
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/13 
 

2021 / 13. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ GEÇİCİ 16/3. MADDESİNİN UYGULANMASI HK. 
 
13 Şubat 2021 tarih ve 31394 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile   değiştirilen Geçici 16/3 üncü maddesinin 
uygulamasına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısı aşağıda ektedir. 
 
Özetle ; 

 13.02.2021 Tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Ticaret politikası 
önlemi (TPÖ), ilave gümrük vergisi (İGV) veya  ek mali yükümlülüğün (EMY) 
ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlarda; 

 
 1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/İGV/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  yapılması , yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan 
 kararlara ilişkin olarak  Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesi 
 kapsamındaki  yükümlü başvuruları kabul  edilmeyeceği yazmaktadır. 
 

 Öte yandan, 13 Şubat 2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için; gerek 
mezkur tarihten önce gerekse de mezkur tarihten sonra Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 
16 ncı maddesi kapsamında eşyanın menşeine ilişkin usulüne uygun olmayan menşe 
şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı/uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilerek 
yapılmış/yapılacak olan ve gümrük idaresince çeşitli nedenlerle kabul edilmeyen 
başvurular için de, usulüne uygun olarak düzenmiş yeni belgelerle 30 Haziran 2021 
tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapılması halinde yukarıda sıralanan maddeler 
kapsamında işlem yapılacaktır. 

 
 



                                                                                                    

 

2.) KIYMET KRİTERLİ GÖZETİM UYGULAMASI HK. 
 
2021/13 Sayılı genelge ile 22.01.2019 tarihli, 2019/1 sayılı Genelge'nin 3 üncü maddesinde 
değişiklik yapılmıştır. 
 
 
Değiştirilmeden Önce  Değiştirildikten sonra 
3) Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer 
alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut 
eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen 
kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna 
tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında, 
Gümrük Kanunu uyarınca geri verme başvurusunda 
bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı 
dava açılması ve davanın idare aleyhine sonuçlanması 
sebebiyle yargı kararı mucibince geri verme işleminin 
yapılması durumunda, yükümlünün gözetim belgesi 
sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin 
eden ek beyanın ortadan kalktığı ve beyanın 
başlangıcındaki duruma dönüldüğü izahtan vareste bir 
husustur. Bu durumda, gözetim belgesinin teminine 
yönelik olarak Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi 
ve 2016/9 sayılı Genelgede belirtilen usuller takip 
edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül 
ettirilir. 

3) Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer 
alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut 
eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen 
kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna 
tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında, 
4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca geri verme 
başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece 
reddi işlemine karşı dava açılmasını müteakiben 
davadan yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, 
herhangi bir işlem tesis edilmez. 
 
Ancak davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, 
yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması 
durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın 
işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın 
ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma 
dönüldüğü izahtan vareste bir husustur. Bu durumda, 
Gümrük Yönetmeliği'nin 181 inci maddesi kapsamında 
yapılan bildirimler sonucunda, ilgili kurum tarafından 
belgenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı hususunun 
gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten 
itibaren 30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden 
geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare 
tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı 
oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi 
bir işlem tesis edilmez. Aksi takdirde, Gümrük 
Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı 
Genelge'de belirtilen usullere devam edilerek alınacak 
sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir. 
 
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 
sayılı Genelge’ye göre yapılan işlemlere ilişkin idari 
yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava 
aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat 
edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen 
vergi ve varsa fer’i alacakların, feragat veya itirazdan 
vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, idare 
tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme 
zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari 
yaptırımlar iptal edilir. 
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3.) ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI VE KOTA BAŞVURULARI HK. 
 
Askıya Alma Rejimi Çerçevesinde Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması 
Uygulaması ve Kota Başvuruları Hakkında: TC. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden 
alınan yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi 
ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan 
askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz 
temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek 
karara bağlandığı hatırlatılmakta ve bu çerçevede AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2022 
tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması 
talep edilen eşyaya ilişkin liste paylaşılmış olup ekte yer almaktadır. Üyelerimiz, söz konusu 
listenin GTİP’den ziyade ürün tanımlarını inceleyerek, tanımı karşılayacak üretimin 
bulunmaması durumunda Bakanlığa askıya alma başvurusu yapabilmektedir. 
 
İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-
kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
4.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Tebliğ No: 2021/10  ile  Yerli üretici 
Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk 
Cumhuriyeti menşeli 8408.90.41.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “gücü 
15kW’ı geçmeyen dizel motorlar” ürününe yönelik ; Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun 
kararı ile Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar 
verilmiştir. 
 
Link :https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-12.htm 
 
5. ) UZLAŞMA BAŞVURULARI HK 
 
Bakanlık Makamından alınan 30.03.2021 tarihli ve 62749502 sayılı onay uyarınca uzlaşma 
başvurusunun elektronik imzalı olarak kabulüne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmaları 
tamamlanıncaya kadar kurumsal internet sayfası üzerinden Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğin 
11`inci maddesi uyarınca 15 günlük süre içerisinde yapılmış başvuruların anılan süre aşılarak 
evrak kayıttan geçirilmesi/ taahhütlü olarak postaya verilmesi halinde de kabul edilmesi uygun 
bulunmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
6.) TRANSİT SÜRE AŞIMLARINDA CEZA UYGULANMASI HK. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü yapmış olduğu duyuruda; Bakanlığımızca yapılan yeniden 
değerlendirme sonucunda; İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerde nakliye 
sektörünün hariç tutulduğu göz önüne alınarak, transit süre aşımları ile varış/çıkış gümrük 
idaresi değişikliklerinin, Covid-19 pandemisi kapsamında alınan tedirlerden kaynaklandığının 
tevsik edilmesi durumları hariç olmak üzere 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak 
taşımalarda tespit edilmesi durumunda, mevzuat gereği uygulanması gereken 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının uygulanması 
gerekmektedir. 
 
7.) GEÇİCİ VE YABANCI PLAKALI TAŞITLARDAN ALINACAK GEÇİŞ ÜCRETLERİNE İLİŞKİN 
TEBLİĞ HK. 
 
Geçici Ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 68)’De 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile ilgili tebliğin 8.maddesinin birinci fıkrasının sonuna 
aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
 
“Tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve ülkemizde işlem ve işçilik gördükten sonra 
boş olarak çıkış yapacak yabancı ülke taşıtlarından tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik 
bedeli 2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından fazla olan ve bu durumu belgeleyen 
taşıtlardan geçiş ücreti alınmaz. Bu taşıtların tamir, bakım, onarım, tadilat veya işçilik bedeli 
2.000 (ikibin) Euro veya karşılığı Türk Lirasından az olanlarından 600 (altıyüz) Euro veya 
karşılığı Türk Lirası ücret alınır.” 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210403-6.htm 
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T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-85593407-010.06.01-00062706007 

Konu : Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması 

31.03.2021 / 62706007 
GENELGE 
(2021/13) 

İlgi: 22.01.2019 tarihli, 2019/1 sayılı Genelge. 

İlgi'de kayıtlı Genelge'nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

3) Beyanın tescili aşamasında gözetim tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut 
eşyanın tesliminden önce ya da sonra gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna 
tekabül eden ithalat vergilerinin ödenmesi sonrasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca geri verme 
başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı dava açılmasını müteakiben davadan 
yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, herhangi bir işlem tesis edilmez. 

Ancak davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması 
durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın 
ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü izahtan vareste bir husustur. Bu durumda, 
Gümrük Yönetmeliği'nin 181 inci maddesi kapsamında yapılan bildirimler sonucunda, ilgili kurum tarafından 
belgenin düzenlenmesinin mümkün olmadığı hususunun gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 
30 (otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, idare tarafından geri 
vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi bir işlem tesis 
edilmez. Aksi takdirde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelge'de belirtilen usullere 
devam edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir. 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelge’ye göre yapılan işlemlere ilişkin idari 
yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat 
edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer’i alacakların, feragat veya itirazdan 
vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari 
yaptırımlar iptal edilir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Rıza Tuna TURAGAY 
Bakan a. 

Bakan Yardımcısı 

DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

 
 


