
Sayfa No : 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRLEŞİK 
G Ü M R Ü K  

 
Gümrük Mevzuatı 

Gündemi 

OCAK 

 2021 
© 2021 Birleşik Gümrük Müşav irliğİ, 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


Sayfa No : 2 
 

 

 

2021rİÇİNDEKİLER 

1. Türkiye Birleşik Krallık Serbest Ticatet Anlaşması’nın Menşe 

Kuralları 

2. DYS(Destek Yönetim Sistemi) ertelenmiştir. 

3. 9405.10.98.00.00 gtip’i diğerleri için adi metallerden olup olmamasına göre 

gözetim kıymeti değişti. 

4. Menşe ve Dolaşım Belgelerinin sonradan ibraz süresi uzatıldı. 

5. Çiçek fidesi ve köklendirilmiş fidanlar süs bitkisi ile çiçek olarak 

değerlendirilmeyip %18 KDV’ye tabidir. 

6. Hindistan, Malezya ve ÇHC menşeli 5402.47 gtipli sentetik filament 

ipliklerin ithalatında damping vergisinin devam edilmesine karar verilmiştir. 

7. AB ve Kore Cumhuriyeti menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine 

yönelik bir damping soruşturması açılmıştır. 

8. Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esaslar hk TSE İç Genelgesi 

9. Antalya ve İzmir İllerinden Rusya Federasyonu’a Domates ve Biber İhracatı” 

Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus ve Tomato spotted 

wilt virus tespit edilmiştir. 

10. Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) tutarı belirlendi. 

11. Suudi gümrüklerini ve ticaretle ilgili diğer idareleri tek bir sistemde birbirine 

bağlamak amacıyla kurulan bir çevrimiçi doğrulama aracı: SABER 

12. Gümrük beyannamesinin 24 no’lu alanın kalem ekranında girilmesidir. 

13. Duvar kâğıtları vb kaplamalar ithalatında mevcut önlemin uzatılması için 

soruşturma açıldı 

14. Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması 

15. Gümrük Kabahatlerinde içtima Hk 

16. Yatırım Teşvik kapsamında 1/8/2021 tarihine kadar kadar cep telefonu 

üretiminde gözetim uygulanmayacak. 

17. Güneş gözlükleri ile gözlük çerçevelerinde gözetim birimi ve değerlerinde 

değişiklik yapıldı. 

18. Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi 

19. Tebliğ, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı 

ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı 

“sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” 

ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının 

tamamlanması ve alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 
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                                                                                 04/01/2021 

Bu Ayın Yazısı: 

Menşe bir korunma aracı mıdır yoksa sığınak mıdır ? 

 

Son yılların Türkiye ekonomisinde gümrük vergileri, ek mali 

yükümlülükler önem kazandı.  

Kur dalgalanmaları, ticari savaşlar derken ekonominin 

araçları değişiyor. 

Korunma araçlarımız değişebilir ancak kapsamı ve 

uygulamaları net olmalı diye düşünüyorum. 

Menşe düzenlemeleri ve uygulamaları hakkında son üç yıldır 

ithalatçılar tarafından ciddi belirsizlikler ve farklı 

uygulamalar nedeniyle sorunlar yaşanıyor. 

Yaşanan sorunlara örnek: İhracatçı beyanı uygulaması, 

uygulanamaması, menşe şahadetnamelerinin elektronik 

onayları, menşe şahadetnamelerinde “EU” ifadesi, fatura 

beyanlarının şekli vb.  

Sorunların temel nedeni yoruma dayalı ifadeler ve keyfiyetle 

uygulama gerektirecek belirsiz durumlar diye düşünüyorum. 

Sanayiciyi ve dolaylı olarak üreticiyi bu süreç olumsuz 

etkiliyor.  

Menşe konusunda iki konunun açıklığa kavuşmasının yerinde 

olacağını düşünüyorum. 

Birinci konu: İşlemleri biten aradan iki buçuk yıl geçen eşyalar 

için menşe düzenlenmesini istiyor olmamız. 

İkinci konu: Sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle 

istenecek menşe beyanlarıdır.  
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1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (Gümrük Birliği Kararı)  

 

(TİCARİ KORUNMA ARAÇLARI) 

 

Madde 47 

“Önceki maddelerde öngörülen ticaret politikası önlemlerine 

tabi tutulan ürünlerin ithaliyle ilgili işlemlerin tamamlanması 

sırasında ithalatçı Devlet'in mercileri ithalatçıdan gümrük 

beyannamesinde söz konusu ürünlerin menşeini göstermesini 

ister.” 

 

“Ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle 

kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün 

gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıtlar 

istenebilir.” ifadesidir.  

İşlemlerin tamamlanması sırasında diyor ama işlemi biten 

aradan iki buçuk yıl geçen işlem için menşe istenmektedir.  

Diğer paragraf ise, kuşku olursa istenir ifadesidir.  

Kuşkunun tanımına bakalım.  

Kuşkuculuk, septisizm, skeptisizm veya şüphecilik, her tür 

bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların temellerini, etkilerini 

ve kesinliklerini irdeleyen, ayrıca aklın kesin bir bilgi elde 

edemeyeceğini, hakikate erişilse dahi sürekli ve tam bir şüphe 

içinde kalınacağını, "mutlak"a ulaşmanın mümkün 

olmadığı’dır 

Menşe istenip istenmeyeceği konusunda “mutlak”a 

ulaşmanın mümkün olmadığını mı savunmalıyız. 

Güncel uygulama üzerinden bir örnek vermek gerekirse; 

Tescil öncesi veri aktarımı ile kontrolde bilge sisteminde 

menşe aranmadığı tespit edildi.  

Ama hala şüphe edilebilir düşüncesidir.  

 

 

 

 , 
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Konunun herkes tarafından anlaşılır bir matematiği olmalı 

konuyu felsefeye vardırdığımızda normal olarak cevap 

bulamıyoruz. Cevap bulunulmadığında maalesef hukuki 

ihtilafla sonuçlanıyor ve yargı kararlarına ihtiyaç duyuluyor. 

Öte yandan Dünya Ticaret Örgütünün Menşe konusuna 

yaklaşımı şöyle; 

Menşe kurallarını doğrudan veya dolaylı olarak ticaret 

hedeflerini izlemede araç olarak kullanılmaması, 

Menşe kurallarını uluslararası ticarette kısıtlayıcı bir rolü 

olmaması, 

Yerli mallara uygulanan menşe kurallarının ithal mallara 

uygulananlarla aynı olması, 

Menşe kurallarını tarafsız, tutarlı ve yeknesak uygulanması, 

Menşe kurallarını pozitif bir standarda dayandırılması, 

Herhangi bir ihracatçının, ithalatçının veya haklı gerekçesi 

olan bir şahsın menşe değerlendirmesi talebinde bulunması 

üzerine bu talebin en geç 150 gün içinde sonuçlandırılması, 

Menşe kurallarında değişiklik yapıldığında geriye dönük 

uygulama yapılmaması, 

şeklindedir.  

Muğlak ifade ve uygulamalara sığınmadan ekonominin temeli 

her açıdan düşünülerek menşe konusu açıklığa 

kavuşturulmalı ve geçmişe dönük menşe istenmemelidir. 

Diğer taraftan iş insanlarının mevcut ekonomik koşullarda 

üretim yapması ham madde tedarikinde bulunması ve ticari 

ilişkilerini sürdürmesi yeterince zor olduğunu düşünüyorum.  

Menşe konusunda şüpheyi irdelerken öngöreceğimiz bir bilge 

sistemi, mevzuat düzenlemesi ve buna paralel yeknesaklıkta 

bir uygulamaya ihtiyaç olduğu görüşündeyim. 
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04/01/2021 
 

Türkiye-Bileşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın Menşe Kuralları  

 

Menşe yönetmeliğini bekliyorken anlaşma kapsamında Menşe beyanı metni netleşti. 

  

Bu menşe beyanını 01.01.2021 tarihinden itibaren kullanmak mümkün, ancak ilgili Menşe 

Yönetmeliği yayımlanana kadar ithalatçılar gümrük idaresine teminat vererek işlemlerine 

devam edilecektir.  

 

Teminat hesaplanırken gümrük vergisi hangi ülkelere göre hesaplanacak?   

 

“Diğer Ülkeler” 

 

1/1/2021 tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek 

yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık 

arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına uyum kapsamında yayımlanacak olan 

düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, bu Karar eki listelerde "Diğer ülkeler" 

sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınmak 

suretiyle ithalatı mümkündür. 

1/1/2021 tarihi itibariyle gümrük vergisi yükselen eşya için, 

 

1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek 

yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin 

gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük 

vergisi oranları uygulanacaktır.  

Başlamış İşlem: 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi 

düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan ve Türkiye-AB Arasında Gümrük Birliğini Tesis 

Eden 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında olup A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde 

gelen, Türkiye ile AKÇT arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın 

yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili Anlaşma ile Türkiye-AB Ortaklık 

Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı kapsamında olup geçerli bir menşe ispat belgesi eşliğinde 

gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya, 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına 

ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020 yılına ait  İthalat Rejimi Kararı 

eki listelerde ‘AB’ sütunundaki gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanır. 
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06/01/2021 

 

DYS(Destek Yönetim Sistemi) ertelenmiştir.  

Mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, 

Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası ve Belgesiz İhracat Kredilerine 

ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçlerinin dijital 

ortamda yürütüleceği sistemdir. 

DYS sistemi üzerinden yapılması planlanan Dahilde İşleme İzin Belgesi 

başvuruları 01 Nisan 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.  Bu tarihe kadar 

başvurular DIR otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır. 

07/01/2021 

 

Bugün yayınlanan Resmi Gazete ile 2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde 

değişiklik oldu. Yapılan değişiklik ile 9405.10.98.00.00 gtip’i diğerleri için adi 

metallerden olup olmamasına göre gözetim kıymeti değişti.  
 

G.T.P/G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük 

Kıymeti/USD 

  

9405.10 

(9405.10.98.00.00 

hariç) 

Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma 

cihazları (kamuya açık alanların ve yolların 

aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) 

8 

9405.10.98.00.00 Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç) 60 

9405.10.98.00.00 Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar) 17 

9405.20 Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve 

benzerlerinin üzerine konulan elektrikli 

lambalar ve ayaklı lambalar 

10 

9405.30.00.00.00 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli 

aydınlatıcılar 

8 

9405.40 

(9405.40.10.00.00, 

9405.40.39.00.00, 

9405.40.99.00.00 

hariç) 

Elektrikli diğer aydınlatma cihazları 7 

9405.40.10.00.00 Projektörler 14 

9405.40.39.00.00 Diğerleri 8 

9405.40.99.00.00 Diğerleri 20 

9405.50.00.00.00 Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları 10 
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08/01/2021 

 

Bilindiği üzere pandemi nedeni ile Menşe ve Dolaşım Belgelerinin sonradan ibraz 

edilebilmesi  mevzuatımızda düzenlenmişti.  

İlgili evrakların orijinal ibraz süresi  30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

09/01/2021 

 

Çiçek fidesi ve köklendirilmiş fidanlar süs bitkisi ile çiçek olarak değerlendirilmeyip %18 

KDV’ye tabidir. 

Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı TGTC nin 0602.90.45.00.11 GTİP 

numarasında tanımlanan (Çelikler) ve ticari hayatta köklü çiçek fidesi (lisianthus fidesi) 

olarak beyan edilen eşyanın, Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar sınıflandırmasında yer 

aldığı ve dolayısıyla mamul halde bulunmadığı anlaşıldığından süs bitkileri ile çiçek olarak 

değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle, söz konusu eşyanın ithal ve 

tesliminde genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerektiği belirtildi. 

 

11/01/2021 

 

Hindistan, Malezya ve ÇHC menşeli 5402.47 gtipli sentetik filament ipliklerin ithalatında 

damping vergisinin devam edilmesine karar verilmiştir.  

 

 11/01/2021 

 

AB ve Kore Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 

7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 

7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 

7225.30.90, 7225.40.15, 7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gtipleri altında yer alan 

Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak 

haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılmıştır. 
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12/01/2021 

 

2021/9 - CE Tebliği kapsamında düzenlenen Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul 

ve esaslar hk TSE İç Genelgesi  

 

Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya 

sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve 2021/9 sayılı Tebliğ ekinde 

(EK-2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler için 

düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

2021/25-Araç Parç. Tebliği kapsamında düzenlenen Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına 

ilişkin esaslar hk TSE İç Genelgesi 

 

Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında, sanayicilerin ürettikleri 

ürünlerin bünyesinde girdi olarak kullanılmak üzere sanayici veya sanayici adına 

ithalat yapan tedarikçi tarafından ithal edilen ve 2021/25 sayılı Tebliğ ekinde (EK-

2) yer alan ürünlerden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülenler 

için düzenlenecek olan Üretim Girdisi Muafiyeti Yazısına ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiştir.  

 

14/01/2021 

Batı Akdeniz ihracatçılar Birliği (BAİB) tarafından “Antalya ve İzmir İllerinden Rusya 

Federasyonu’a Domates ve Biber İhracatı” hakkında bir duyuru yayımladı. 

 

 

Duyuruda; Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla; Rusya 

Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) yetkilileri 

tarafından Türkiye’den Rusya Federasyonu'na (RF) ihraç edilen taze domates ve taze 

biberlerde karantina etmenleri Pepino mosaic virus, Tomato brown rugose fruit virus ve 

Tomato spotted wilt virus tespit edilmesi gerekçesiyle ithalat kısıtlaması getirildiği 

anımsatıldı. 

 

Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından virüs etmenlerine (ToBRFV,TSWV ve 

PepMV) yönelik acil eylem planı hazırlandığı bildirildi. 
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15/01/2021 

 

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve 

Bildirimi Hakkında Yönerge’nin 14 üncü maddesinde; İdare, dolu konteynerlerin 

brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) 

ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından 

geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında 

artırılacağı belirtilmektedir. 2020 yılı için http://www.tuik.gov.tr/ adresinden 

alınan bilgilere göre 12 aylık belirlenen TÜFE oranı %12,28 olup, söz konusu 2021 

yılı için uygulanması gereken tavan ücreti 100,31 TL (yüzliraotuzbirkuruş) olarak 

hesaplanmıştır. 

 

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına 

belirlenmiş tavan ücretinin 2021 yılı için Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire 

Başkanlığına aktarılacak % 5’lik kısmı 5,01 TL (beşlirabirkuruş) olarak 

hesaplanmıştır.  

 

15/01/2021 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Suudi Arabistan’da 

kullanılmakta olan Saber Elektronik Kayıt Sistemi’nin; üreticileri, ithalatçıları, Suudi 

Arabistan Standartlar Kurumu (SASO) onaylı uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, 

Suudi gümrüklerini ve ticaretle ilgili diğer idareleri tek bir sistemde birbirine bağlamak 

amacıyla kurulan bir çevrimiçi doğrulama aracı olduğu, Saber’in teknik düzenlemeye tabii 

olan veya olmayan ürünlerin (gıda, ilaç, kozmetik, tarım ve medikal ürünler gibi başka 

düzenlemelere tabii belli ürünle hariç) ülkede piyasaya sürülmesine dönük hazırlandığı ve 

bu kapsamda kullanıma alındığı ifade edilmektedir. 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/
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15/01/2021 

 

5300, 3153, 6123 ve 6323 rejim kodlarında gümrük beyannamesinin 24 no’lu alanına 

yalnızca ana ekrandan kayıt yapılabilmesi, kalem bazında kayıt yapılamaması nedeniyle 

yaşanan sorun ile ilgili olarak gerekli teknik düzenleme gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda yapılan teknik düzenleme neticesinde bahse konu rejim kodları ile tescil 

edilen beyannamelerde ana ekrana ilave olarak kalem ekranından da işlemin niteliği 

bilgisi girilebilmektedir. 

 

18/01/2021 

Duvar kâğıtları vb kaplamalar ithalatında mevcut önlemin uzatılması için soruşturma 

açıldı. 

2018/18 sayılı Karar kapsamında, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gtip 

numaralı duvar kâğıtları ve benzeri kaplamalar ithalatında uygulanan korunma önleminin 

süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma 

açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi hakkında tebliğ 

yayımlandı. 

 

19/01/2021 

Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması ile Bazı tarım ürünlerinde tarife 

kontenjanları kapsamında yüzde yüz vergi indirimi yapacaktır. 

 

 

20/01/2021 

 

Gümrük Kabahatlerinde İçtima Hk Yazı 

 

Serbest dolaşıma giriş beyanının hem 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-(b) maddesini 

hem de 235/1-(c) maddesini ihlal ettiği hallerde yükümlünün, bu ihlaller için belirlenen 

idari para cezalarından en ağır olanı ile cezalandırılmasının, öte yandan, Kanunun 235/4-

(c) bendinde idari para cezasından farklı bir yaptırım belirlendiğinden, bu yaptırımın da 

(şartlar oluşmuşsa) ayrıca uygulanmasının uygun olacağı ifade edildi. 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 12 
 

 

21/01/2021 

 

21 Ocak 2021 Tarihli ve 31371 Sayılı Resmi Gazete'de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/7)’de Değişiklik Yapılmasına da 

DairTebliğ yayımlanmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 13 
 

 

22/01/2021 

 

CEP TELEFONU GÖZETIM UYGULANMASINA İLIŞKIN TEBLIĞ 

 

Yatırım Teşvik kapsamında 1/8/2021 tarihine kadar kadar cep telefonu üretiminde gözetim 

uygulanmayacak. 

2020/6 sayılı Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik ile Yatırım 

Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte 

halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar gözetim uygulanmayacak ve 2021 TGTC 

değişikliği nedeniyle 8517.12.00.00.01 GTİP’te sınıflandırılan akıllı saatlerde de gözetim 

uygulanmayacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/01/2021 

 

Menşe Şahadetnamesi düzenleyen şirket/işletmeler tarafından anılan belgenin 2 No'lu 

"alıcı" hanesine muhtelif sebeplerden dolayı "to order" veya "to whom it may concern" 

ifadelerinin kullanımının mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olarak 

değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. 

 

26/01/2021 

 

Güneş gözlükleri ile gözlük çerçevelerinde gözetim birimi ve değerlerinde değişiklik 

yapıldı. 

2008/8 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında gözlük çerçeveleri ithalatında birim 

adet üzerinden uygulanmakta olan gözetim uygulaması, brüt kg üzerinden 133 ABD 

Doları olarak değiştirilmiştir. 

 

 
 

 

 

 



Sayfa No : 15 
 

 

26/01/2021 

 

8517.70.00.00.00 gtipte yer alan telefon cihazlarına ait olan aksam ve parça gözetim 

uygulamasında değişiklik oldu. 

 

2007/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan, 8517.70.00.00.00 

gtip’li eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi 

tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında 

gözetim uygulanmayacaktır. 

 

 
 

 

26/01/2021 

International Customs Day 2021/Dünya Gümrük Günü Kutlu Olsun 

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, günümüze değin 

önemli görevler üstlenen ve 1 Ekim1994 tarihinden itibaren de adını “Dünya Gümrük 

Örgütü” (World Customs Organization-WCD) olarak değiştiren “Gümrük İşbirliği 

Konseyi“ (Conseil de Cooperatıon Douaniere CCD) ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 

1953 tarihinden esinlenerek, her yıl 26 Ocak gününü, DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ olarak 

ilan etmiştir. 

 

 

 

 



Sayfa No : 16 
 

 

 

 

 

 

 

      

27/01/2021 

 

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) GÜNCELLENDİ 

(25/01/2021) 

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24 ncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş 

ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde 

İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme 

tedbirlerinin uygulama usul ve esasları hakkında Genelge yayımlandı. 

 

 

 

 



Sayfa No : 17 
 

 

 

 

 

 

28/01/2021 

 

Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) 

yer aldı. Tebliğ, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı ve 

Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “sentetik filament 

iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürününe yönelik başlatılan nihai 

gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması ve alınan kararın yürürlüğe konulmasını 

kapsıyor.Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Tayland Krallığı 

ve Çin Tayvanı menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “sentetik filament 

iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ürünün ithalatında söz konusu ülkeler 

ve bu ülkelerde ki bazı firmalar için değişen oranlarda dampinge karşı önlem 

uygulanacak. Uygulama 5 yıl boyunca devam edilecek.  

 

 
 

Türkiye Dış Ticaretinin 2020 Bilançosu  

ihracat 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,3 geriledi. Buna karşın ithalat 2020'de yüzde 

4,3 artış kaydetti. Dış ticaret açığında ise artış yüzde 69,1 oldu. Türkiye'nin 2020'de dış 

ticaret açığı 49,9 milyar dolar olarak kaydedildi. 

 

 



Sayfa No : 18 
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