
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/12 
 

2021 / 12. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BOSNA-HERSEK ARASINDA STA HK  
 
16.03.2021 tarih ve  7310 sayılı  kanun ile  Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasında 
serbest ticaret anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuş ve anlaşmanın protokol ve eklerine 
ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmiştir.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-22.htm 
 
2.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESINE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/8) ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Menşeli 8208.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan 
“yalnız 8509.40 gümrük tarife pozisyonlu, gıda maddelerini öğütücülere, karıştırıcılara ve meyve 
veya sebze preslerine mahsus bıçak ve kesici ağızlar” için yürürlükte olan dampinge karşı 
önlemin (TEBLİĞ: 2015/12 ) devam ettirilmesine karar verilmiştir 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-5.htm 
 
3.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESINE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ  (TEBLİĞ NO: 2021/12)  ile  Kamboçya 
Krallığı menşeli ve/veya çıkışlı 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61 ve 5509.91 gümrük tarife alt 
pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonları hariç) ve 55.11 gümrük tarife 
pozisyonları altında yer alan “sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)”  için 
dampinge karşı yürürlüğe konulmuştur. 
 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-15.htm 



                                                                                                    

 

 
 
 
4.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESINE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/13) ile Tayland Krallığı 
menşeli/çıkışlı 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTP 
altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller 
ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma 
hariç)” için dampinge karşı vergisi yürürlüğe konulmuştur. 
 

 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210324-16.htm 
 
 
5.) İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında 
Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife kontenjanlarının ilgili 
mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi (söz 
konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife 
kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son üç takvim yılında ithalat 
performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemi ile) ile başvuru (bu Tebliğin 
yayımı 25.03.2021 tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) 
internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza 
Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile)  ve 
kullanım esasları düzenlenmişti 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-7.htm 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

6. ) SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ HK 
 
2021/31 Tebliğ ile Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 
Güvenliği ve Denetimi: 2021/20)’nin Ek-1/A’sındaki tabloda  değişiklik yapılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-10.htm 
 
 
7.) TPS –TAAHÜTNAME  OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELER VE FLORLU SERA 
GAZLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
2019/11 sayılı Genelge,2021/14 sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera 
Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ uyarınca yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Tek Pencere sistemi üzerinden taahhütname alınma işlemi kaldırılmıştır. 
 
 
8.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESINE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/9) ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Menşeli 8301.40.11.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı 
“silindirli kapı kilitleri (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 
8301.40.19.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “soğuk hava deposuna 
mahsus olanlar (elektromekanik, elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 
8301.40.19.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “diğerleri (elektromekanik, 
elektromanyetik, tam elektronik olanlar hariç)”, 8301.60.00.00.11 gümrük tarife istatistik 
pozisyonu altında kayıtlı “kapı kilidi silindirleri (barel)” ve 8301.60.00.00.19 gümrük tarife 
istatistik pozisyonu altında kayıtlı “yalnız kapı kilitleri için kilit kasası”” için yürürlükte olan 
dampinge karşı önlemin (TEBLİĞ: 2015/30 ) devam ettirilmesine karar verilmiştir 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210327-7.htm 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

9.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESINE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/14) ile Kore 
Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı 8302.10 gümrük tarife 
pozisyonunda tanımlı “menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”, 
8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sabit askılıklar, şapka askıları, 
dirsekler, benzeri eşya” ve 8302.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı 
“diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri 
hariç)”için dampinge karşı vergisi yürürlüğe konulmuştur. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210327-9.htm 
 
10.) NORVEÇ ELEKTRONİK EUR.1 SORGU ADRESI HK. 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Norveç gümrük idaresince 
elektronik ortamda düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin biçimine dair bazı değişiklikler 
yapıldığı ve söz konusu belgelerin kontrolünün https://eur1.toll.no/ internet adresi üzerinden 
yapılabileceği bildirilmektedir. 
  
11.) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ  HK. 
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/29 Tebliğ ile Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi 
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11’nde değişiklik yapılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210323-6.htm 
 
 
12.) İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/4) 
HK. 
 
28/12/2020 tarihli ve 3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi 
Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca açılan tarife 
kontenjanlarının ilgili mevzuat çerçevesinde ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların 
dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlenmiştir. 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-7.htm 

13.) TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMALARI HK 

İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan 
İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme RejimiGenelge'ye aşağıdaki Geçici 
6’ncı madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (1)İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 



                                                                                                    

 

düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı 
ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce 
ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat 
yapılmasına izin verilir.” 

 14.) ÇEVRENİN KORUN. YÖN. KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT 
DENETİMİ HK 

Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/30 Tebliğ ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında 
Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’nde değişiklik 
yapılmıştır. 

-4 Maddesine aşağıda ki fıkra eklenmiştir: 

“(4) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu 
maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış 
ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans 
Belgesi aranmaz. Ancak, hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.” 

-5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir: 
 
“e) 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olarak 

ithalinde, çıkış ülkesinden alınan ürünün vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğuna ilişkin 
özelliklerini gösteren analiz belgesinin aslı ve tercümesi ile hava emisyonu konulu Çevre İzin 
Belgesi.” 

 
- 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
 
“(2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu 

beyan edilen 39.03 tarife pozisyonlu maddelerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ 
kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya 
temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler 
hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.” 

 
-Geçici Madde 2 eklenmiştir; 
 
6310.90.00.00.11 GTİP’li maddeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet 

Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu 
belgelerine istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal 
edebilir.” 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210325-9.htm 

 
 



                                                                                                    

 

15.) GENELGE 2021-12 SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİ HK 
 
Türkiye ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri 

ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek 
gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir. 

İhracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek 
eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır. 

 
16.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESINE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/15) ile  Malezya ve 
Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, 
poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ 
suni deri) ithalatı için yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına 
karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 
 
(2) İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Kararın 11 inci maddesi çerçevesinde, 
Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/44) çerçevesinde ÇHC menşeli ithalatta 
uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata 
bağlanmasına karar verilmiştir. 

 
 
17.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESINE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/11) tebliğ ile yerli 
üretici Altınmarka Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Malezya menşeli 
1804.00.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)”na 
yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının 
belirlenmesidir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210327-8.htm 
 


