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2021rİÇİNDEKİLER 

 

1. Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlandı. 

2. Genelge No: 2021/7 (İŞGÜM Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde 

Kullanılması) 

3. Muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar belirtildi. 

4. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli 61970125 sayılı yazısı (Bitki Sağlık 

Sertifikası) 

5. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2021 tarihli 62010376 sayılı yazısı (Antrepo 

Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki) 

6. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2021 tarihli 62101387 sayılı yazısı (GKAİR 

İzni/3919.90.80.30.19 GTİP'li Eşya(Yapışkanlı Şeffaf Bant) 

7. EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı” hakkında İstanbul 

Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap bir yazı yayımladı. 

8. Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 61841436 sayılı yazısı (İhtisas 

Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı) yayımlandı. 

9. Genelge No: 2021/8  Kolay ihracat noktaları hk. Kılavuz yayımlandı. (İhracat 

beyannamesinin hat yönlendirme ve muayene işlemleri) 

10. Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yayımlandı. 

11. Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 

12. Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 12.03.2021 tarihli ve 62237638 sayılı 

yazısı (2021/18 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Hk.) yayımlandı. 

13. Sözlü beyan hakkında yazı yayımlandı. (Terk Statülü Vergi Kimlik Numaraları)  

14. İhracat İşlemlerinde Kullanılan Faturalar Hakkında dikkat edilmesi gerekenler 

15. Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar hakkında yazı 

yayımlandı. 

16. Tekstil ve Ayakkabı ürünleri numune alma esasları(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 

Müdürlüğü) yazı yayımlandı. 

17. Güneş Gözlükleri Testleri Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 

Müdürlüğü, “Güneş Gözlükleri Testleri” hakkında bir yazı yayımladı. 

18. 20 Mart 2021 Tarihli ve 31429 Sayılı Resmi Gazete  

19. Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalara Uyarı 

20. OAİB "Bitkisel Yemeklik Yağ cinsi eşyaları ithalinin uygun bulunmadığı bildirildi. 

21. TAREKS Denetimlerine İlişkin Mevzuata Uymayan Kullanıcılara Müeyyide Getirildi. 

22. Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması hakkında yazı yayımlandı. 

23. 25 Mart tarihli Resmi Gazete yayımlandı. 

24. Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin 

Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. 

25. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15) 

26. Genelge No: 2021/12 (Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri) yayımlandı. 

27. 27 Mart 2021 Tarihli ve 31436 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı.  

28. Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Madde Hk 
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Merve ACET 

Gümrük Müşaviri 
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Bu Ayın Yazısı: PANDEMİ SONRASI YENİ GÜMRÜK 

MODELLEMELERİ: ŞEFFAFLIK VE ORTAK VERİ 

PAYLAŞIMI İHTİYACI 

 

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı saran Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi 

olarak nitelendirilen Korona virüs (Covid-19) salgını iş yaşamı 

başta olmak üzere bir çok alanda olumsuz etkilerini 

sürdürmeye devam etmektedir. Küreselleşmeden en fazla 

kazanç sağlayan ülkelerin başında gelen Çin Halk 

Cumhuriyet’inde pandemi’nin başlaması tedarik zinciri 

içerisindeki üretimin önemli bir payını olumsuz etkilemiştir. 

Ayrıca tedarik zincirin yapısını verimsizleştirerek tüm dünya 

için ham madde ve bitmiş ürün tedarikinde sorunlara yol 

açmıştır. Gümrüklerin ithalat ya da ihracat işlemlerinde 

topluma, üreticiye ve tüketiciye zararlı olabilecek eşyalar ile 

ilgili ulusal güvenliği koruduğu ve düzeltici önlemler aldığı 

bilinmektedir.  Bu kapsamda alınacak önlemlerin yanında 

pandemi için gerekli düzenlemeler yapılarak süre uzatımları 

verilmiştir. Gümrük mevzuatının prosedüründe sırasıyla 

aşağıdaki gelişmeler yaşanmıştır. 

 • Salgın hastalık nedeniyle mücbir sebep kapsamında ek 

süre uzatımı verilmesi (Gümrük Kanunu madde 31’e göre,)  

• Onaylanmış kişi statü belge süresi 31.03.2020 tarihi 

itibariyle geçerli olan ve 30.06.2020 tarihine kadar sona erecek 

olanlar (yenileme için inceleme başvurusunda olan firmalar 

dahil) herhangi bir talep gerektirmeksizin, korona virüs tedbiri 

kapsamında 90 gün süreyle uzatıldı. 

 • Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle menşe 

şahadetnamelerinin temini ve ibrazı konusunda güçlükler 

yaşandığı anlaşıldığından Korona virüs Tedbirleri kapsamında 

Menşe Şahadetnamesi Sonradan İbraz Süresinin 1 Şubat-1 

Temmuz arası durdurulmuştur. 
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• Pandemi durumu göz önüne alınarak kişi temasını teminen 

hava ve deniz acentelerinden alınan ordinoların dijital 

ortamlarda düzenlenmesinin, karekod ve barkod gibi 

doğrulama yöntemlerinin kullanılmasının hayati önem arz 

etmesi nedeniyle bu kapsamda etiketli konşimentolar 

yerine, konşimento üzerine kare kod barkod gibi sistemler 

uygulanmak suretiyle fiziki temas gerektirmeyecek mail 

ordino sisteminin hayata geçirildi. 

 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni ile İhracat Sayılan Satış 

ve Teslim için alınan 6 ay ek süre imkânı getirilmiştir 

• Korona virüs (KOVİD 19) salgını durumu Hariçte 

İşleme Rejimi kapsamında, 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi 

imkânı getirilmiştir. 

 • 15 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve 

henüz kullanılmamış olan TIR karnelerinin geçerlilik sürelerini 

90 gün uzatıldı. 

• Antrepolarda iş süreçleri ile gümrük idarelerindeki 

işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesini ve ticari faaliyetlerin 

sekteye uğratılmamasını teminen ilgili mevzuat hükümleri 

uyarınca Gümrük Yönetmeliğinin 332/2 maddesinde belirtilen 

2 iş günlük süreye ilişkin 1 günlük ek süre ile ilgili olarak, 

antrepoya gelen taşıtın 2 iş günü içerisinde en hızlı sürede 

işlemlerinin tamamlanarak ayrılması esas olmakla birlikte 

zorunluluk durumunda; Koronavirüs nedeniyle alınan idari 

tedbirlere bağlı olarak 5 iş günü olarak uygulamaya alınmıştır. 

• Covid 19 Pandemisi kapsamında İhracat Hava kargo 

taşıma giderleri desteklenmiştir.  

Görüldüğü üzere, sürelere bağlı oluşabilecek maliyetlerle ilgili 

bir çok mevzuat düzenlemesi yapıldı. Böylece gümrüklerde 

bekleme sürelerinden doğacak maliyetler azaltılarak 

prosedürler iyileştirilmiş oldu. Olumsuz ekonomik etkinin en 

aza indirilebilmesi için, ithalat işlemlerinde 2 bin 969 (Resmi 

Gazete 2429,2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) eşyaya yüzde 

4 ile yüzde 50 arasında ilave gümrük vergisi getirildi. Mevzuat 

düzenlemeleri ile vergi kalemlerinde artışın yanında pandemi 

ile birlikte dijitalleşmeye olan ihtiyaç artmıştır. Gümrükte 

kullanılan en önemli sistemlerden biri olan tek pencere ile 

elektronik belge kullanımı hız kazanmıştır. Tek pencere ile 

ortak veri paylaşımı yapılarak 300’dan fazla belgenin 

gümrüklerde ulaşılabilirliği mümkündür. Lider kuruluş 

Dünya ticaret örgütü, Birleşmiş Milletler Ticaretin 

Kolaylaştırılması ve Elektronik Ticaret Merkezi’nin 

(UN/CEFACT) uluslararası ticaret ve taşımacılıkla ilgili bilgi ve 

belgelerini “Tek Pencere” olarak adlandırılan tek bir noktadan 
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sunmalarına ve sonucu yine tek bir noktadan almalarına imkan 

tanıyan sistem olarak kullanılıyor. 

Bunun yanında diğer kurum ve kuruluşlardan alınan 

belgelerin ya da bilgilerin entegrasyonu olması 

beklenmektedir. Entegrasyon olursa kurumlar arası yazışma 

sürelerine ihtiyaç kalmayacaktır. Bu konuya örnek olarak geri 

gelen eşya muafiyeti için yapılan kurum yazışmaları verilebilir. 

İhracatçı birlikleri, bankalar, vergi daireleri gibi. Yeni çağda 

kendi kendini yönetebilen insan odaklı, üretimde 

dijitalleşmenin artması ve pandemi’nin etkisi ile teknolojik 

fırsatlarda yaratmak zorunlu hale geldi.  Endüstri (4.0) ile 

merkezi gümrükleme deniliyor. Gümrük işlemleri 

kolaylaştırılması yönetmeliğine göre, firmanın kendi tesisinde 

“yerinde gümrükleme” ile ithalat ve ihracat yapabilmesi 

anlamına geliyor. Bu nedenle; Dijitalleşen Gümrük 

Modellemeleri için Özetle, Küresel kriz yaratan güven 

probleminin blockchain ile çözülmesi ve Yeni gümrük kodu, e-

beyanname projesi doğrultusunda mevzuatın ortak veri 

değişimini sağlamaya yönelik “yerinde gümrükleme” 

uygulamaları ile ticareti kolaylaştırılırken; risk kriteri yüksek 

eşyalara önem verip uluslararası ticareti daha şeffaf ve güvenli 

hale getirmektedir. Mevzuat ile operasyonel farklılıkların en 

aza indirilerek gümrükleme ve ticaretin kolaylaştırılması 

Ticaret Bakanlığı’nın yol göstericiliğinde, ilgili kurumların 

desteği ile mümkün olacağı düşünülmektedir. 

 

DIŞ TICARET İSTATISTIKLERI, ŞUBAT 2021 
 

Ocak-Şubat döneminde ihracat %5,9, ithalat %1,4 arttı. 

 Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Şubat 

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 artarak 31 

milyar 38 milyon dolar, ithalat %1,4 artarak 37 milyar 388 

milyon dolar olarak gerçekleşti. 
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02/03/2021 
 

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 

 

3583 sayılı Karar kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti menşeli bazı ürünleri ithalatında 

uygulanacak tarife kontenjanlarının tahsisat yöntemi ile başvuru, kullanım usul ve esasları 

belirlendi. 3429 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile 

Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması uyarınca, Azerbaycan 

Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanı açılmıştır 

 

Azerbaycan menşeli ürünler için uygulanacak arife kontenjanlarının tahsis edilebileceği 

kurumlardan öncelik hakkı bulunan kurumlar aşağıdaki gibidir; 

 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 

Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (YTTSKB) 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TŞF) 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TTKK) 

 

Tarife Kontenjanı Tahsisatı Yapılacak Firmalar 

Tarife kontenjanları dağıtımı yapılırken firmalar faaliyet türüne göre 3 farklı başlık altında 

toplanıyor. Tahsisat yapılacak firmalar üretim performansı olan sanayiciler, tüketim 

performansı olan sanayiciler ve geleneksel ithalatçılar tahsisat yapılacak firma türleri olarak 

belirlendi. Tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların tarife kontenjanlarından 

dağıtımı Talep Toplama Yöntemi (TTY)’ye göre yapılacak olanlar için, tarife kontenjanı 

döneminin başlangıcından önceki 1 (bir) ay içerisinde Ticaret Bakanlığına müracaat 

etmeleri gerekiyor. Dağıtımı Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY)’ye göre 

yapılacak olanlar için gümrük beyannamesinin tescili esnasında tarife kontenjanından 

yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat olara değerlendirilecek. Beyanname sırasına 

göre tahsis (BSGTY)’ye göre dağıtılan tarife kontenjanı tahsisi gümrük beyannamesinin 

tescili aşamasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi ile yapılacak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mevzuat.net/ithalat/kontenjan/azerbaycan20210302.aspx
https://www.mevzuat.net/ithalat/kontenjan/azerbaycan20210302.aspx
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03/03/2021 
 

Genelge No: 2021/7 (İŞGÜM Laboratuvarlarının Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde 

Kullanılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve 

Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Laboratuvarları tarafından düzenlenen analiz raporlarının 

tarife tespitinde esas alınması; tahlil raporunun LARA üzerinden sisteme eklenmesi gerektiği 

belirtildi. 

 

03/03/2021 

 
Genelge No: 2021/6 Muhtelif eşyanın sınıflandırılmasında dikkate alınacak hususlar belirtildi. 

(tel zımba makineleri, puset-ana kucağı, çocuklar için araba koltuğu, salon tipi split klima 

sistemleri, plastik gözlük çerçevesi ve üzerine mıknatıs veya kancalarla tutturulmuş çerçeve ile 

uyumlu şekil ve büyüklükte güneş gözlüğünden oluşan set eşya,Motorlu taşıtların aydınlatma 

veya işaret sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, esnek baskılı devre kartları, lazer 

teknolojisi ile çalışan cihaz) 

 

03/03/2021 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli 61970125 sayılı yazısı (Bitki Sağlık 

Sertifikası) Ülkemize karayoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler 

için, her taşıma aracına bir Bitki Sağlık Sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği; demiryolu 

ve denizyolu aracılığıyla girişi yapılmak istenen ürün sevkiyatlarında, ürünün ayrı 

vagon/ambar/konteynerlerde bulunması durumunda 1 (bir) Bitki Sağlık Sertifikası 

düzenlenmesinin hangi şartlarda kabul edileceği belirtildi. 
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04/03/2021 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.03.2021 tarihli 62010376 sayılı yazısı (Antrepo 

Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki) 

 

Antrepo beyannamesi verilmesinden sonra tespit edilen eksiklik ve fazlalıkların olması 

durumunda gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinde öngörülen 

usulsüzlük cezasının beyannamede yer alan kalemler bazında mı yoksa beyannameye mi 

uygulanması gerektiği hususuyla ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliği Ek-82'nin 7 nci 

maddesinde “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük 

Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması” ifadesi yer almaktadır. Söz 

konusu madde metninde beyanın Ek-14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e 

uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e 

uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında 

usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine bahsi geçen 

maddede belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

 

08/03/2021 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.03.2021 tarihli 62101387 sayılı yazısı (GKAİR 

İzni/3919.90.80.30.19 GTİP'Li Eşya (Yapışkanlı Şeffaf Bant) 

 

 3919.90.80.30. l 9 GTİP te sınıflandırılan ....yapışkanlı şeffaf bant.... ticari isimli eşyanın 

kesme makineleri vasıtasıyla istenilen boyutlarda küçültülerek paketlendikten sonra 3005. 

10.00.00.00 GTİP ten ....paketlenmiş muhtelif ebat ve boyutlarda şeffaf rolik üzerine sarılı... 

olarak tüketiciye arz edilecek şekle getirmek üzere gümrük kontrolü altında işleme rejimi 

izni başvurularının Bölge Müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılması hk. 
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10/03/2021 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 62174117 sayılı yazısı (EMY ve İGV 

Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İbrazı Hk.) 

 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “EMY ve İGV Kapsamında Sonradan 

Menşe Şahadetnamesi İbrazı” hakkında İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği muhatap 

bir yazı yayımladı. 

 
Yazıda; 13.02.2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük 

Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 20.10.2020 tarihli ve 31280 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesinin 3 

üncü fıkrası, “(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı 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 mümkündür.” şeklinde değiştirildiği anımsatıldı. 
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10/03/2021 
 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 tarihli 61841436 sayılı yazısı (İhtisas 

Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı),Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.03.2021 

tarihli 61841436 sayılı yazısı (İhtisas Gümrüğü Uygulamasında Menşe İspatı) A.TR 

Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin muhtelif tebliğler 

kapsamında AB menşeli beyan edilen eşya için, tereddüt edilecek başkaca bir hususun 

olmaması durumunda, menşe şahadetnamesinin ibraz edilmesine gerek 

bulunmamaktadır. 

 

10/03/2021 
 

Kolay İhracat Noktaları Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Kolay İhracat 

Noktaları” hakkında bir genelge yayımladı. Genelgede, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile 

uygulanmaya başlanan izinli gönderici yetkisi; transit edilecek ihracat eşyasına ilişkin 

gümrük işlemlerinin, anılan Yönetmeliğin 76’ncı maddesindeki koşulları sağlayan yetki 

sahibi firmanın kendi tesislerinde yapılarak iç gümrük idaresine getirilmeden, doğrudan 

sınır gümrük idaresine götürülebilmesine olanak sağladığı anımsatıldı. Bunun yanı sıra, 

kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında ihracat beyannamesi eklerinin tamamen dijital 

ortama aktarıldığı, söz konusu uygulama kapsamında beyanname ve eklerinin cari olarak 

birden fazla lokasyonda görüntülenebilmesiyle birlikte beyannamenin tescil edildiği 

gümrük idaresi ile gerekmesi halinde eşyanın fiziki olarak muayene edileceği gümrük 

idaresinin ayrıştırılabilmesi imkanına erişildiği belirtildi. 

12/03/2021 

 
Resmi Gazetede, Gümrük Birliği kapsamında Avrupa Birliği’nde ortak bir düzenlemeye 

tabi olmayan veya bazı özellikleri ortak düzenlemelerin kapsamı dışında kalan ürün 

gruplarının Türkiye ve Avrupa Birliği piyasasında serbest dolaşımını teminen karşılıklı 

tanıma prensibinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Düzenlenmiş Alanda 

Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği yayınlanmıştır. 

İlgili yönetmelik aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur. 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210312-3.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210312-3.htm


Sayfa No : 11 
 

 

12/03/2021 

 
Resmî Gazete’de yayınlanan değişiklik ile Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına 

İlişkin Tebliğ’in ekinde yer alan Ek-2A ve Ek-2B (Başvuru Formları) yürürlükten 

kaldırılmış ve yerine Ek-2 (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu) eklenmiştir. 

 

İlgili karar ve tebliğ aşağıdaki linkte bilginize sunulmuştur. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210312-6.htm 

 
12/03/2021 

 
Resmi Gazetede, Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 12.03.2021 tarihinde 

yürürlüğe girecek olması nedeniyle piyasaya arz edilen, piyasada bulundurulan veya 

tedarik edilen ve tüketicinin kullanımına hazır edilen, tüketici için amaçlanan veya tüketici 

için amaçlanmamış olsa dahi makul ölçüde öngörülebilir koşullarda tüketici tarafından 

kullanılabilecek ürünlerin güvenli olmasının sağlanması ve bu alanda yetkili kuruluşların 

görevleri ile üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkin olarak 

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmıştır. 

 

İlgili Yönetmelik aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmuştur. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210311-18.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210312-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210311-18.htm


Sayfa No : 12 
 

 

15/03/2021 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli 62320230 sayılı yazısı (Terk Statülü 

Vergi Kimlik Numaraları)  

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemlerinden bağlı olunan tüm vergi daireleri kayıtlarında 

Vergi Kimlik /T.C. Kimlik Numaralarının terk ve res'en terk statülü olduğu tespit edilen 

gerçek kişi ve firmaların gümrük sistemlerinde işlem yapmasının engellenmesi şeklinde 

teknik düzenleme yapılmıştır. 

 

Onay işlemi yapılan kayıtların durumu sistemde "Terk-Onaylanmış" olarak görünecek olup 

bahse konu kullanıcılar tarafından DG kodlu sözlü beyan ve 7100 rejini kodlu antrepo 

beyannamesi haricinde beyanda bulunulması sistem tarafından engellenmiştir. 

 

15/03/2021 

 
İhracat İşlemlerinde Kullanılan Faturalar Hakkında 

 

Menşe ve Dolaşım Belgeleri onay işlemleri sırasında kullanılan ihracat faturalarında hangi 

bilgilerin olması gerektiği hususu Gümrük Yönetmeliği Madde 115. de belirtilmiştir. Ancak 

uygulamada bir çok ihracatçı firmamızın ihracat faturalarında bilgi eksikliği olduğu ya da 

ihracat faturalarında yer alan bilgilerin ihracat işlemi sırasında kullanılan menşe veya 

dolaşım belgelerine yazılan bilgilerle uyuşmadığı görülmektedir.  Fatura ve belge üzerinde 

mal tanımı veya menşe bilgisi  veya firmanın unvanı gibi yer alan bilgilerin farklılığında E-

FATURA’nın kesinlikle yenilenmesi gerekmektedir. Faturada ithalatçı bilgileri yer alıp, 

yine fatura üzerinde elle yapılan “in the name of” gibi ibareler eklenerek yapılan ithalatçı 

firma bilgilerinde akreditif metinin ilgili maddelerinin olduğu sayfaların sisteme 

yüklenmesi (Akreditif metinin genellikle 45.ve 46. maddelerinde yer alır) Şahıs 

firmalarında firmalarımızın mersis sisteminde yer alan tescilli unvanına uygun olarak 

fatura kesmesi gerekmektedir. Ticaret yapılan firma ile alıcı firmanın farklı olduğu 

durumlarda alıcı firmanın unvan ve tam adresinin fatura kesilir iken faturaya eklenmesi 

sonradan oluşabilecek sıkıntıları giderecektir. Firmalarımızın ihracat işlemleri öncesi 

düzenledikleri akreditif metinlerinde yer alan şartların ülkemizin mevzuatına uygun 

olması gerekmektedir. Menşe ve Dolaşım Belgelerinde belge üzerine yazılabilecek veya 

ilgili bilgilerin ne hususta yazılacağı mevzuatımızda belirtilmiştir. Bu durumlar dışında 

akreditif gereği bilgi yazılması istenilmesi çoğu durumda uygun bulunmamaktadır. Bu 

hususa dikkat edilmemesi nedeni ile bir çok firmamız akreditifli işlemlerinde sorun 

yaşamaktadırlar. Kaynak: İZTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 13 
 

 

15/03/2021 
 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2021 tarihli 62318743 sayılı yazısı (Antrepoda 

Kağıtsız Beyanname) 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Antrepoda Kağıtsız Beyanname" konulu yazısı ilişikte 

bilgilerinize sunulmuştur. 29.03.2021 tarihinden itibaren, Antrepo beyannameleri 

elektronik ortama alınarak kağıtsız ortamda yürütülmesi hedeflenmektedir. Pilot 

uygulamanın nihai hedefi, ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo 

beyannamelerinde kağıt nüshalarının kaldırılmasıdır. 29.03.2021 – 04.04.2021 tarihleri 

arasında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerin ihtiyari olarak 

taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin kaldırılabilmesi 

sağlanacaktır. 05.04.2021 tarihi itibariyle beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt 

ortamında düzenlenen belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge 

üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu olacaktır. 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo 

beyannamelerine ilişkin olarak aşağıdaki gümrük müdürlüklerinde uygulama 

başlayacaktır. 

 

16/03/2021 

 

Genelge No: 2021/9 (Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren 

Taşıtlar) 

Kara kapılarından Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapan taşıtlarda taşınan eşyaya ilişkin 

olarak gerek taşıtın kara kapısından girişinden önce gerekse girdikten sonra herhangi bir 

beyanda bulunulmaması durumunda yapılacak işlemler konusunda bilgi verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 14 
 

 

16/03/2021 

 
Tekstil ve Ayakkabı ürünleri numune alma esasları(Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 

Müdürlüğü 

 

12.03.2021 62237638 Bazı tekstil konfeksiyon ve deri ürünlerinin denetimi için numune alma 

esaslarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususların ifade edildiği yazıya ilişkin detaylar 

aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kapsama ayakkabı cinsi ürünlerde dahildir."3.2 

Numune Alınması ve Numunenin Laboratuvara Sevki" başlığında "... Numune sayısının 

asgaride tutulması esastır"  Bahse konu hüküm çerçevesinde: • Ürün cinsi bazında yapılan 

başvurularda öncelikli olarak, ürün cinsi aynı olmak kaydıyla, başvuruda yer alan diğer 

ürün renklerinin tamamını veya çoğunu içeren herhangi bir model ürün varsa sadece o 

modelden numune alınması gerekmektedir. (Örneğin sarı kazak, mavi kazak, kırmızı 

kazak, siyah kazak ile bu renklerin tamamını/çoğunu ihtiva eden ve 4 ayrı renkli kazaktan 

oluşan toplam 5 model içeren bir başvurudan; sadece 4 ayrı renkli kazaktan numune 

alınması.) •Ürün cinsi bazında yapılan başvuru kapsamı ürün modelleri tek ve birbirinden 

farklı renklerden oluşuyorsa; riskli renkler olan siyah, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil 

renkli modellerden; şayet bu renklerden hiçbiri yoksa, en koyu renkli modelden numune 

alınması gerekmektedir. • Ürün cinsi bazında yapılan başvuru kapsamı ürünler aynı 

rengin farklı tonlarından oluşuyorsa; o rengin en koyu tonundan numune alınması 

gerekmektedir.(Örneğin pembe, koyu pembe ve açık pembe kazaklardan sadece koyu 

pembe kazaktan numune alınması.) • Sadece beyaz renkten oluşan ürünlerden 

hiçbir şekilde numune alınmaması; başvurunun tamamı beyaz renklerden oluşuyor ise test 

işlemi yapılmadan veya test raporu istenmeden başvurunun kabul olarak 

sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayakkabı cinsi ürünler için ise: • Ürün cinsleri 

arasında yer alan eşyalardan öncelikli olarak azo testleri için yukarıda belirtilen hususlar 

doğrultusunda numune seçilmesi gerekmektedir. • Fitalat, krom VI ve DOT testleri için en 

fazla sayıda materyal içeren modelin numune olarak seçilmesi gerekmektedir. • Ürün 

cinsi bazında yapılan başvuru kapsamında tamamıyla farklı materyallerden oluşan 

modeller varsa; bu tür ürünlerin her birinden ayrı ayrı numune alınması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 15 
 

 

20/03/2021 

 
Türkiye Çin Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması Onaylandı. 20 Mart 

2021 Cumartesi günü yayınlanan Resmi Gazetede Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve 

Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun yer aldı. Kanun ile 13 Mayıs 2017 tarihinde Pekin’de imzalanan “Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 

Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması onaylandı. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-7.htm 

 
3345 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer 

alan 3002.20 tarife alt pozisyonu (İnsanlar için kullanılan aşılar) yeniden 

düzenlendi ve 6307.90.93.00.00 gtip madde ismi En 149 standardına uygun FFP 

maskeler ve partiküllere karşı koruma sağlayan solunum koruyucu cihazlar gibi 

benzer bir standarda uyan diğer maskeler olarak değiştirildi.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-25.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/03/2021 

 
Güneş Gözlükleri Testleri 

 

Güneş Gözlükleri Testleri Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, 

“Güneş Gözlükleri Testleri” hakkında bir yazı yayımladı. Yazıda, İstanbul Gümrük ve Ticaret 

Bölge Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve E-95868328-554.01.01-00061924977 sayılı yazısına 

atıfla, güneş gözlüklerinin ithalat aşamasında teste yönlendirildiği, bu testlerin TS EN ISO 

12312-1 standardına göre icra edildiği ifade edildi. TS EN ISO standardının 5.2 Geçirgenlik ve 

Filtre Kategorileri maddesine göre ilgili laboratuvarca teste konu güneş gözlüğünün filtre 

kategorisinin testler ile belirlendiği, gözlükte veya ilişiğindeki kullanma kılavuzunda beyan 

edilen filtre kategorisi ile test sonucunda bulunan filtre kategorisi uyumlu ise uygun sonuç 

verildiği, ancak aynı standardın 5.3.1 inci maddesinde "takılı filtrelerde, sağ ve sol gözler için 

referans noktasında filtrelerin ışık geçirgenlik değeri arasındaki nispi fark, yüzde 15`i 

aşmamalıdır" hükmünün yer aldığı belirtildi. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-25.pdf


Sayfa No : 16 
 

 

20/03/2021 

 
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede 30. FASIL altında 

sınıflandırılan 3002.20 gümrük tarife pozisyonu altındaki İnsanlar için kullanılan 

aşılara ait GTİP’ler değiştirilmiştir.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-26.pdf 

 

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede bulunan 1205.10.90.00.00 ve 

1205.90.00.00.00 gtip’li Rep veya kolza tohumları,1207.60.00.00.00 gtip’li aspir 

tohumları,1512.11, 1512.19 gtip’li ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve 1514.11.90, 

1514.19, 1514.91.90, 1514.99 gtip’li rep, kolza, hardal yağlarında 1 Temmuz 2021’e 

kadar gümrük vergisi sıfırlandı.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-27.pdf 

 

20/03/2021 

 
2004/7668 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 

Kararın 1 inci maddesinde yer alan ...İstanbul Altın Borsasında... ibaresi ...Borsa 

İstanbul Anonim Şirketinde... şeklinde, ...işlenmemiş... ibaresi ...standart 

işlenmemiş... şeklinde değiştirilmiştir.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-30.pdf 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti Arasındaki Geçici Serbest Ticaret 

Anlaşmasının temel tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ile balıkçılık 

ürünlerinde taviz değişimine dair I Sayılı Protokolüne Ait Tablo 1’in Tadili ile 

Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II 

Sayılı Protokolünün Tadili Hakkında 9 Ocak 2020 Tarihinde İmzalanan ve 7264 

Sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 1/2020 ve 2/2020 Sayılı Ortak 

Komite Kararlarının onaylanması hakkında Karar.  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-13.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/03/2021 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-26.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-27.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-30.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-13.pdf


Sayfa No : 17 
 

 

Fransa'ya İhracat Yapacak Firmalara Uyarı Lyon Ticaret Ataşeliğinden alınan bir 

yazıya atıfla, Ataşeliğe ulaşan ve aralarında oldukça büyük ölçeklilerin de 

bulunduğu Türk firmalarından, Fransa’ya ihracat yaparken dolandırıldıkları 

yönünden şikâyetler geldiği belirtildi. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, 

Lyon Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, son dönemde, Ataşeliğe 

ulaşan ve aralarında oldukça büyük ölçeklilerin de bulunduğu Türk 

firmalarından, Fransa’ya ihracat yaparken dolandırıldıkları yönünden şikâyetler 

geldiği belirtildi, Firmaların sadece kendileriyle irtibata geçen kişilerce kullanılan 

e-posta adresinin Fransız firmasının ismini taşıyan bir uzantısının olmasına veya 

yapılan tekliflerde veya sözleşmelerde Fransız firmasının mührünün 

kullanılmasına güvenmemeleri; firmaların belirtilen Fransız firmasının genel 

merkezini arayarak kendilerine ulaşan ve ürün almak isteyen kişilerin çalışanları 

olup olmadıklarını kontrol etmelerinin de önemli olduğu ifade edildi. 

 

23/03/2021 

 
Orta Akdeniz Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan yazıda 

bitkisel yemeklik yağ cinsi eşyaları ithalinin uygun bulunmadığı bildirildi. Orta Akdeniz 

Gümrük Ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ticaret Denetmenleri Mersin Servisinden alınan 

15.03.2021/62338522 tarih/sayılı yazısına atıfla, bir firma tarafından ithali yapılmak üzere 

başvurulan 19/02/2021 tarihli PILPORTINV00401 fatura nolu "Bitkisel Yemeklik Yağ cinsi 

eşyaları ithalinin uygun bulunmadığı bildirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 18 
 

 

23/03/2021 

 
TAREKS Denetimlerine İlişkin Mevzuata Uymayan Kullanıcılara Müeyyide Getirildi. 

 Bugün yayınlanan Resmi Gazetede Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/29) yer aldı.  

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, söz konusu Tebliğ 

hükümlerine ve Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin 

ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınacak. Firmanın denetim başvuruları belirli bir süre 

ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilecek. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen 

süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün 

niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecek. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210323-6.htm 

 

24/03/2021 

 
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. 

Maddesinin Uygulanması” hakkında bir yazı yayımladı.  

13 Şubat 2021 tarihten önce tescil edilmiş beyannameler için uygun bir menşe beyanı 

(tedarikçi beyanı, menşe şahadetnamesi) ile birlikte gümrük idaresine yazılı başvuruda 

bulunulması halinde beyanname ekinde uygun bir menşe beyanı bulunmaması, OKSB, 

YYS sahibi firmaların sonradan menşe beyanlarında süresi içinde ibraz edilmemesi veya 

bildirilmemiş olması durumunda ticaret politikası önemi, ilave gümrük vergisi veya ek 

mali yükümlülüğün ödenmediği , eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda dahil 

olmak üzere, 1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/EMY için 

ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi, 2. Ek tahakkuk ve ceza kararı 

düzenlenmiş ve; a) henüz tebliğ edilmemişse, b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz 

dolmamışsa, c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa, d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak 

henüz bir cevap verilmemişse, e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak 

dava açma süresi henüz dolmamışsa, f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava 

açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek 

tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacağı bildirildi. Belirtilen 

durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 

Geçici 16/3 maddesi kapsamındaki yükümlü başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi. 

Öte yandan, Menşe şahadetnamesi veya tercihli menşe ispat belgelerinin (sonradan 

kontrolü sonucunda) belgenin sehven düzenlendiğinin anlaşılması veya ihracatçı ülkenin 

yetkili makamları tarafından düzenlenmediği anlaşılması halinde gümrük idaresince 

başlatılan adli süreç varsa bu sürecin sonunda takipsizlik veya beraat kararının verilmiş 

olmasına bağlı olarak sonradan menşe ibraz edilmesi mümkündür ancak ilgili menşe 

şahadetnamesinin sonradan kontrolünün yapılarak kontrol sonucuna göre işlemlerin 

gerçekleştirileceği bildirildi. Geçerli olmayan Eur1/Eur.Med gibi tercihli menşe ispat belgesi 

yerine menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi durumunda ticaret politikasına bağlı ek mali 

yükümlülüğün hesaplanmasında dikkate alınarak eşyaya ilişkin ilave gümrük vergisi tahsil 

edileceği ayrıca ifade edildi. İlgili Resmi Gazete: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210323-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm
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25/03/2021 
 

25 Mart 2021 Tarihli ve 31434 Sayılı Resmi Gazete'de aşağıda açılımı yapılan Tebliğler 

Kararları yayımlanmıştır. 

 

TEBLİĞLER 

 

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) 

–– Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün 

Güvenliği ve Denetimi: 2021/30) 

–– Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği 

ve Denetimi: 2021/20)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve 

Denetimi: 2021/31) 

 

26/03/2021 
 

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin 

Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

 

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin 

Yetkilendirme Tebliğinin, Yetkilendirme başvurusu başlıklı maddesinde yapılan 

değişiklikle; Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak 

kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için yapılacak başvurularda imza sirküleri veya 

noter onaylı örneği aranmayacak. 

 

26/03/2021 

 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/15) Malezya ve Yunanistan 

menşeli/çıkışlı 5903.20 GTP si altında kayıtlı mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, 

kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri) ithalatında, 2016/44 

sayılı Tebliğ çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem 

tutarlarında teminata bağlanmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-7.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-10.htm
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26/03/2021 

 
Genelge No: 2021/12 (Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri) 

 

Ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri 

ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye ye transit işlemlerinde verilecek 

gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi hakkında genelge 

yayımlanmıştır. TGB’den Suriye’ye ihracat ve transit serbesttir. (2) Bakanlık bazı eşyanın 

TGB’den Suriye’ye ihracı ve/veya transitinde gümrük hizmeti verilmesini izne bağlayabilir 

veya bu hizmetlere kısıtlama getirebilir. (3) İkinci fıkra kapsamında gümrük idaresinin 

iznine tabi veya Bakanlıkça kısıtlanan eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. 

(4) Bu madde kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi eşyanın Suriye’ye ihracı ve 

transitinde gümrük hizmeti verilebilmesi için 5 inci maddede belirtildiği şekilde başvuru 

yapılır. 

 

27/03/2021 

 
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğin, 

Yetkilendirme başvurusu başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle; Doğrudan Yabancı 

Yatırımlar Kanununu kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına 

E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için yapılacak 

başvurularda imza sirküleri veya noter onaylı örneği aranmayacak. 

 

27.03.2021 31436 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/11) 

Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 GTİP i altında sınıflandırılan kakao yağı (katı ve sıvı) 

ithalatında damping soruşturması açılmıştır.  

 

27.03.2021 31436 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/14) 

Güney Kore ve Makedonya menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gtip li menteşeler, 8302.50 gtip 

li sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler vb. eşya ve 8302.42 gtip li mobilyalar için diğer 

donanım, tertibat vb eşya ithalatının, 2016/53 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 

ilişkin Tebliğ uyarınca ÇHC menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önleme 

tabi olmasına karar verilmiştir.  

 

27.03.2021 31436 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9) 

ÇHC menşeli 8301 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan kapı kilitleri ve kapı kilitleri için 

silindir-bareller ile kapı kilitleri için kilit kasası ithalatında 2015/30 sayılı İthalatta Haksız 

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte olan dampinge karşı verginin 

uygulanmaya devamına karar verilmiştir.  

 

 

 



Sayfa No : 21 
 

 

27.03.2021 31436 Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve 

CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No:2021/9) Yılan balığı yıllık ihracat 

kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemler ile ihracatına yönelik CITES belgesi 

düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemesi hk. 

 

27 Mart 2021 Tarihli ve 31436 Sayılı Resmi Gazete 

https://www.resmigazete.gov.tr/27.03.2021 

 

29/03/2021 

 

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3.Madde Hk 

Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi ; “Bu fıkrayı değiştiren 

Yönetmeliğin yayımı 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 mümkündür şeklinde değiştirilmiştir. 

Uygun menşe belgesinin belirtilen süre içerisinde mükellef tarafından ibrazı şartına 

bağlı olduğundan, idareden herhangi bir bildirim/tebligat yapılması 

beklenilinmeksizin bu kapsamda olduğu düşünülen beyannamelere ilişkin yazılı 

başvuruların ilgili menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı aslı ile birlikte 

mükellefler tarafından 30.06.2021 tarihinden önce beyannamenin tescil edildiği 

gümrük müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğümüze yapılması, aksi takdirde 

13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelere ilişkin anılan tarihe kadar 

uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunulmamış olanlar ile ilgili 

vergi farkı ve cezai müeyyide ile karşılaşabilecekleri hususunda Derneğiniz üyesi 

gümrük müşavirleri vasıtasıyla firmalara gerekli bilgilendirmenin yapılmasının 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/27.03.2021
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