
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/11 
 

2021 / 11. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) HINDISTAN'A TARIM ÜRÜNLERI İHRACATI H.K. 
 
Hindistan Gıda Güvenliği ve Standartları Kurumu (Food Safety and Standards Authority of India) 
tarafından gerçekleştirilen 12 Ekim 2020 tarihli bir duyuruda Hindistan'a ithal edilecek muhtelif 
tarım ürünlerinde ihracatçı ülkenin yetkili kurumu tarafından düzenlenecek "Certificate for Non-
GM Origin and GM Free Status" isimli belgenin zorunlu tutulacağını bildirilmiştir. Bu çerçevede, 
TOB'dan alınan ve Ticaret Bakanlığı’na atfen yazılan bir yazıda; söz konusu uygulamanın 1 Mart 
2021 tarihinde veya sonrasında gönderilen gıda sevkiyatları için geçerli olduğunun belirtildiği 
ifade edilmekte olup, bu doğrultuda ülkemizden Hindistan'a ihraç edilecek ekte yer alan 
listedeki gıda ürünleri için talep edilen "Certificate for Non-GM Origin and GM Free Status" (GDO 
İçermediğine Dair Sertifika) belgesinin düzenlenmesi hususunda İl Tarım ve Orman 
Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir. 
 
2.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN “TR-
AZ”    TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI HK. 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında tercihli ticaret anlaşması 
çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelik yayınlanmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210319-4.htm 
 
3.) KORONAVİRÜS AŞISI VE MASKELERDE GTİP DEĞİŞİKLİKLERİ HK. 
 
İnsanlar için  kullanılan aşıların sınıflandırıldığı   3002.20  tarife alt pozisyonu altındaki 
GTİPlerde değişiklik yapıldı. Ayrıca SARS ile ilgili koronavirüs aşıları için yeni bir GTİP 
oluşturuldu. 
 
Koruyucu yüz maskelerinin sınıflandırıldığı tarife pozisyonlarından olan 6307.90.93.00.00  
GTİP'in tanımında değişiklik yapılarak filtreleme oranı ve  partikül büyüklüğüne ilişkin ayrımlar 
kaldırıldı.  
 
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Karar (Karar Sayısı: 3685) : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-
25.pdf 
 
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3686) : 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210320-26.pdf 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

4.) AŞI ITHALATINDA GÜMRÜK VERGILERI SIFIRLANDI  
 
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılarak, SARS ile 
koronavirüs aşıları 3002.20.10.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) ile cetvele dahil 
edildi. Resmi Gazete’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 
ile de 3002.20 GTİP'li insanlar için kullanılan aşıların gümrük vergileri sıfırlandı. Karar 
kapsamında gümrük vergileri sıfırlanan aşılar şunlar: SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-
CoV türleri), çocuk felci aşıları, bakteriyel ve virütik diğer aşılar: kızamık, kabakulak, BCG, 
karma, kolera, tifo. 
 
5.) ARDİYE ÜCRETLERİNİN KDV KANUNU AÇISINDAN DURUMU HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün  " Ardiye Ücretlerinin KDV Kanunu Açısından Durumu " konulu 
yazısında; 
 
" eşyanın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi 
durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayı bir fatura 
düzenlenmesinin mümkün bulunduğu; tek fatura düzenlenmesi durumunda ise; gümrük 
beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet tutarın fatura 
üzerinde ayrıca gösterilebileceği ya da "İşlem bedelinin .. TL'si gümrük beyannamesinin tescil 
tarihine kadar verilen hizmet bedeline ait." şeklinde bir açıklama yapılabileceği ; 
 
ayrıca ardiye giderlerinin KDV karşısındaki durumu ile ilgili olarak Gelir idaresi Başkanlığının 
web sayfasında yer alan 28/1/2015 tarihli ve 39044742-010-142 özelgeden bahisle  "...., 
gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören 
mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin KDV Kanununun 17/4-o 
maddesi ile ihdas olunan istisnanın uygulanması açısından gümrük beyannamesinin tescil tarihi 
kısıtlayıcı bir unsur teşkil etmediği, dolayısıyla, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar 
verilen söz konusu hizmetlerin gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra da verilmeye devam 
edilmesi halinde de KDV Kanununun 17/4-0 maddesinde yer alan istisna hükmünden 
yararlanılmasının mümkün bulunduğu, 
 
belirtilmiştir.  
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/19032021-172310_cevabi-yazipdf.pdf 
 
 


