
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/10 
 

2021 / 10. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 

1.) EMY ve İGV Kapsamında Sonradan Menşe Şahadetnamesi İstenmesi Hk. 
  13.02.2021 tarihli ve 31394 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde  
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 20.10.2020  tarih ve 31280 sayılı Resmi gazete ile 
yayımlanan  Gümrük Yönetmeliği’nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in geçici 16.ncı 
maddesinin 3.fıkrasında değişiklik yapılmıştır.  
 Yönetmelikte yapılan değişik ile  birlikte menşe esaslı ticaret politikası önlemi 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  
ibraz tarihini 30.06.2021 tarihine kadar uzatarak kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 
 
  
Değişiklik Öncesi  
“ GEÇİCİ 16. MADDE : (3) Bu fıkranın yayımı 
tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan 
ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi 
bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret 
politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi 
diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik 
ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen 
eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe 
şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden 
itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük 
idaresine ibrazı mümkündür.” 

“GEÇİCİ 16. MADDE (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.” 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm 
 
2.) Kullanılmış Veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde Değişiklik Hk. 
  
2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklik ile; 
Tebliğin ekinde yer alan Ek-2A (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu - 0962 ve 0970 Belgeler 
İçin) ve Ek-2B (Kesin İthalat İzin Belgesi Başvuru Formu - 0965 Belge için) yürürlükten kaldırılmış; Aynı 
Tebliğe Ek-2 (Kullanılmış Eşya İzin Belgesi Başvuru Formu) eklenmiştir. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210312-6.htm 
 
 



                                                                                                    

 

3.) Kolay İhracat Noktaları İle İlgili 2021/8 Sayılı Genelge Hk. 
 
2021/8 Sayılı Genelge ile  Kolay İhracat Noktaları Uygulaması devreye alınmıştır. Bu uygulama 
sayesinde ülkemizin herhangi bir yerinden açılan ihracat beyannameleri kapsamı eşya, ihracatçı firma 
tesisinden herhangi bir araçla, ek bir işlem yapılmaksızın doğrudan izinli gönderici tesisine 
gönderebilecektir. Bu tesiste eşyanın ihracatına ilişkin gümrük işlemleri tamamlanarak eşya , gümrük 
idaresine uğramadan yurt dışına sevk edilebilecektir. 

 
 
Genelge: 
https://ticaret.gov.tr/data/604a071a13b8760a0c52e950/Kolay%20%C4%B0hracat%20Noktalar%C4%
B1%20Konulu%20Genelge.pdf 
Kolay İhracat Noktaları Yükümlü ve Memur İşlemleri Kılavuzu: 
https://ticaret.gov.tr/data/604a071a13b8760a0c52e950/Kolay%20%C4%B0hracat%20Noktalar%C4%
B1%20K%C4%B1lavuzu.pdf 
 


