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Bu Ayın Yazısı: Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Askıya 

Alma, Geri Alma ve İptal Halleri 

 

 

 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’nün firmalara birçok avantajları 

var. En önemli avantajlarından biri süresiz olmasıdır. 

Avantajlardan yararlanabilmek ve Uluslararası düzeyde güvenilir 

bir tedarikçi olmak için ciddi bir hazırlık ile sertifika alım sürecine 

başlanıyor. Burada önemli olan sertifika alımı sonrasında, hazırlık 
aşamasında yapılması gerekenler ile mevcutta olanlar analiz 

edildiğinde çıkan verilerle oluşan raporların sık sık kontrol 

edilmesidir. Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde 

değişiklik bildirim yükümlülükleri, yılda bir kez faaliyet raporu, 
beş yılda bir soru formu güncelleme, eğitimler gibi sertifika 

sürdürülebilirliği için zorunlu olan kısımlar yer alıyor. Bu 

yazımızda yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası askıya alma, geri 

alma ve sertifika iptali hususlarına yer vereceğiz.  

 
      Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Askıya Alma  

 

Değişiklik Bildirimi yapılmaması: Askıya Alma 

▪ Ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya 

ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması 
durumunda süresinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge 

müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Sertifikada değişiklik 

yapılması için başvurulmaması halinde, sertifika, başvuru 

yapılıncaya kadar askıya alınır. 

▪ Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan 
herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibi 

tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük 

idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve 

güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin 
niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde askıya 

alma derhal uygulanır. 

▪ Yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğine son 

verilmiş olması ya da temsil yetkisine haiz şirket çalışanın 

yetkisine son verilmiş olması durumunda değişikliğin 

bildirilmemesi halinde askıya alınır. 
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     Cezalar, kamu alacağı süresinde ödenmemesi: Askıya Alma 

▪ Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan 

kesinleşmiş herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde 

ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz 

konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, 

kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye 

kadar askıya alınır. 

      Süresinde önlem alınmaması: Askıya Alma 

▪ Sertifika başvurusunun değerlendirilmesi sırasında yapılan 

yerinde inceleme kapsamında Ek-7’de yer alan inceleme 
değerlendirme formunda belirlenen kriterlere göre 

karşılandığı tespit edilen koşullardan bir veya daha fazlasına 

yönelik olarak Genel Müdürlük tarafından ileride bazı risklerin 

oluşabileceğinin tespit edilmesi halinde, karşılanan bu 

koşulların sertifika sahibi tarafından gözden geçirilmesi ve 
belirlenen risklerin giderilmesine yönelik ek önlemler alınması 

için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna 

kadar gerekli önlemleri alarak ya da gerekli önlemleri verilen 

süre içerisinde alamayacağını gerekçesiyle birlikte Genel 

Müdürlüğe bildirmesi gerekir. Sertifika sahibince kendisine 
bildirilen hususlara ilişkin gerekli önlemlerin belirtilen süre 

içerisinde alınamaması halinde, sertifika, gerekli önlemlerin 

alındığı anlaşılıncaya kadar askıya alınır. 

Soru Formu güncellenmemesi: Askıya Alma 

▪ Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, 

sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren beş yılda bir kez 

güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu 

yansıtacak şekilde hazırlanır. Genel Müdürlük, gerekli görmesi 

halinde, soru formunun beş yıllık periyotlar dışında da 
güncellenmesini isteyebilir. Belirtilen soru formunun süresi 

içerisinde gönderilmemesi halinde, sertifika söz konusu 

belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır. 

Araç sürücüsüne dava açılması: Askıya Alma 

▪ Transit işlemlerinde rejim hak sahibi olan sertifika sahibinin 

bilgisi dışında, kanun ve uluslararası anlaşmalarla ithali, ihracı 

veya transiti yasaklanmış eşyanın taşınması veya karayolu 

taşıtı ya da konteynerlerin insan ticareti veya göçmen 
kaçakçılığına konu edilmesi veya bunlara teşebbüs edilmesi 

nedeniyle, araç sürücüsü hakkında cumhuriyet savcılığı 

tarafından dava açılmış olması halinde sertifika otuz gün 

süreyle askıya alınır. 
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Şirket devri ile şirket katılması bildirilmemesi: Askıya Alma 

▪ Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan 

bir başka şirketin katılması durumunda, belirtilen süreler 

içinde durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge 

müdürlüğüne bildirilmemesi ve yeniden sertifika 
başvurusunda bulunulmaması halinde, sertifika yeniden 

başvuru yapılması gereken sürenin bitimini müteakip yeniden 

sertifika almaya hak kazanılıncaya kadar askıya alınır. 

Şirket yetkililerine Dava Açılması: Askıya Alma 

▪ Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına 

sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde 

temsil yetkisini haiz çalışanlarının herhangi biri hakkında ilgili 

kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma 

sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının 
davalıya tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde durumun 

sertifika sahibi tarafından sertifikayı düzenlemiş olan bölge 

müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bildirimin yapıldığı tarihte 

veya öncesinde dava süreci sonuçlandırılmadan aşağıdaki 
durumların gerçekleşmiş olması halinde, durumun yetkili 

bölge müdürlüğüne bildirildiği tarihten itibaren sertifika otuz 

gün askıya alınır: 

a) Sermaye pay sahibinin sertifika sahibi firma ile ortaklık 

ilişkisinin sonlandırılmış olması veya şirket sermayesindeki 

pay oranının yüzde onun altına düşürülmesi. 

b) Yönetim Kurulu üyesinin yönetim kurulu üyeliğine son 

verilmiş olması. 

c) Temsil yetkisini haiz şirket çalışanının temsil yetkisine son 

verilmiş olması. 

Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde on ve fazlasına 

sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde 

temsil yetkisini haiz çalışanlarının herhangi biri hakkında 

sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma 
sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının 

gümrük idaresince öğrenilmesinden önce yetkili bölge 

müdürlüğüne bildirilmesi ve dava süreci beraat kararı ile kesin 

olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar sertifika derhal askıya 

alınır. Bildirim yapılmadan, durumun gümrük idaresince 
öğrenilmesi halinde dava süreci beraat kararı ile kesin olarak 

lehlerine sonuçlanıncaya kadar sertifika derhal askıya alınır. 
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Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz 

tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemeyecektir. (GİKY 

md: 154)Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Geri Alma 

 

▪ Şirket yetkili temsilcileri hakkında Gümrük işlemleri 

kolaylaştırma yönetmeliğinde sayılan suçlar için savcılığa dava 

açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda 

beraat kararı kesin olarak sonuçlanıncaya kadar sertifika geri 

alınır.   

▪ Geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz 

tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez. (GİKY md: 

155) 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İptal  

 

▪ Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere 

dayanılarak verildiğinin anlaşılması, halinde iptal edilir. Yanlış 

ve eksik sahte bilgilerle iptal olan işlemin üç yıl içerisinde 

yapılan sertifika başvuruları reddedilir. 

▪ Şirket yetkilileri ve temsilcileri hakkında kesinleşmiş yargı 

kararının verilmesi halinde sertifika iptal edilir.  Burada 

önemli husus, Yargı kararının verildiği tarihten önce bu 

kişilerin sertifika sahibi şirket ile olan ortaklık veya yönetim 
kurulu üyeliği ilişkisinin sonlandırılmış olması halinde 

sertifika iptal edilmez. 

▪ Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptal edilmesi 

durumunda, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal 

edilir. (GİKY md: 156) 

Özetle;  

▪ Değişiklik bildirim süreleri, belge tamamlama süreleri, tebligat 
ve ödeme sürelerinin takibi, yys başvuru aşamasında alınan 

önlem ve planlamaların sürekli kontrol edilmesi, var olan 

sistemin korunması gerekmektedir. Risk analiz edilmeli ve 

yönetilmelidir. Kendi iç denetimini yapabilen ve güvenilir 
olma özelliği ile, her an denetim varmış gibi tüm 

departmanların uyum halinde olması önemlidir.  Devamında, 

Gümrük Mevzuatına uyum kapsamında gümrük 

beyannameleri ve cari kayıtlar üzerinden denetimler yapılmalı, 

soru formu rehberliğinde analizler yapılarak değerlendirme 
raporları oluşturulmalıdır. Süresiz olarak sertifikanın 

sürdürülebilirliği için, sertifika alımı sırasında verilen sözlerin 

tutulması gerekmektedir. 
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02/07/2021  
 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.07.2021 tarihli 65268094 sayılı yazısı (Antrepoda 

Kağıtsız Beyanname) 

 

Kağıtsız gümrük işlemleri kapsamında antrepo beyannamelerinde kağıt nüshaların 

kaldırılacağı bildirildi. 
 

03/07/2021  

 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) 

 

35. fasılda yer alan Kazein, kazeinat, süt albümini, süt proteini ithalatında yürürlükte olan 

2011/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; yeni 

Tebliğ ile Gözetim Belgesi ile ithal edilebilen ürünlerde herhangi bir değişiklik olmadı; 50 
kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalattaki gözetim muafiyeti kaldırıldı; 

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında 

yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki E-İmza Uygulamalarına Giriş bölümünde yer alan 

İthalat İşlemleri kısmında elektronik imza veya e-Devlet adresinden yapılabilecek. (Yürürlük; 
2/8/2021) 
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07/07/2021  
 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79) 
 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ticaret 

Bakanlığına ilişkin maddelerinde bazı değişiklikler  yapıldı; Ticaret Bakanlığı'na bağlı Genel 

Müdürlükler yeniden düzenlendi; Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel 

Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı; 
Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Uluslararası Hizmet Ticareti 

Genel Müdürlüğü; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest 

Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü ise Ticaret 

Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi; İhraç 
maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılması veya 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar İhracat Genel Müdürlüğünden İthalat Genel 

Müdürlüğüne geçti; Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük 

müşavirlerine ilişkin iş ve işlemler Gümrükler Genel Müdürlüğünce yürütülecek; Gümrük 

idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, ambarlama, 
tartım vb hizmetlerle ilgili yetki Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınarak Destek 

Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne verildi. 

  

07/07/2021  
 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) nin 3 üncü maddesini 

birinci fıkrasında bildirilen Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini 
gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Sinop Gümrük Müdürlü ğü 

eklenmiştir. 
 

09/07/2021  
 

Genelge No: 2021/18 (Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 sayılı 

Genelgede Değişiklik) Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ile ilgili 2021/10 

sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı. 
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10/07/2021  

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)'de Değişiklik 

Yapılması Hakkında Tebliğ 
 

2016/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe, 7306.40.20.90.00, 

7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gtipları altında yer alan paslanmaz çelikten boruların 

Vietnam menşeli olanlarının ithalatında 10/7/2021 tarihli İthalatta Haksız Rekabetin 

Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38) kapsamında dampinge karşı kesin önlemin 
yürürlüğe girmesi sebebiyle, 206/6 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan tabloda 

menşe ülke sütununda yer alan Vietnam kısmına ait hükümlerin, 10.07.2021 tarihinden 

itibaren uygulanmayacağı ile ilgili ek madde eklendi. 

 
 

10/07/2021  

 
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: 2021/36)  

 

2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat 

Denetimi Tebliğinin eklerinde yapılan değişiklikle; kısa süre önce ithali yasak atıklar 

listesine alınan 3915.10.00.00.00 GTİP’li etilen polimerlerinden atıklar, yeniden uygunluk 

denetimine tabi atıklar listesine alındı. 

 

10/07/2021  
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/39)  

 

2021 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 

yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı hk. 

 

10/07/2021  

 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/38) 

 

Vietnam menşeli 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gtip’ları altında 

kayıtlı Demir veya çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller ithalatında dampinge 
karşı vergi vardır 

 

 

 

 



Sayfa No : 10 
 

 

10/07/2021  
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/35)  

 

Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 

7312.10.89.00.00 ve 7312.10.98.00.00 gtip ları altında kayıtlı demir veya çelikten halatlar ve 
kabloların ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.  
 

10/07/2021  
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/33) 

 

Tayvan ve Vietnam menşeli 4011.40 gtip li motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış 

lastikler 4013.90.00.00.11 gtip’li motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler ve 
8714.99.90 gtip’li tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları ithalatına yönelik olarak 

nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
 

10/07/2021  
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/32) 

 

Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli 4011.50 gtip li bisikletlerde kullanılan kauçuktan 

yeni dış lastikler, 4013.20 gtipli bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler ve 8714.99.90 
gtip li aksam ve parçaların ithalatına yönelik olarak nihai gözden geçirme soruşturması 

açılmıştır. 

 

10/07/2021  

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)  

 

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 gtip larında yer alan duvar kağıtları ve 
duvar kaplamalarının ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle 

uzatılması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde 

belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda 

Cumhurbaşkanlığına Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

10/07/2021  



Sayfa No : 11 
 

 

 
Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi 

Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4247)  

 

4814 tarife pozisyonunda sınıflandırılan duvar kağıdı vb duvar kaplamaları ithalatında 3 

(üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. (6/82021 - 6/8/2023) 

 

12/07/2021  

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.07.2021 tarihli 65582448 sayılı yazısı (Gümrük 

Yönetmeliği Geçici 16/3 Md)  

 

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 üncü maddesine göre menşe şahadetnamesinin 

veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine sunulması 

gerektiği hk. 

 

14/07/2021  

 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)  
 

4275 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin 

İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca 9503.00.75 tarife 

pozisyonundaki oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılacak baskı devre kartları ile 

9503.00.95 tarife pozisyonundaki oyuncakların (oyuncak bebeklerin) imalinde kullanılacak 
ses mekanizmaları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru 

ve kullanım usul ve esasların hk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/07/2021  
 



Sayfa No : 12 
 

 

14/07/2021  

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29)  

 

ABD ve Almanya menşeli 3904.10.00.00.19 GTİP altında yer alan yalnız süspansiyon tipi 
polivinil klorür (PVC-S) için uygulanmakta olan dampinge karşı verginin değiştirilerek 

devamına karar verilmiştir. 

 

14/07/2021  

 

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 

(Karar Sayısı: 4275)  

 
9503.00.75 tarife pozisyonundaki oyuncakların (arabaların) imalinde kullanılacak baskı 

devre kartları ile 9503.00.95 tarife pozisyonundaki oyuncakların (oyuncak bebeklerin) 

imalinde kullanılacak ses mekanizmaları için 15.02.2022 Tarihine kadar tarife kontenjanı 

açıldı. 
 

14/07/2021  

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)  

 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gtipli plastik maddelerden olan sıvı 

mürekkepli bilyalı kalemlerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı 

verginin devamına karar verilmiş, 9608.10.99.00.00 gtipli plastik maddelerden olan 
sıvı mürekkepli bilyalı kalemler de önlem kapsamına alınmıştır; İlgili eşyanın 

9608.50.00.10.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan takımlar içerisinde bulunması 

durumunda da dampinge karşı önlem uygulanacak. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa No : 13 
 

 

15/07/2021  
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36) 

 

ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP i altında kayıtlı bebek arabaları ile 8715.00.90.00.00 

GTİP i altında kayıtlı yalnızca bebek arabalarının şasileri ürünlerine yönelik olarak nihai 
gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 

 

16/07/2021  
 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.07.2021 tarihli 65727417 sayılı yazısı (Kullanılmış 

veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın teşvik belgesi kapsamında 
değerlendirilemeyeceği hk.) 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-8 Gümrük Vergisi Muafiyetinden 

Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesinin 29.6.2021 itibariyle verilen teşvik belgesi 

kapsamında değerlendirilemeyeceği hk. 
 

23/07/2021  
 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.07.2021 tarihli 65767687 sayılı yazısı (YYS 
Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk) YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar Hk.  

 

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde yer alan “Para cezalarının 

uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar,... 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c), (ç) ve (d) 

bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca yükümlülerin 

yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün kazanılması veya korunması noktasında aşılmaması 

gereken ceza hadlerinin değerlendirilmesinde gümrük uzlaşma müessesesinden 
faydalanmasının mümkün bulunmadığı bildirildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa No : 14 
 

 

28/07/2021  

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmıştır.  

(4458 sayılı Gümrük Kanunu, 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 4054 

sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, 

Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı  

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişikl ik  

Yapılmasına Dair Kanun...) Kanun ile değişikliklerden bazıları şu şekilde; 4458 Sayılı Gümrük 

Kanunu 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 211.maddesinin 1.fıkrasına ekleme yapıldı. Buna göre; 

Kanunen ödenmemesi veya tahakkuk ettirilmemesi gereken gümrük vergileri kapsamında ticaret 

politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması  

sonucuna tahakkuk ettirilmesi durumunda bu vergiler geri verilmeyecek veya kaldırılmasına ilişkin 

talepler kabul edilmeyecek. 

 

30/07/2021  

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/40) 

 
 ÇHC menşeli 73.04 GTP altında yer alan demir (dökme demir hariç) ve çelikten 

dikişsiz çekme borular ürününe yönelik olarak bir nihai gözden geçirme 

soruşturması açılmıştır. 

 

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)  
 

4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 yer alan Duvar Kâğıdı ve 

Benzeri Duvar Kaplamaları ithalatında 4247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önlemin den 
muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları 

hk. Tebliğ 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine 

İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312)  
 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararın geçici 6 ıncı maddesinde belirtilen hizmetler ve geçici 9 uncu maddesin de 

belirtilen geceleme hizmetlerindeki KDV indirim süresi 30/09/2021 tarihine 

uzatıldı. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



Sayfa No : 15 
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