
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/14 
 

2021 / 14. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) TİCARET POLİTİKALARI ÖNLEMLERİ ETKİ ANALİZİ RAPORU HK. 
 
 İstanbul Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, hazır giyim ve ev 
tekstili ürünlerinin (Fasıl 61, 62 ve 63) üretiminde kullanılan iplik, kumaş ve yardımcı maddeleri 
ithalatında uygulanan korunma önlemi, ilave gümrük vergisi, anti damping ve anti sübvansiyon 
önlemlerinin sektörün uluslararası pazarlarda rekabetine etkisinin tespiti ve olumsuz etkilerini bertaraf 
edecek öneri ve aksiyonların belirlenmesi amacıyla bir Etki Analizi çalışması yaptırılacaktır. 
 
 Söz konusu çalışma için son teklif verme süresi 07 Nisan 2021 Çarşamba günü mesai bitimine 
kadar olup, söz konusu çalışmaya ilişkin şartnameye ulaşmak için tıklayınız. 
 
https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/04/TICARET-POLITIKALARI-ONLEMLERI-
ETKI-ANALIZI-RAPORU-ICERIK-VE-SARTNAME.pdf 
 
 
 
2.) DAHİLDE İŞLEME BELGE/ İZİN SÜRE BELİRLENMESİNDE KAPASİTE RAPORU HK. 
 
 Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü   30/9/2020 tarihli 57794147 sayılı yazı ile, 
"kapasite raporu süresinin DİR izin sürelerinin belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı" 
hususunun GGM (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesini talep etmiştir.  
 
 Konu hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü  01.04.2021 / 62874490 tarih ve sayılı yazı ile 
Dahilde İşleme İzninin düzenlenebilmesi için firmanın geçerli bir kapasite raporunun olup olmadığının 
kontrol edilmesi, ancak izin süresinin kapasite raporunun geçerlilik süresine göre belirlenmemesi 
gerektiğini belirtmiştir. 
 
https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/04/GGM-01.04.2021-62874490.pdf 
 
 
 
3.) POSTA VEYA HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA GELEN ELEKTRONİK KİMLİK 
BİLGİSİNİ HAZİ CİHAZLAR HK. 
 
 Günümüz teknolojisinin sunduğu imkânlar doğrultusunda kişisel kullanım amacıyla yurt 
dışından posta ve hızlı kargo yoluyla SİM (Subscriber Identity Modu/e-Abone Kimlik Modülü) kart 
takılabilen, cep telefonu olmayan, ancak teknik özellikleri gereği cep telefonu özelliği taşıyan akıllı saat 
ve tablet bilgisayar siparişi verilebildiği, son zamanlarda SİM kartlı akıllı saat ve tablet bilgisayarların 
posta yoluyla sipariş verilme hızında bir artışın meydana geldiğinin gözlemlendiğinden bahisle, posta 
ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen elektronik kimlik bilgisini haiz (akıllı saat, tablet bilgisayar, diz 
üstü bilgisayar gibi) cihazların, yaşanan sıkıntıların önlenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması 
açısından;  
 
GGM’nün 26.02.2021 / 61790354 sayı ve tarihli yazısı ile ;  
 
 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'in 13 ve 14 



                                                                                                    

 

üncü maddeleri ile Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’in 4 
üncü maddesi düzenlemesine göre, söz konusu cihazların bireysel kayıtları ancak yurt dışından yolcu 
beraberinde getirilmesi durumunda mümkün bulunmaktadır. 
 
Bu çerçevede, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize getirilen, SİM kart takılabilen tablet 
bilgisayar ve diz üstü bilgisayarların yukarıda bahsi geçen Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri 
çerçevesinde bireysel kayıtlarının yapılması mümkün bulunmamakla birlikte söz konusu cihazlar SİM 
kart özellikleri dışında asli fonksiyonları gereği bilgisayar olarak kullanılabileceklerinden, 2009/15481 
sayılı Karar hükümleri çerçevesinde teslimi mümkün bulunmaktadır. 
 
 Bununla birlikte, elektronik kimlik bilgisini haiz akıllı saatlerin bireysel kullanım amacıyla posta 
ve posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi durumunda, 2020/25 sayılı Genelgenin 10 uncu 
maddesi kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
 
https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/04/GGM-26.02.2021-61790354.pdf 
 
 
 
4.) İTHALAT İŞLEMLERINDE ELEKTRONIK BAŞVURU SISTEMI TEBLIĞI HK. 
 
 2021/21 Sayılı  Tebliğ ile 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) yürürlükten kaldırılmıştır ve  
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde (kayda alınmak 
suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulamaları hariç), başvuruların elektronik ortamda 
yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirlenmiştir. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210407-26.htm 
 
 
 
5.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/17) ile Çin Halk Cumhuriyeti 
menşeli 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “sodyum formiat” ürününe 
yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme 
soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210410-26.htm 
 


