
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/15 
 

2021 / 15. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) 4403 TARİFE BULUNAN İHRACI KAYDA BAĞLI ÜRÜNLERİN İHRACININ YASAKLANMASI HK 
 
İhracat Genel Müdürlüğü  04.11.2019 tarihli, 49052148 sayılı yazı ile 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara 
İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle "Orman Ağacı Tomrukları (GTİP No: 44.03) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)'in ekinde yer alan 
İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)"ihracı kayda bağlanmış ürünler 
listesine eklenmiş olup , Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör Birlik olarak tespit 
edilmiştir. 
 
Konu dahilinde, pandemi öncesinde, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri  tarafından yurtdışına ihracı tamamen 
yasak olan ağaç türleri dışında kalan orman ağaçlarına ait maden direkleri ile tel direklerin ihraç edilmesine 
Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmesi uygun görülmüştür. Ancak, pandemi nedeniyle yurtdışı ve iç 
piyasadaki taleplerin artması, iç piyasanın talebinin karşılanmasında sıkıntıların çıkması  sebebiyle ürün 
fiyatlarında ani yükselmeler yaşanmıştır. 
 
Bu itibarla, yurtdışı ihracat bağlantısı yapmış olan ihracatçılarımızın mağdur olmaması amacıyla 30.04.2021 
tarihinden sonraki süreçte uygulanmak üzere, yurtiçi arzın yeterli olmaması ve ormancılık politikalarımıza 
uygun olmaması nedeniyle 4403 GTİP kodu altında yer alan; 
 
- Her türlü orman ağaçlarına ait maden direk ihracatına, 
- Her türlü orman ağaçlarına ait tel direklerin emprenye edilmeden ihracatına, 
- Her türlü orman ağaçlarına ait kağıtlık odun ihracatına, 
- Her türlü orman ağaçlarına ait sanayi odunu ihracatına, 
 
söz konusu tebliğ kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce izin verilmesi uygun görülmemiştir. 
 
https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/04/Orta-Anadolu-Ihracatci-Birlikleri-Genel-
Sekreterligi-09.04.2021-yazisi.pdf 
 
 
 
2.)  (GÖZETİM UYGULAMALARI 2006/7 SAYILI TEBLİĞ ) PLASTİK ÇÖP KOVLARINDA UYGULANACAK GÖZETİM 
HK  
 
2020 yılından önce Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3924.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan çöp kovası cinsi eşya 
(Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri:- - Diğerleri ) 
belirtilen tarihten itibaren 3924.90.00.00.13 GTİP’inde (Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve 
sağlık veya tuvalet eşyası:- Diğerleri: - - Çöp kovaları) sınıflandırılmaya başlanıldığından dolayı, korelasyon 
değişikliği nedeniyle söz konusu eşyanın 2006/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulaması'na İlişkin Tebliğ 
kapsamında gözetim uygulamasına tabi olup/olmadığı hususunda oluşan tereddütlere ilişkin olarak Gümrükler 
Genel Müdürlüğünce 06.04.2021  tarih ve  62992996  sayılı yazı  yayınlanmıştır. 
 



                                                                                                    

 

62992996 sayılı yazıda  3924.90.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan çöp kovalarının CIF birim kıymeti 2.500 ABD 
Doları/ton'un altında kıymeti haiz olanlarının ithalatında gözetim uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 
 
https://www.simurggumruk.com/wp-content/uploads/2021/04/cop-kovasi-gozetim-teblig.pdf 
 
 
 
3.) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ  VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ  HK. 
 
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış 
Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2)  yayınlanmıştır.   
 
Özetle ;  
 
-Yapılan değişiklikle varış öncesi gümrüklemenin kapsamı genişletilmiş olup denizyolu taşımacılığına ek olarak 
havayolu taşımacılığı da eklenmiştir. 
 
- Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce ilgili rejime giriş işlemlerine başlanabilmesine izin 
verilebilmesi için başvuru sahibinin ;  Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması ve en az üç yıldır faaliyette 
bulunması şartı getirilmiştir. 
 
-İzin sahibi tarafından izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi halinde iznin sona erdiği yılın Kasım ayı 
içerisinde gerekli belge ve bilgilerle birlikte şirket merkezinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğüne süre uzatım başvurusunda bulunulması gerekecektir. 
 
-Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahipleri, sertifika geçerlilik süresince bu Tebliğ hükümlerinden 
herhangi bir başvuru yapmaksızın faydalanabilecek. 
 
-Havayolu taşımacılığında vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanması varış bildiriminden sonra da 
gerçekleştirilebilecek. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210415-8.htm 
 
4.) TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA STA MENŞE KURALLARI HK. 
 
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması eki Menşe Kuralları ve Menşe 
İşlemlerine İlişkin Protokol 14.04.2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan protokol ile değiştirilmiştir. 
 
Özetle  ; 
 
-  AB hariç diğer ülkelerle kümülasyon imkanı tamamen kaldırılmıştır.  
-  İngiltere’ye ihracatta üçüncü ülke girdilerine ait TEV ödemesi yapılmayacaktır, başka bir ifade ile gümrük 
vergisi ödemeden Dahilde İşleme Rejimi ile girdi ithalatı mümkün hale gelmiştir.  
- Baskılı dokuma hazırgiyim ürünlerine yönelik menşe kurallarında bayan giyim ürünlerinin hariç tutulmasından 
vazgeçilmiş ve bu ürünler için ithal kumaşa baskı işlemi yapılarak menşe kazanılması mümkün hale getirilmiştir. 
-  Ayrıca uzun dönem tedarikçi beyanı getirilmiş ve menşe beyanına ilişkin ilave düzenlemeler yapılmıştır. 
 



                                                                                                    

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414M1-1.pdf 
 
 
 
 
5. ) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/20) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 
7307.91.00.00.00, 7307.93.11.00.11, 7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları 
altında kayıtlı “demir veya çelikten belirli boru bağlantı parçaları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan 
dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 
 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-10.htm 
 
 
 
6.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/21) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya 
Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli 7010.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan 
“yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık kapakları” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı 
kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-11.htm 
 
 
 


