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Bu Ayın Yazısı: Yalın Düşünce: YYS & ISO 27001,9001  

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, gümrük işlemlerinde birçok 
kolaylık ve avantaj sağlayan uluslararası bir statüdür. Bu 

yazımızda YYS başvurusunda zorunlu olan iki önemli kalite 

belgelerinin (ISO 27001, ISO 9001) ortak yanlarına ve amacına 

dikkat çekeceğiz. Yazıya giriş yapmadan önce, bu üç önemli 

belgenin ortak yapısı için, kendi swot analizini yapabilmek, iş 
geliştirme ve sürdürülebilir operasyonel yönetim sistemi kurmak 

diyebiliriz.  

Gümrük mevzuatı içerisinde YYS uygulama esaslarını belirleyen 

düzenlemelere bakacak olursak GİKY incelememiz gerekiyor. 

Şöyle ki; 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'ne göre 

Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına 

imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş 

uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve 

akreditasyon kurumunun markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve 
ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından 

onaylı örneği başvuru esnasında ibrazı zorunludur.   

Bu demek oluyor ki, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası 

başvurusundan önce ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının alınmış 
olması gerekmektedir. 

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, 

üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini, 

b) ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu 

işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi 
işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak 

amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini, kapsamalı ve bu 

faaliyetlerin yürütüldüğü, kısmen kiralama yoluyla edinilenler 

hariç olmak üzere aşağıdaki yerleri kapsar; 

 a) Yönetim ofisi. 

b) Gümrük işlemlerine konu eşyanın konu olduğu muhasebe ve 

arşiv ofisleri. 

c) Bilgi işlem ofisi. 

ç) İthal girdi kullanılmadan ve sadece yurt içi satışa konu olacak 

eşyanın üretildiği üretim tesisleri hariç olmak üzere üretim tesisi. 

d) Eşyanın ihraç edilmeden önce depolandığı, elleçlendiği 

depo/tesis. 
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e) Eşyanın ithal işlemleri gümrük idaresinde veya gümrük 

idaresince yetkilendirilen başka bir yerde tamamlandıktan sonra 
doğrudan getirilerek konulduğu ilk depo/tesis. kapsamındaki 

tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alınmış olmalıdır. 

ISO 9001 belgesi, firmaların sürekli gelişmesini ve büyümesini 

sağlayan iş geliştirici bir belgedir.  Dünyanın en yaygın kalite 

yönetim standardı olan ISO 9001, firmaların hizmet ve performans 
yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve süreklilik 

sağlanmasına olanak tanır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, 

Güvenlik gereksinimlerini tanımlayan Uluslararası Denetlenebilir 

tek standarttır. ISO/IEC 27001, Dokümante edilmiş bir BGYS'yi, 
kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında kurmak, 

gerçekleştirmek, izlemek gözden geçirmek, sürdürmek ve 

iyileştirme gereksinimlerini tanımlar.  

 

ISO 27001 BGYS’nin, YYS ile ortak süreç yaklaşımı; Planla, Uygula, 
Kontrol et ve Önlem al  oluşmaktadır. Bu aşamaların sürekli 

olarak gerçekleştirilmesi “PUKÖ” olarak adlandırılmaktadır.  

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sertifikası içerisinde ISO 

Belgelerinin Kapsamının nasıl konumlandığını: Ticari kayıtların 

güvenilir ve izlenebilir olması koşulu altında inceleyebiliriz. 
Gümrük İşlemleri Kolaylaştırılması Yönetmeliği Altıncı 

maddesine göre; 

Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının 

güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça 
yapılacak inceleme sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli 

düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir. 

a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince 

yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak 

denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak 
verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak. 

b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak 

şekilde gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını 

mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak. 

c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin 

fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak. 

ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun 

ortamı sağlamak. 
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d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir 

lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe 

sistemi ve benzerleri) sahip olmak. 

e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz 

işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun, 

belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan 

ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına 

sahip olmak. 

f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük 

idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi 

bir sistematiğe sahip olmak ve bunun sağlanması için gümrük ve 
dış ticaret mevzuatı eğitimi ve mevzuat değişikliklerinin takibini, 

gümrük işlemlerinin cari kontrolünü ve gümrük işlemlerinin kayıt 

ve belge üzerinden geriye dönük olarak kontrolünü yapmak veya 

yaptırmak. 

 
g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık 

ortaya çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini 

bilgilendirmek. 

ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda 

sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili 

belgeleri saklamak. 

h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine 

yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak. 

ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini 

güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik 

önlemlerine sahip olmak. 

Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince 

yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak 
denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak 

verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel 

kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak. 

 

Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine 
yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak 
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Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini 
güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik 

önlemlerine sahip olmak şeklindedir. 

 

YYS Ek-2 Soru formu içerisinde verilmesi gereken 

cevapları, ISO belgeleri (27001,9001) ile kapsamını oluşturan 
Kayıtlar (fiziksel, sanal ortam, arşiv) Güvenlik (fiziksel, eşya, 

yazılım) Tedarikçiler, Personel, Ürün hizmet alınan tedarikçi ve 

taşeronların güvenliği olarak özetleyebiliriz.  

 
İç ve dış ticaretin olmazsa olmazı güven unsuru kalite belgelerinde 

ve YYS kurgusu içerisinde yer almaktadır. Bu kurgular için yalın 

düşüncenin çok önemli bir yaklaşım olduğu görüşündeyim.  

 

Yalın Düşünce’nin temel amacı, değerin ilk ham maddeden 
başlayarak, değer yaratma süreci boyunca kesintisiz olarak hızla 

nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bu düşünce ile yaratılan 

değerlerin temelinde standartları doğru belirlemek yer almaktadır.  

 

Bu standartlar ile iyileştirilen tüm süreçlerin firmalarda örgütsel 
fayda yaratması kaçınılmazdır.  
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02/09/2021  

 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.09.2021 tarihli 66877253 sayılı yazısı (Fazla 

Mesai Sistemi (Borcunu Ödemeyen Firmalar) 

 
Bilge sisteminde kayıtlı bulunan fazla mesai borçlarının en geç 30.09.2021 tarihi mesai bitimine 

kadar ödenmesi gerekmekte olup ödeme yapmayan BİLGE kullanıcı kodu sahibi 

yükümlülerin söz konusu kullanıcı kodlarına bloke konulacağı bildirildi. 

Madde 121- (1) Normal çalışma saatleri dışında çalışma başvurusu, mesai saatleri içinde elektronik 

ortamda, bunun mümkün olmaması halinde yazılı olarak yapılır.(2) Fazla çalışma için belirlenen 
saatlerin aşılması durumunda, aşılan süre nispetinde ayrıca fazla çalışma ücreti tahsil edilir.(3) 

Yükümlünün talebi halinde global olarak fazla çalışma ücreti yatırılması ve her fazla çalışma talep 

dilekçesi konusu tutarın toplam miktardan mahsup edilmek suretiyle işlem tesisi mümkündür. Global 

olarak tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen fazla çalışma ücretlerinin mahsup işlemleri izleyen ayın en geç 
üçüncü günü mesai bitimine kadar yapılır.(4) Hava, deniz ve karayolu taşıma sektör temsilcilerince 

mesai dışı gümrük hizmeti taleplerinin tüm taşımaya yaygınlaştırılarak karşılanması hususunda talepte 

bulunulması ve gümrük işlemlerinin tamamını kapsayacak şekilde taleplerin gümrük idaresince 

karşılanması yönünde Müsteşarlık ile yazılı mutabakat sağlanması halinde anılan sektör temsilcilerinin 

ödeyeceği fazla çalışma ücreti, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir.  

 

04/09/2021  

 

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  

 

Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe İşlem 

görmüş tütün tanımı eklenmiş; Üretim ve faaliyet izni başlıklı 7 nci, Firmaların tütün, sigara 

kağıdı ve filtre temini başlıklı 10 uncu, İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı başlıklı 

14 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 
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04/09/2021  

 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/7) 

 

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı 

Mallar Listesine, Klinker (2523.10.00.00.00), Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 
3105.30.00.00.00), Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; 

nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler 

(GTİP: 3105.59.00.00.11) ve Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya 

kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler 

(GTİP: 3105.20.10.00.00) eklenmiştir. 
 

 

04/09/2021  

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43) 

 

Malezya ve Ürdün Haşimi Krallığı menşeli/çıkışlı 5603.14 gümrük tarife pozisyonu altında 

yer alan Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli 

suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr ı geçen dokunmamış mensucat ve 3921.13 gümrük 
tarife pozisyonu altında yer alan Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, 

m2 ağırlığı 150 gr ı geçen deri taklitleri tanımlı koagüle suni deri ithalatı için damping 

soruşturması açılması ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2021/18 sayılı Tebliğ ÇHC menşeli 

ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında (1,9 ABD Doları/Kg) teminat alınmasına 
karar verilmiştir. 
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06/09/2021  

 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 06.09.2021 tarihli ve 66981578 

sayılı yazısı (Pamuk GTİP Kodları) 

 

Pamuk ihracatında GTİP kodunun Ticaret Denetmenleri tarafından etkin bir şekilde kontrol 

edilmesi hakkında yazı yayımlandı. İhracat Genel Müdürlüğü kanalıyla Akdeniz 

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’nden (AKİB) alınan bir yazıda özetle; * Hidrofil 

pamuk, penye telefi, üstüpü/telef, tarak/şapka telefi, kardeli penye telefi, ağartılmamış 

penye telefi gibi pamukla ilişkili ürünlerin her biri farklı GTİP’e sahipken söz konusu 

ürünlerin genellikle 5201 GTİP kodu üzerinden ihracatının yapıldığı, * Bu durumun 

hem doğru ihracat verilerinin elde edilmesine engel teşkil ettiği hem  de ham pamuk 

ihracatının daha yüksek değerlerde görünmesi nedeniyle pamuğa ilişkin madde 

politikalarını etkilediği, * Bu çerçevede, 2012/25 sayılı Pamukların Kontrolüne İlişkin 

Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen denetimler esnasında ihracatçı tarafından beyan 

edilen GTİP kodunun Ticaret Denetmenleri tarafından etkin bir şekilde kontrol 

edilmesinin oluşabilecek yanlışlıkların önüne geçilmesi açısından yararlı olacağı ifade 

edilmektedir. 

 

08/09/2021  

 

Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482) 

 
İzmir ili Bergama ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Karar eki kroki ile listede sınır ve 

koordinatları gösterilen alan, Batı Anadolu Serbest Bölgesi olarak tespit edilmiş ve Batı 

Anadolu Serbest Bölgesini kurup işletmek üzere, BASBAŞ Batı Anadolu Serbest Bölgesi 

Kurucu ve İşleticisi AŞ yetkili kılınmıştır. 
 

08/09/2021  

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44) 

 

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Hindistan 
Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik 

pozisyonunda sınıflandırılan poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf) ithalatında 

yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınması hakkında tebliğ 

yayımlandı.  
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08/09/2021  

 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481) 
 

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan 0901.11.00.00.00 ve  

0901.12.00.00.00 GTİPli kavrulmamış kahvenin gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı; 

AB , EFTA, Faroe Adaları, İngiltere ve EAGÜ için yüzde 11 den yüzde 6 ya, D-8 ülkeleri için 

yüzde 10 dan yüzde 8 e, Kosova ve DÜ (Diğer Ülkeler) için yüzde 13 ten yüzde 8’e indirildi. 

G.T.İ.P.  Dipnot 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 

AB, 

EFTA, 

FADA. 

GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8 DÜ 

0901.11.00.00.00 1,2 6 0 0 0 0 4,8 8 0 8 8 

0901.12.00.00.00 1,2 6 0 0 0 0 4,8 8 0 8 8 

 Değişiklikten önceki tablo; 

 G.T.İ.P.  Dipnot 

GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) 

AB, 

EFTA, 

FADA. 

GÜR.  B- HER. G.KORE  MLZ SNG KOS VNZ D-8 DÜ 

0901.11.00.00.00 1,2 11 0 0 0 0 4,8 13 0 10 13 

0901.12.00.00.00 1,2 11 0 0 0 0 4,8 13 0 10 13 
(1) EAGÜ’ler için gümrük vergisi %11 olarak uygulanır. 

08/09/2021  

 

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480) 

 

3350 sayılı İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı listede yer alan Nohut (0713.20.00.00.19), Yeşil 

mercimek (0713.40.00.00.12), Kırmızı mercimek (0713.40.00.00.13), Diğerleri (0713.40.00.00.19), 

Diğerleri (1001.19.00.00.00), Adi buğday (1001.99.00.00.11), Mahlut (1001.99.00.00.12), Kaplıca 
(kızıl) buğday (1001.99.00.00.13), Çavdar (1002.90.00.00.00), Beyaz arpa  (1003.90.00.00.11), 

Maltlık arpa (1003.90.00.00.12), Diğerleri (1003.90.00.00.19), Yulaf (1004.90.00.00.00), Mısır 

(1005.90.00.00.19), Sorgum tohumunda (1209.29.80.00.16), 31/12/2021 tarihine kadar kadar 

Gümrük Vergisi sıfırlandı. 
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09/09/2021  

 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 09.09.2021 tarihli 

ve 67100773 sayılı yazısı (Elektronik Menşe Şahadetnamesi -Lübnan) 

 
Lübnan Gümrük İdaresinden alınan Nota ile Lübnan (yalnızca Zahle & Beka Ticaret, Sanayi 

ve Tarım Odası) tarafından elektronik menşe şahadetnamesi düzenlenmeye başlandığı 

bildirilmiş olup, elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel liste 

yayınlanmıştır. 

 

10/09/2021  

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.06.2021 tarihli 

ve 1635181 sayılı yazısı (AB’ye Fındık İhracatımız) 

 

Avrupa Birliği (AB) ne ihracat aşamasında fındık ve ürünleri için Model Sertifika 

düzenlenmesi ve aflatoksin analizi yapılması zorunluluğunun kaldırılması hakkında yazı 
yayınlandı. Buna göre AB'ye 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 

2021/608/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü Ek I' inde yer alan  kabuksuz iç fındık 

ihracatı ile ilgili olarak Sağlık Sertifikası talebi olması durumunda aşağıda belirtilen 

hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 
1. İhracata konu iç fındık partilerinde % 20 oranında aflatoksin analiz sıklığı 

uygulanmalıdır. 

2. İhracatçı veya üretici her firmanın iç fındık ilk ihracat partisi mutlaka aflatoksin analizine 

tabi tutulmalıdır. 

3. Bir izlenebilirlik sistemi oluşturmayan ihracatçı firmaların ürünlerinin AB'ye ihracatında 

sertifika düzenlenmemelidir. 

4. İhracat partisini üreten firmanın, rutin HACCP sistemi tetkiki yapılmış olmalıdır. 
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10/09/2021  
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/42) 

 

Malezya menşeli/çıkışlı 4011 tarifesinde sınıflandırılan ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri 
dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler) ithalatında için damping soruşturması açılması ve 

soruşturma sonuçlanıncaya kadar 2017/33 sayılı Tebliğ ÇHC menşeli ithalatta uygulanan 

dampinge karşı önlem tutarında (CIF %60) teminat alınmasına karar verilmiştir. 
 

11/09/2021  

 
İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/9) 

 

4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma 

Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan 
korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul 

ve esasları hakkında yazı yayınlandı. 
 

 

17/09/2021  

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.09.2021 tarihli 67345567 sayılı yazısı (7326 

Sayılı Kanun - Usulsüzlük Cezaları) 

 
4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca düzenlenen idari para cezası gümrük 

vergileri alacağına bağlı olmayan idari para cezası olup 7326 sayılı Kanun da öngörülen 

şartları taşıması halinde yapılandırmadan yararlandırılması gerektiği hakkında yazı 

yayınlanmıştır.  
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21/09/2021  

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67443004 sayılı yazısı (SEBİS 

Mükellef Ön Beyan Yetkisi) 

 

BİLGE Sistemi üzerinde, Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) için ayrı bir profil oluşturulmuş 

olup 11.10.2021 tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan 
kullanıcıların, SEBİS üzerinden giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin 

verilmeyecektir. 
 

21/09/2021  
 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2021 tarihli 67292514 sayılı yazısı (Pvc Yer 

Kaplamaları) 

 

Pvc Yer Kaplamaları sınıflandırılması hakkında yazı yayınlanmıştır. Buna göre; 3918.10.10 
Kombine Nomanklatür alt pozisyon metni daha önceki yıllarda "Bir mesnet üzerine poli(vinil 

klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış olanlar" şeklinde tanımlanmış iken, AB Kombine 

Nomanklatüründe yer alan İngilizce orijinal halinin Türkçe tercümesinden kaynaklı yaşanan 

problemleri önlemek amacıyla 2021 TGTC'de söz konusu alt pozisyon metni "Poli (vinil 

klorür) emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış bir mesnetten oluşanlar" şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Akabinde bu değişikliğe uygun olarak ilgi (a)'da kayıtlı yazımız yürürlükten kaldırılmış ve 

ilgi (b)'de kayıtlı yazımız yürürlüğe girmiştir. Söz konusu mevzuat değişiklikleri ile hatalı 

yorumların önüne geçilmesi amaçlanmış ve eşyanın doğru sınıflandırılması gereken pozisyon 

teyit edilmiştir. 

23/09/2021  

 

Genelge No: 2021/24 (YYS Elektronik Başvuru İşlemleri) 

 

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru 

işlemlerinin Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzuna göre 
yapılacağı; başvuru işlemlerini firmanın Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı 

doğrudan temsilcileri veya YYS e-başvuru profilinde yetkilendirilmiş temsilcilerinin 

gerçekleştirebileceği ve YKTS de YYS e-başvuru profilinde yetkilendirme işlemlerinin nasıl 

yapılacağı hakkında kılavuz yayınlandı.  
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24/09/2021  

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 24.09.2021 tarihli 67546594 sayılı yazısı (KATBİS 

Sisteminden Konulan Blokenin TCGB Sisteminde Gösterimi Hk) 

 

Kesinleşmiş Gümrük Alacaklarının Takibi Bilgi Sistemi (KATBİS) programı üzerinde gümrük 

beyannamesine konulan blokenin hangi gümrük müdürlüğünce konulduğunun 
beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünce beyanname üzerinde 

görüntülenebilmesi hakkında yazı yayınlanmıştır. Buna göre; 

 

Kesinleşmiş Gümrük Alacaklarının Takibi Bilgi Sistemi (KATBİS) programı üzerinde blokeyi 

uygulayan personel dışında başka bir personel tarafından bloke kaldırılması aşamasında 
"yetki uyarısı sistem hatasının" alındığı tespit edildiği; Bu çerçevede, bloke kaldırma yetkisinin 

yalnızca blokeyi uygulayan personelde olmasının uygulamada yaratacağı sorunları önlemek 

amacıyla KATBİS programı üzerinde bloke kaldırma işleminin idarece yetkilendirilecek 

görevli diğer memurlar tarafından da gerçekleştirilebilmesi yönünde teknik düzenleme 
yapıldığı belirtilmişti.Bu defa; kesinleşmiş gümrük borcu bulunması nedeniyle borçlu adına 

tescil edilmiş gümrük beyannamesine yukarıda belirtilen Genelge uyarınca konulan blokenin 

hangi gümrük müdürlüğünce konulduğunun beyannamenin tescil edildiği gümrük 

müdürlüğünce beyanname üzerinde görüntülenebilmesi sağlanmıştır. 

24/09/2021  
 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 
Gümrük Yönetmeliğinin transit rejimi ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde İzinli 

gönderici yetkisi ile değişiklikler yapıldı. MADDE 19 – (1) 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri 

uyarınca hâlihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmeleri 

31/12/2023 tarihine kadar geçerliliğini korur. Mevcut yetki sahipleri, bu Yönetmelik uyarınca 
yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 

Yönetmeliğinin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabidir.(2) Bu Yönetmelik kapsamında 

izinli gönderici yetkisi tanınan kişiler adına daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 

Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmışsa, önce tanınan yetki geri alınır.”  
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29/09/2021  

 

Genelge No: 2021/25 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması) 
 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması konulu Genelgesi 

yayınlandı.  

 

(Plastik eşya, Güneş (solar) panel şarj kontrol cihazları, havuz temizlik robotu, LED Şeritler, 
Kara taşıtlarının koltuk ve seleleri.) 
EK : 

Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu Gerekçe 

Plastik bir eşyanın (örneğin pet şişe) 

fiziksel bir işleme tabi tutulması 

(kırılması, kırpılması, yıkanması 

vb.) sonucunda ortaya çıkan ve 

safsızlıklarından arındırılmış (toz, 
toprak vb.) tek bir termoplastik 

maddeden oluşan biçimsiz parça, 

pul, granül vb. gibi ilk şekiller 

tabirine uygun eşya (ileri bir 
fiziksel veya kimyasal işlemden 

geçme şartı aranmaksızın) cinsine 

göre 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında 

sınıflandırılır. 

Tek bir termoset maddenin veya iki 
veya daha fazla termoplastik 

maddenin birlikte karışımları (ilk 

şekillere dönüştürülmüş olsa bile) 

39.01 ila 39.14 

  

  

  

39.15 

GYK (1), AS 

İzahnamesinin 39.15 

tarife poziyonuna 

ilişkin açıklama 

notları ve 39 uncu 
Fasıl Genel 

Açıklama Notları. 

Güneş (solar) panellerden gelen DC 

elektrik akımını voltaj değişikliği 

yaparak akülere aktaran ve akülerin 

tam ve verimli bir biçimde 

dolmasını sağlayan ayrıca DC yük 
vazifesi görerek uygun cihazlar için 

güç kaynağı olarak kullanılabilme, 

USB bağlantısı sayesinde muhtelif 

cihazları şarj edebilme işlevi 

görebilen güneş (solar) panel şarj 
kontrol cihazları. 

8504.40.55.90.00 GYK (1), (3b) ve (6), 

AS İzahnamesinin 

85.04, 90.32 tarife 

pozisyonuna ilişkin 

açıklama notları. 



Sayfa No : 16 
 

 

Kablolu veya kablosuz olarak 

uzaktan kumanda veya akıllı 

telefon uygulamaları üzerinden 

programlanabilen ve buna göre 

kendi kendine işleyen, havuzların 
temizliği için kullanılan, su içinde 

hareket ederken içinden geçen 

suyun filtre edilmesi esasına göre 

çalışan ve havuz temizlik robotu 

olarak adlandırılan ürünler 

84.21 GYK (1), AS 

İzahnamesinin 84.21 

tarife pozisyonuna 

ilişkin açıklama 

notları. 

Plastikten mamul bir devre kartı 

üzerine yerleştirilmiş LED 

bileşenler ve bağlantı yollarından 
oluşan  (genellikle bakır katmanlar) 

LED Şeritler. Eşyaya, mesnedini 

oluşturan ve ürünün bağlantı 

yollarının dış etkenlerden 

korunmasına katkı sağlayan, plastik 
malzemenin mümeyyiz vasfını 

verdiği değerlendirilmiştir (LED 

diyotların üzeri ayrıca plastik 

maddeyle sıvanmış olsun olmasın) . 

9405.40.39 GYK (1), (2b), (3b) 

ve (6) 

Mesnedi esas olarak plastik dışında 

bir malzemeden mamul, ön yüzün 

tamamının veya yalnızca diyotların 
üzerinin plastik malzemeyle 

kaplanmış olduğu LED Şeritler 

9405.40.39 GYK (1), (2b) ve (6) 

  

87 inci Fasılda yer alan taşıtların 
koltuk ve seleleri 

Motorlu kara nakil 
vasıtalarının 

(87.01 ila 87.05 

tarife 

pozisyonları) 

koltukları 9401.20, 
87.11 tarife 

pozisyonunda yer 

alan motorsiklet 

koltukları 

8714.10.90.00.19 

87.12 ve 87.13 

tarife 

pozisyonunda yer 

alan taşıtların 

koltuk ve seleleri 

8714.95 

GYK (1), (6) 
94 üncü fasıl 1-h 

no.lu not 

87 ve 94. Fasıl 

İzahname Genel 

Açıklamaları 
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