenlenebildiği belirtildi. 

7. Türk lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı sağlandı. 

8. UEFA Şampiyonlar ligi 2021 finali kapsamında muafen gelen eşyanın satılması 

halinde gümrük vergileri aranmayacak. 

9. Serbest bölgeler gelir vergisi istisnası/ FOB ihraç oranı 2020 yılı için yüzde 80 olarak 

uygulanacaktır. 

10. Güneş gözlükleri ile gözlük çerçevelerinde gözetim birimi ve değerlerinde değişiklik 

yapıldı. 

11. Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi Hk. 

12. Slovakya'da Şubat Ayı İtibariyle Elektronik Menşe Şahadetnamesi Uygulamasına 

Geçiliyor. 

13. Çin menşeli belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına yönelik nihai gözden 

geçirme soruşturması açıldı. 

14. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik (Menşe şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanı, 

posta gönderilerinin çıkış bildirimi) 

15. Gümrükler Genel Müdürlüğünün Koronavirüs Nedeniyle Gümrük Yönetmeliği 

332/2 Maddesine İlişkin Tedbir konulu yazısı 

16. Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı. 

17. 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin listesi  

18. Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler 

19. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik 

20. Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ İthalat 

Denetim Rehberi yayımlandı. 

21. 9405 tarifesinde gözetime tabi ürünlerden 50 kg daha az miktarda yapılacak olan 

ithalat muafiyeti kaldırıldı. 

22. 2007/7 sayılı Tebliğ kapsamında 8518 tarifesinde gözetime tabi hoparlörlerde 

muafiyet sınırı değişti. 

23. 2007/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi ölçü transformatör, voltmetre ve 

ampermetrelerde muafiyet sınırı değişti 

24. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’De Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.  

25. 9603.21.00.00.19 diş fırçaları ithalatında EMY muafiyeti için tarife kontenjanı açıldı. 
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Bu Ayın Yazısı: Gümrük Operasyonunu Dönüştüren 

İnovasyon: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü 

 

 

 

Dijitalleşmenin iş süreçlerine yeni yaklaşımlar getirmesiyle 

inovatif bir bakış açısıyla var olmanın ihtiyacı her geçen gün 

artıyor. Hangi sektör olursa olsun çevreyi müşteriyi en iyi 

anlayıp, en doğru reaksiyonu hızla gösteren anlık değişimi 

takip edebilenler rekabet avantajını kazanıyorlar.  

 

İş süreçlerindeki bu etki ile yeni vizyonlar farklı farklı 

sektörlerde hayatımızda var olmaya devam ediyor edecektir 

de.  

 

Dijitalleşme denilince en çok devrimin olduğu sektörler 

arasında finansal hizmetler geliyor. Bankaların mobilleşmesi 

cep telefonumuza sığması kartların sanal halde kullanımı 

hayatımızı kolaylaştırdı. Dijitalleşme iş süreçlerini 

kolaylaştırıyor, verimlilik katıyor, maliyetlerinde tasarruf ve 

şeffaflık sağlıyor. Para hareketini yöneten bankalarda durum 

böyleyken eşya hareketini yöneten tedarik zinciri içerisinde dış 

ticaretçilerin zamana bağlı maliyetlerinin önemi büyük.  

 

Peki dış ticaret erbabının rekabet avantajlarını ürünün kendisi 

ve pazar şartları dışında neler belirliyor? 

 

Operasyonel güç ve planlama. 

 

Günümüz şartlarında değişkenlerimizi tespit edip 

yönettiğimizde süreçleri iyileştirebiliyoruz. 

 

Kendi içerisinde dış ticaretin birçok süreçleri var belki ama 

strateji ve vizyon olarak bakıldığında pandeminin getirileri ile 

birlikte ihracatçıların konteynır bulma sorunu lojistiğin 

ihtiyaçlarının değişmesi, navlun fiyatları, kur hareketliliği vs 

derken gümrük işlemlerinde maliyetin azaltılması için 

dönüşümcü inovasyona olan ihtiyaç arttı. 

 

İnovasyon tüketiciler ve şirket için özgün değeri olan bir şey 

yaratmaktır diyebiliriz. 
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Yetkilendirilmiş yükümlü statatüsü gümrüklerde operasyonel 

güç ile fark yaratarak firmalar için dönüşüm sağlayıcısı olan 

önemli bir projedir. 

 

Bu proje ile eşya hareketini yöneten tedarik zinciri içerisinde 

dijital gümrük vizyonunu edinerek yükümlü olarak 

yetkilendirilen güvenilir firmalar arasında olabilmek birçok 

avantajı beraberinde getiriyor.  

 

Bu vizyona sahip olabilmek gümrük operasyonunu 

iyileştirebilmek için dijitalleşmek, verilerin izlenebilirliğini ve 

güvenliğini sağlamak çok önemli.  

 

Şöyle ki; 

 

Gümrük işlemlerinde geleneksel operasyonun dışında 

ayrıcalıklı öncelikli güvenilir bir ticaret ortağı olmanın maliyet 

avantajı bir yana prestij açısından değer katacağına hiç şüphe 

yok. Ayrıca yeni iş fırsatları artarak akredite, güvenilir 

tedarikçiler ve nakliyecilerden oluşan bir ağ içinde genişlerken 

daha verimli bir lojistik hizmeti içerisinde olacaklar. 

 

Pratik olarak YYS, eşyaların gümrükten olabildiğince çabuk 

geçmesi anlamına geliyor. Trafikte beklenilen yeşil ışık gibi 

kurallar doğrultusunda iştirak alanında bulunan eşyalar hızlı 

geçiş sağlayacak.  

Özetle: Dış ticaret firmalarının Yetkilendirilmiş yükümlü 

statüsü için ERP sistemleri içerisinde modüller arasında 

entegrasyon sağlaması gerekiyor. Eşya hareketini izleyebilmek 

raporlayabilmek bu statü için çok önemli. Dijitalleşmek ve 

kayıtların bilgilerin güvenliğini sağlamak ise olmazsa 

olmazlardan. Bunun yanında yys mevzuatının kendi içerisinde 

bir düzenleme ile YYS I/II ayrımında yeşil hat dediğimiz 

yetkinin kapsamının sınırlarının daha net belirleneceği bir hale 

geleceğini düşünüyorum. Mevzuat düzenlemesinde bu 

yetkilerin ayrımı performans üzerinden mi değişir bilinmez. 

Ancak güvenilir tedarikçilerin içerisinde yys sahibi olan 

nakliyeciler olduğu gibi gümrük işlemlerinde hizmet sağlayıcı 

olan gümrük müşavirliği firmalarının da bilgi güvenliği 

kayıtların izlenebilirliği açısından sistemin içinde var olduğu 

bir düzenlemenin faydalı olacağı görüşündeyim. 
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02/02/2021 

 

8703 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan Elektrikli binek otomobillerinin ÖTV 

oranı arttırıldı. 

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listelerde 8703 tarife 

pozisyonu altında sınıflandırılan ve sadece elektrikle çalışan binek otomobillerinin 

ÖTV oranları artırıldı.(Motor gücü 85 KW ı geçmeyenlerin ÖTV oranı yüzde 3 den 

yüzde 10 a , Motor gücü 85 KW ı geçen fakat 120 KW ı geçmeyenlerin ÖTV oranı 

yüzde 7 den yüzde 25 e , Motor gücü 120 KW ı geçenlerin ÖTV oranı yüzde 3 den 

yüzde 15 den yüzde 60 a yükseltildi. 
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02/02/2021 

 

9603.21.00.00.19 tarife pozisyonunda yer alan Diş fırçaları ithalatında 3 (üç) yıl süreyle 

ek mali yükümlülük uygulamasına karar verildi. 

 

9603.21.00.00.19 tarife pozisyonunda yer alan Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) 

ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. 
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       03/02/2021 

 

Türkiye-B.Britanya ve K. İrlanda Arasında STAnın onaylanması; ek/protokol 

değişiklikleri onayında Cumhurbaşkanı yetkisi  

 

29 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 

Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması, 

Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak 

Bildiri, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı ve 

Kuzey İrlanda ile ticarete ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 

ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında teati edilen Mektupların 

onaylanması ve Anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişiklikleri 

doğrudan onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hakkında Resmi 

Gazetede yayımlandı. 25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan Türkiye 

Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının 

onaylanması ve Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan 

onaylamaya Cumhurbaşkanının yetkilendirilmesi hakkında Resmi Gazete 

yayımlandı. 

 

      03/02/2021 
 

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/6)  

Tebliğ ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Malezya, Tayland 

Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.33 gümrük tarife 

pozisyonu altında yer alan “poliesterlerden tekstüre iplikler” ürününe yönelik 

2019 Ağustos ayında başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının 

tamamlanmasından sonra alınan kara yürürlüğe konuldu.Tebliğde, yürütülen 

soruşturma sonucunda, mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda 

dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin 

muhtemel olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtiliyor.  
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04/02/2021 

Genelge No: 2021/5 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve 

Süreler) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen kıymetli 

madenlerden 7108 ve ve 7113.19 tarife pozisyonundan düzenlenecek izinlere 

münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hk. 

 

04/02/2021 

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 04.02.2021 tarihli 

ve 61221390 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi - ABD ve Slovenya) 

Elektronik Menşe Şahadetnameleri, ABD ve Slovenya tarafından da elektronik 

olarak düzenlenebilmekte olup, bu kapsamda elektronik menşe şahadetnamesi 

düzenleyen ülkeler listesi güncellenmiştir. 

 

05/02/2021 

 

"Faturasında TL karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında da KDV iadesi imkanı 

sağlandı" Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Seri No: 34) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-

2.1.3.1.) Külçe Metal Teslimleri, Hizmet İhracı - İstisnanın Tevsiki ve Beyanı, II/E-5.) 

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 

Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna, (II/E-10.) 2019 UEFA Süper 

Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak 

Teslim ve Hizmetlerde İstisna, (II/G-3.) Milli Eğitim Bakanlığına Bilgisayar ve 

Donanımlarının Bedelsiz Teslimleri ile Bunlara İlişkin Yazılım Teslimi ve 

Hizmetleri başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmış ve (II/G.) bölümünün sonuna 

9. Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci Maddesi Kapsamında Yapılan Devirler 

ile (III/B-3.4.8.) bölümünün sonuna 3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve 

Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade bölümleri eklenmiştir.  
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06/02/2021 
 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3517) 4458 Sayılı Gümrük 

Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara eklenen geçici 

madde ile; UEFA Şampiyonlar ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında 

muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergileri 

aranmayacak. 

 

06/02/2021 

 

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci 

Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş 

Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516) 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 

3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az 

%85 i olarak belirlenmiş olan yurt dışına ihraç oranı, 2020 yılı için %80 olarak 

uygulanacaktır. 

 

06/02/2021 

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında güneş 

gözlükleri ile gözlük çerçeveleri ithalatında brüt kg üzerinden 133 ABD Doları 

olarak uygulanmakta olan gözetim miktarı birim adet üzerinden 16 ABD doları 

olarak değiştirilmiştir. 
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06/02/2021 

 

Cezayir/İthalat Bedellerinin Ödenmesi Süresi Hk. 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Cezayir Finans Kanunu'nda yapılan 

bir değişiklikle, stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal 

ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya kamu iktisadi teşekkülleri 

tarafından ithal edilen ürünler haricinde ithalat bedeli ödemelerinin malların 

sevkiyat tarihinden itibaren 45 gün içinde yapılması zorunluluğunun getirilmiş 

olduğundan bahisle, bu defa, Cezayir Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir 

yazıda, bugüne kadar Kanun maddesine ilişkin herhangi bir uygulama 

yönetmeliği veya tebliği yayımlanmamış olmakla birlikte, Cezayir bankalarınca, 

bu ürünlerin ithalatlarında minimum 45 günlük vadeye gidilmeye başlandığının 

bildirildiği belirtilmektedir. 

Yazıda devamla, bu itibarla, bu Kanun maddesinin Cezayir’e yapılacak tüm ithalat 

kalemleri için geçerli olmadığının bilinmesinde ve uygulama modeli tam olarak 

netleşinceye kadar ihracatçı firmalarımızın hâlihazırdaki ticari sözleşmelerini ve 

ihracat işlemlerini mümkün mertebe riske atmayacak şekilde hareket etmelerinde 

fayda görülmektedir. 

 

12/02/2021 

 

Slovakya Sanayi ve Ticaret Odası (SCCI) Şubat ayı itibariyle tercihsiz ticaret 

kapsamında Slovakya'da elektronik menşe şahadetnamesi uygulamasına 

başlandığını duyurmuştur. Yeni sistem, SCCI bünyesindeki belgeyi veren 

makamlar tarafından uygulanmaya başlanacaktır. Yeni elektronik form, beyaz 

kağıda renkli olarak basılacak ve yalnızca e-belge (pdf formatında) olarak teslim 

edilecektir. Belgenin geçerliliğinin teyit edilebilmesi amacıyla sertifikanın üzerinde 

bir kare kod yer alacaktır. Pdf formatındaki belge üzerindeki çerçeve alanının 

tamamı güvenlik simgesi olarak guilloche içerecektir. Geçiş süresi zarfında mevcut 

basılı form (kare kod içermek kaydıyla) bir süre daha kullanılabilecektir. 
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12/02/2021 

 

Çin menşeli belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına yönelik nihai gözden 

geçirme soruşturması açıldı. 

 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8415.83.00.90.00 gümrük tarife pozisyonu altında 

yer alan yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazlarına (fancoil) yönelik 

olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 

 

13/02/2021 

 

13 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Gümrük Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. 

 

Menşe Şahadetnamesi ve Tedarikçi Beyanı İbrazı(Süre Uzatımı) 

 

13.02.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde 

eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi 

beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük 

vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, 

eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden 

uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine 

kadar gümrük idaresine ibrazı yapılabilecek. 

 

Çıkış Bildirimi 

 

Posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta 

gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince 

verilebilecek. Eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten 

sonra çıkış bildirimi onaylanacak. 
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16/02/2021 

 

Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 

maddesi kapsamında antrepoya eşya getiren araçlara covid-19 için verilen ek süre 

uygulamasının sonlandırılması ile ek süre talebinin ilgili gümrük müdürlüğünce 

değerlendirilmesi hakkında yazı eklidir. 

 

17/02/2021 

 

Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yer aldı. Yapılan değişiklik ile Serbest 

Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesine ekleme yapıldı.  

 

Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim faaliyetinin bir parçası olarak 

yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, 

ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı ulusal ve 

uluslararası mevzuat hükümlerine tabi olacak. 

 

19/02/2021 

 

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin 

listesi bugün yayımlanan Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) yer aldı. 2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak 

mevcut dampinge karşı önlemlerin ilan edildi. 

 

22/02/2021 

 

Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil Hatta İşlem Gören Beyannameler 

Kağıtsız İhracat Uygulaması kapsamında işlem gören ihracat beyannameleri ile ilgili 

olarak BİLGE Sisteminde yapılan düzenlemelerin Ankara Gümrük Müdürlüğünde 

gerçekleştirilecek pilot uygulaması 01.03.2021 tarihine alınmış olup; söz konusu 

uygulama, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat 

kriterinde işlem gören ihracat beyannamelerinde; BİLGE Sisteminde referans amaçlı 

olarak sistem tarafından istenen belgeler alanında yer alan belgelerden Yükümlüce 

Beyan Edilen Dokümanlar kısmında beyan edilmiş olanların taranması şeklinde 

devreye alınacaktır. BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin Ankara Gümrük 

Müdürlüğünde gerçekleştirilecek pilot uygulamasının 01.03.2021 tarihine alınmasına 

karar verilmiş olup uygulamanın seyri takip edilerek 01.04.2021 tarihinde tüm gümrük 

müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
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23/02/2021 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın "Kıymetli madenler, 

taşlar ve eşyalar" başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Bakanlık 

işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını 

düzenlemeye ve yolcu beraberi standart işlenmemiş madenlere ilişkin düzenleme 

yapmaya Bakanlığın yetkili olduğu hükmü getirildi; Dahilde İşleme Rejimi Kararı 

kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest bırakıldı. 

 

23/02/2021 

 

Bazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliğ İthalat 

Denetim Rehberi yayımlandı. 

Rehber; 

- İthalat denetim başvuruları 

- Denetim süreci 

- Laboratuvar testi 

- Denetimlerin sonuçlandırılması 

- Ekler 

Bölümlerinden oluşuyor 

 

24/02/2021 

 

9405 tarifesinde gözetime tabi ürünlerden 50 kg daha az miktarda yapılacak olan 

ithalat muafiyeti kaldırıldı. 

 

2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Bir gümrük beyannamesi 

kapsamında ilgili gümrük tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az 

miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim 

uygulamasından muaftır fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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24/02/2021 

 

2007/7 sayılı Tebliğ kapsamında 8518 tarifesinde gözetime tabi hoparlörlerde 

muafiyet sınırı değişti. 

 

2007/7 sayılı Tebliğ ile 8518 tarife pozisyonundaki hoparlörlerde uygulanan 

gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir 

gümrük beyannamesi kapsamında 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden 

sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine 

bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR 

Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında 5 adet veya daha az miktarda 

yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından 

muaf olacaktır. 

 

2007/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi ölçü transformatör, voltmetre ve 

ampermetrelerde muafiyet sınırı değişti. 

 

2007/10 sayılı Tebliğ ile 8504.31.29.00.00 gtip li ölçü transformatörleri, 

9030.33.70.90.00 ve 9030.39.00.19.00 gtip’li voltmetreler ve ampermetrelerde 

uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce 

bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan 

daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim 

uygulamasından muaf iken artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit 

beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya 

daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim 

uygulamasından muaf olacaktır. 

 

24/02/2021 

 

Resmi Gazetede İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 

2013/10)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yer aldı.  

 

Değişiklik ile bazı ürünlerin ithalatında uygulanan gözetim uygulaması muafiyeti 

sağlanmasına ilişkin alt limitlerde değişikliğe gidildi. 

 

3921.90.60.00.11 (Plastikten levhalar, polietilenden olanlar), 

8208.30.00.00.00 (Gıda sanayiinde kullanılan mekanik cihazlara ait kesici bıçaklar), 

8301.40.11.00.00 (Silindirli Kapı Kilitleri), 

8301.40.19.00.11 (soğuk hava depolarının kapı kilitleri), 

8301.40.19.00.19 (Diğer silindir kapı kilitleri), 

8301.60 (Kiliterin Aksamları) 

 

İthalatında uygulanan gözetim muafiyeti uygulaması alt limitleri değiştirildi. 
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27/02/2021 

 

27 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede İthalatta Kota ve Tarife 

Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) yer aldı. 

 

Tebliğ ile 9603.21.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan Diş 

Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek 

mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması 

amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarını düzenlemesi 

amaçlanıyor. 

 

Tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir için 6.289.963 

adet olarak belirlendi. 

 

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde 

(www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza 

Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında 

elektronik imza ile yapılabiliyor. 

 
Tarife Kontenjanın Dağıtımı 

 

Tarife kontenjanı, başvuru sırasına göre ilk gelen alır yöntemiyle dağıtılacak.  

Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 50.000 adedi 

geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük belgesi için 

düzenlenebilecek.Bir başvuru sahibi adına yeni ithal lisansı düzenlenebilmesi için 

söz konusu başvuru sahibi adına en son tahsis edilen ithal lisansının belge tarihi 

üzerinden en az 15 gün geçmiş olması ve varsa bu Tebliğ kapsamında daha önce 

düzenlenen ithal lisansı kapsamındaki eşyanın en az %80’inin ithalat işlemlerinin 

tamamlanmış olması gerekiyor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Birleşik Gümrük Müşav irliğ i, Tüm hakları saklıdır . 

BİRLEŞİK GÜMRÜK MEVZUAT EKİBİ  

 

 

https://www.linkedin.com/company/birle%C5%9Fik-g%C3%BCmr%C3%BCk-m%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi-ltd-%C5%9Fti-
https://www.instagram.com/birlesikgumruk/?hl=tr
http://www.birlesikgumrukleme.com.tr/
mailto:gumrukmevzuat@birlesikgumruk.com.tr

