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Merve ACET
Gümrük Müşaviri Yrd.
YYS&Mevzuat Uzmanı

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.
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d) Eşyanın ihraç edilmeden önce depolandığı, elleçlendiği
depo/tesis.
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.

Sayfa No : 7
01/11/2021
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 01.11.2021 tarihli 68689148 sayılı yazısı (Kaçakçılık Bilgi
Bankası (KBB) hk.) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Kaçakçılık Bilgi Bankası (KBB)
konulu yazısı.
İlgi KEP iletisi yazınızda; zaman zaman gümrük idarelerinde tespit edilen kaçakçılık olayları ile ilgili
olay taraflarından gümrük müşavirlerinin de yer aldığı konularda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve
İstihbarat Müdürlükleri tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu hükümleri uyarınca fezlekeler hazırlandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulduğu, akabinde Kaçakçılık Bilgi Bankası (KBB) sistemine girişlerinin yapıldığı, Pek çok dosyada
Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da yetkili mahkemece "Takipsizlik Kararı" veya "Kovuşturmaya Gerek
Yoktur" kararının verildiği, bu kararların alınmasından sonra KBB kayıtlarında yer alan isimlerin hemen
çıkarılmaması nedeniyle, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından
kırmızı hat kriterinden dolayı gümrük müşavirlerinin firma kaybına uğrayarak ticaret hayatlarına
devam edemediği belirtilmektedir. Konu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine
intikal ettirilmiş olup, olaya karışan üyelerinizin KBB kayıtlarının sistemden kaldırılması için ilgili
mahkemenin davanın beraatle sonuçandığına dair mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin
gönderilmesi gerekmektedir.
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05/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2021 tarihli 68840067 sayılı yazısı (2006/12 DIR Tebliği Geçici
36. Md)
Dahilde işleme süre uzatımı geçici madde kapsamında Dahilde İşleme İzinlerinin doğrudan gümrük
müdürlüğünce değerlendirileceği hakkında yazı yayınlandı.

05/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2021 tarihli 68676969 sayılı yazısı (Onaylanmış Kişi Statü
Belgesi Mavi Askı İşlemleri)
Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırılmalardan yararlanma izni askıya alınan firmaların
onaylanmış kişi statü türü farketmeksizin mutlak suretle Mavi Askı Profiline kaydının yapılması
gerekmektedir.

05/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.11.2021 tarihli 68713624 sayılı yazısı (Teminat MektuplarıZaman Aşımı)
Süresiz teminat mektuplarında alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 10 yıl süre ile geçerli olduğu
hakkında yazı yayınlandı.
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05/11/2021
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 05.11.2021 tarihli 68848892 sayılı yazısı (DİR- Ek
Süre)
DİİB ve DİB kapatma süresinin 31.12.2021 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde iki ay uzatılacağı
hakklında yazı yayınladı.

05/11/2021
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:
2021/10)
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine
ilişkin ek süre başvuruları başlıklı geçici 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; 05.11.2021 tarihinden
önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış DİİB/Dİİ ile ihracat taahhüt hesabı
müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan DİİB/Dİİ ne,
31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın
uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek üzere ilave süre verilecek.

05/11/2021
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
İspanya, İtalya ve Almanya menşeli ve/veya çıkışlı, 5407 gtp i altında yer alan sentetik filament iplikten
dokunmuş mensucat (giyim için olanlar) ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gtp altında sınıflandırılan sentetik
veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında, 2021/41 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğde ismen bildirilen firmaların dışındaki Diğerleri için belirlenen dampinge
karşı önlem oranından istifade edilerek yapılabilmesi için gümrük idarelerine Üretici Belgesi ibraz
edilecek.
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05/11/2021
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinin Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş
hükümleri başlıklı geçici 16 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; 05.11.2021 den önce tescil edilmiş
ancak menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer
mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği beyannameler kapsamı
eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı 31/12/2021 tarihine
kadar gümrük idaresine ibraz edilebilecek; ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali
Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ek mali yükümlülüğün ödenmediği, eksik
ödendiği veya teminata bağlanmadığı tespit edilen eşyanın beyanname eki belgelerinde menşe
ülkesinin yazılı olması veya 31/5/2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş ......
ifadesini içeren belgenin ibraz edilmesi hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmayacak.

06/11/2021
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)
Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak
koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali,
gümrük işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esaslar hakkında tebliğ yayınlanmıştır.

08/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.11.2021 tarihli 68724966 sayılı yazısı (Geri Gelen Eşyaya
Dolaşım/Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi Hk) Bu kapsamda, ilgili ticaret ve sanayi odalarınca
menşe ispat ve dolaşım belgesi düzenlenmesi için halihazırda aranan belge ve bilgilere ek olarak; tercihli
olmayan ticarete ilişkin mense şahadetnamesinin düzenleneceği hallerde eşyanın ülkemizden ihracına
ilişkin düzenlenen ihracat beyannamesinde yer alan menşe bilgilerinin kullanılabileceği mütalaa
edilmektedir. Bununla birlikte, tercihli ticarete ilişkin bir menşe ispat belgesinin düzenleneceği hallerde
ise; gerek ülkemizin bazı ülkeler veya ülke gruplan ile yaptığı anlaşmaların veya genelleştirilmiş
tercihler sisteminin uygulanması ilişkin yönetmeliklerde Ülkesel Gereklilikler başlığı altında yer verilen
ülkesellik ilkesine ilişkin hükümler ile Geri Ödeme veya Muafiyet başlığı altında yer alan gümrük
vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanmasına ilişkin hükümlerin dikkate alınarak
eşyanın gideceği ülkeye göre olay bazında değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
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08/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.11.2021 tarihli 68855706 sayılı yazısı (Gümrük Vergi ve Ceza
Borcu Sorgulama Sistemi)
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi konulu yazı.
Söz konusu Sistem ile, Bakanlığımız BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük
beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı
üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında
tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü
bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

10/11/2021
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 10.11.2021 tarihli 68983193 sayılı yazısı (Kosova STATEV Uygulaması)
Kosova STA - dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen üçüncü ülke menşeli girdilerin işlenmesi
suretiyle elde edilen Türk menşeli nihai ürünün bir menşe ispat belgesi eşliğinde Kosova’ya ihracı
esnasında TEV yükümlülüğü doğmayacağı hakkında yazı yayınlanmıştır.

10/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.11.2021 tarihli 68981689 sayılı yazısı (Form A - Avrasya
Ekonomik Birliği)
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından tanınan ve ülkemizin ihracatta tercihli tarifeden
faydalanmasını sağlayan tek taraflı taviz uygulamasına 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla son verilecektir.

Sayfa No : 12
11/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.11.2021 tarihli 69007821 sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği
Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesinin Uygulanması)
Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3 ve 16/4 üncü maddesi kapsamında sonradan menşe ibrazı konusunda
gümrük idarelerinde yapılması gerekenler hk. Diğer taraftan 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu
tarihler dahil) arasında tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü
maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere mezkur maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler ile birlikte
gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde; 1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz
düzenlenmemişse, 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 yapılacak olup
yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük
Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

13/11/2021
Genelge No: 2021/30 (Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması)
Gümrükler Genel Müdürlüğünün Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması konulu Genelgesi (Solenoid bobin
olarak adlandırlan bir tür mıknatıs, difüzörler, cep telefonu, tablet vb. dokunmatik ekrana sahip
ürünlerde kullanılan stylus olarak da adlandırılan kalemler, kamera kartı)

Sayfa No : 13
18/11/2021
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 18.11.2021 tarihli 69239692 sayılı yazısı (Geri Verme Veya
Kaldırma Talep Yönetim Sistemine E-Devlet Şifresi İle Erişim)
Geri verme veya kaldırma taleplerine BİLGE şifresi veya e-devlet şifresi ile erişim sağlanabildiği
hakkında yazı yayınlandı.

20/11/2021
İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin
Karar (Karar Sayısı: 4824)
70.04, 70.05 ve 70.06 GTP altında sınıflandırılan düz camın İran menşeli olanlarının ithalatında ek mali
yükümlülük 3 (üç) yıl süreyle devam edecek; 44 ABD Doları /ton olarak uygulanmakta olan ek mali
yükümlülük 12.12.2021 tarihinden itibaren 42 ABD Doları/ton olarak, ikinci yıl 40 ABD Doları/Ton ve
üçüncü yıl 38 ABD Doları/Ton şeklinde uygulanacak.

Sayfa No : 14
20/11/2021
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)
İran menşeli 70.04, 70.05 ve 70.06 GTP altında sınıflandırılan düz camın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek
mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün birinci yıl 42, ikinci
yıl 40 ve üçüncü yıl 38 ABD Doları/Ton şeklinde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda
Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
GTP

EŞYANIN
TANIMI

MENŞE
ÜLKE

70.04

Çekme ve üfleme cam
(plaka halinde),
absorblayıcı (emici) veya
yansıtıcı ya da yansıtıcı
olmayan bir tabakası olsun
olmasın, fakat başka şekilde
işlenmemiş)

70.05

Float cam ve yüzeyi
taşlanmış veya parlatılmış
cam (plakalar halinde)
absorblayıcı (emici) veya
İran İslam
yansıtıcı ya da yansıtıcı
Cumhuriyeti
olmayan bir tabakası olsun
olmasın, fakat başka şekilde
işlenmemiş

70.06

70.03, 70.04 veya 70.05
Pozisyonlarındaki camların
bombelendirilmiş, kenar
işlemeli, aşındırılmış,
delinmiş, emaye baskı
uygulanmış veya başka
şekilde işlenmiş, fakat diğer
malzemelerle
çerçevelenmemiş veya
donatılmamış olanlar

1. Dönem
(12/12/2021
-11/12/2022)

42 ABD
Doları/Ton

2.Dönem
(12/12/2022
-11/12/2023)

40 ABD
Doları/Ton

3.Dönem
(12/12/2023
-11/12/2024)

38 ABD
Doları/Ton

Sayfa No : 15
23/11/2021
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4835)
Bazı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin tespit edilmesi hakkında Karar (Türkiye ile Venezuela
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile
Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması...)

SIRA
NO
1

ANLAŞMANIN
İMZA TARİHİ
VE YERİ
3 Aralık 2018
Karakas

2

23 Aralık 2017
Çimkent

3

17 Kasım 2017
Ankara

4

8 Şubat 2017
Ramallah

5

4 Nisan 2007
Ankara

6

14 Mart 2012
Ankara

ANLAŞMANIN ADI

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı
Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı
ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma
Anlaşması”
“Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Eğitim
Merkezleri Arasında İşbirliği Yapılmasına
İlişkin Protokol”
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ
Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği
Anlaşması” ve Notalar
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filistin
Devleti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği
Anlaşması”
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt
Devleti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür,
Bilim ve Basm- Yayın Alanlarında 2007-2008
Yıllarına İlişkin Uygulama Programı”
“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”

ANLAŞMANIN
YÜRÜRLÜK
TARİHÎ
14 Ekim 2021

1 Eylül 2021

23 Ağustos 2021

6 Mayıs 2021

23 Ocak 2021

17 Mart 2020

Sayfa No : 16
26/11/2021
Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 26.11.2021 tarihli 69467635 sayılı yazısı
(Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra Sayısı-Format Değişikliği Hk)
Gümrük beyannamesine sistem tarafından verilen tescil sıra numarasının 8 haneli olarak yeniden
düzenlenmesi için format değişikliğine gidilecekltir.
Başlangıçta 6 haneli olarak belirlenen tescil sıra numarasının, son dönemde artan ihracat işlemleri
sayısına bağlı olarak yetersiz kalacağı değerlendirilmiş ve 8 haneli olarak yeniden düzenlenmesi
ihtiyacı hasıl olmuştur.B u itibarla, 04 Aralık Cumartesi Saat:12.00-15.00 arasında yapılması öngörülen
ve ekli belgede örneklendirilen mezkur çalışma konusunda tüm üyelerinizin/paydaşlarınızın ivedi
olarak bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.
Tescil Numarasının Mevcut Formatı 21067777EX123456
Yapılacak Düzenleme sonrası Formatı 21067777EX12345678

27/11/2021
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)
Yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.
Gümrük Kanunu hükümleri itibariyle 2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı:
Gümrük Kanunu 241/1 Usulsüzlük Cezası: 235 TL
Geri verme, kaldırma yetkili Gümrük İdareleri işlem yapma limiti: 742.000,00 TL
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin Geri verme, kaldırma işlem yapma limiti: 7.429.000,00 TL
Bakanlık Yetkisi: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin işlem yapma limitini aşan tutarlar
2022 yılı Yeniden Değerleme Oranı Damga Vergisi:
Menşe ve Mahreç şahadetnameleri: 45,40 TL
Konşimentolar: 26,80 TL
Ordinolar: 1 TL
Özet Beyan formları: 19,80 TL
Gümrük Beyannameleri: 176,70 TL

Sayfa No : 17
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