
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/18 
 

2021 / 18. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
 
1.) 2021 YILI İTHALATÇI BİLGİ FORMUNUN  GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU HK 
  
Bilindiği üzere, ilgili İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'lerin hükümleri gereği kayıt belgesi 
düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunun kayıt merkezine ibrazı 
gerekmektedir. 
 
Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğlerde belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2020 yılı verileri 
eklenerek ve YMM onaylı olarak) elektronik ortamda girişleri yapıldıktan sonra 31 Mayıs 2021 tarihine 
kadar kayıt merkezine elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. 
 
Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2021 tarihine kadar ibraz etmeyenlerin  
anılan tarihten itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından  
değerlendirmeye alınamayacaktır. 
 
Not: Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 01 Haziran 2021 tarihinden sonra ibraz eden 
ithalatçı firmalar için belgenin ibraz tarihinden itibaren kayıt belgesi düzenlenebilecektir 
 
EK-1: İthalatçı Bilgi Formu 2021 
 
 
2.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/24) HK 
 
 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/24) ile Çin ve Vietnam 
menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19 ve 3926.90.97.90.18 gtip altında 
sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat 
(yalnız dokuma brandalar)” ithalatına yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam 
edilmesine karar verilmiştir. 
 

 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210506-2.htm 
 
 
3.)  YÜK TESLİM TALİMAT FORMU (ORDINO) İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLENDİRME HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü  63424348-26.04.2021 sayı tarihli yazısı ile  gümrük işlemlerinin ifası ve 
tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince  "ordino veya yük teslim talimat formu" olarak 
adlandırılan  belgenin aranmaması talimatını verdi. 
 



                                                                                                    

 

Yazıda  başta ordino olmak üzere gümrük işlemlerinde kullanılmakta olan bir kısım belgenin  Türkiye-
AB Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı Kararı gereğince gümrük işlemlerini basitleştirmek ve gümrük 
mevzuatını AB gümrük mevzuatı ile uyumlu hale getirmek amacıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu muvacehesinde yürürlükten kaldırıldığı belirtmiştir. 
 
Konuyla ilgili olarak UTİKAD, T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 26.04.2021 
tarihli ve 63424348 sayılı yazısına istinaden ve yanlış uygulamalara mahal vermemek üzere 
hazırladığı 06.05.2021 tarih ve 2021/317 sayılı bilgilendirme yazısını üyeleri ile paylaştı yazıya 
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
UTİKAD Bilgilendirme Yazısı : https://www.utikad.org.tr/Detay/Duyurular/10720/yuk-teslim-talimat-
formu-na-iliskin-guncel-bilgilendirme-2 
 
 
EK-2: 63424348-26.04.2021 Sayılı GGM Yazısı 
 
 
4.) GTİP DEĞİŞİKLİĞİ-MENŞE ŞAHADETNAMESİ İBRAZI HK 
 
  Gümrükler Genel Müdürlüğü laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda 
ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan edilen ilk GTİP’e ilişkin vergiler ve mali 
yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni GTİP ile ilgili 
vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde yapılacaklara 
ilişkin E-20117910-163.99-00063815412 sayılı yazıyı yayınlamıştır. 
 
Menşe İbrazı gereken hallerde; 
 
1) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ilgili muayene memurunca işlemleri tamamlanmadan önce; 
 
a) Yükümlü tarafından temin edilen menşe şahadetnamesinin Gümrük Kanunu'nun 46 ncı ve 70 inci 
maddelerinde belirtilen süreler içerisinde ibraz edilmesi durumunda mezkur belgenin kabul edilmesi, 
 
b) Söz konusu süreler içerisinde yükümlü tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi 
durumunda alınmayan veya eksik alınan vergiler ve mali yükümlülüklerin tahsil edilmesi veya yükümlü 
tarafından talep edilmesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde 
işlemlerin yapılması, 
 
2) 1 (b)'de belirtildiği şekilde işlem yapılan durumlarda, yükümlü tarafından beyannamenin tescil 
tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması 
halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında alınan teminatın iade 
edilmesi veya mezkur 38 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde tahsil edilen tutarın geri verilmesi, 
 
Kararlaştırılmıştır. 
 
EK-3: GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı 
 
5.) ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİYLE MAL İHRACATI KAPSAMINDA ELDE 
EDİLEN KAZANÇLARDA İNDİRİM HK 
 
30.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) ile Elektronik 



                                                                                                    

 

Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançlarda İndirim oranları 
belirlenmiştir. 
 
İndirimden, dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan 
şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı gerçekleştiren 
tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilmektedir. 
 
Buna göre; tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 225 
inci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo 
taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle 
gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si indirime tabi tutulacaktır. 
 
 
Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan; 
 
a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması,  
b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması, 
c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması,  
d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda 
kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi 
çalıştırması, şarttır. (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı 
sayılanları ifade eder.) 
 
İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık 
ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirdikleri çalışan 
sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır. 
 
Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret 
gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat 
gelirlerinin olması, söz konusu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek. Ancak anılan 
mükellefler tarafından diğer şekillerde yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu 
yapılamayacak olup, yalnızca Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla bent kapsamında 
yapılan mal ihracatından elde edilen kazançlar indirime konu edilebilecektir. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-8.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 EK-1: İthalatçı Bilgi Formu 2021  



                                                                                                    

 

EK-2: 63424348-26.04.2021 Sayılı GGM Yazısı 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-40216608-102.99 

Konu :Ordino (Yük Teslim Talimat Formu) Hk 

26.04.2021 / 63424348 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazımız. 

 Son zamanlarda gerek Bakanlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gerekse Bölge Müdürlüklerimize intikal eden, “eşyanın tesliminde ordino (tük 
teslim talimat formu) ibrazı” konusuna ilişkin dilekçeler/ihtarnameler dikkate alındığında, konuya ilişkin Bakanlığımızın sorumluluk alanının çizilerek 
tüm Bölge Müdürlüklerimizin yeniden bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bilindiği üzere mülga 1615 sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği'nde, eşyanın tesliminde ordino (yük teslim talimat formu) ibrazına 
ilişkin hükümler bulunmakta ve mezkûr belge eşyanın teslimi öncesindeki aşamaların kontrolü amacıyla kullanılmaktaydı. Ancak, Türkiye-AB Ortaklık 
Konseyinin 1/95 sayılı Kararı gereğince gümrük işlemlerini basitleştirmek ve gümrük mevzuatını AB gümrük mevzuatı ile uyumlu hale getirmek 
amacıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu muvacehesinde, başta ordino olmak üzere gümrük işlemlerinde kullanılmakta olan bir kısım 
vesaik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Keza mülga Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğünün denizyoluyla gelen eşyanın alıcılara tesliminde, ordino tanzim 
edilmesine ilişkin 17.05.2011 tarih ve 14765 sayılı yazısı ile mülga Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ordino ücret tarifesine ilişkin 
2018/1 Genelgesi aleyhine davalar açılmış ve idari işlemin iptal isteminin reddi yönünde verilen ilk derece mahkemesi kararları; Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulunun temyizen incelemesi sonucu E:2016/2991-K:2018/5551 ve E:2019/2250E-K:2020/812 sayılı Kararları ile bozulmuş ve 
Bakanlıklarınca da mezkûr mahkeme kararına istinaden Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının kaldırıldığı Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımızın 2000 yılından bu yana ordino (yük teslim talimat formu) veya yerine geçen belgenin gümrük iş ve işlemlerine müteallik bir 
yönü bulunmadığı yönündeki talimatları da dikkate alındığında, 23.11.2017 tarihli ve 29799029 sayılı yazımızla da tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlükleri (Ek-1) mezkûr belgenin gümrük idarelerince aranmayacağı yönünde talimatlandırılmıştır. 

Gelinen aşamada, bahse konu belge gümrük işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük müdürlüklerince aranmayacak ve işlemlerin ifası Ek-
1’deki yazımız doğrultusunda yerine getirilmeye devam edilecektir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Ek : 

Dağıtımlı Yazı Örneği 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-3: GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi İbrazı 
 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-20117910-163.99-00063815412 
Konu : GTİP Değişikliği-Menşe Şahadetnamesi 
İbrazı 

07.05.2021 / 63815412 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinde beyan edilen Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu (GTİP)’na ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında BİLGE sistemi tarafından menşe şahadetnamesinin 
istenmediği ancak eşyanın fiziki muayenesi çerçevesinde yapılan laboratuvar tahlili sonucunda tespit edilen yeni GTİP’in ilave 
gümrük vergisi, ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olduğu ve Gümrük 
Yönetmeliği’nin 38 inci maddesi çerçevesinde menşe şahadetnamesinin ibrazının gerektiği durumda, yükümlü tarafından 
beyanname ekinde menşe şahadetnamesi ibraz edilmediği gibi menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğine ilişkin bir 
beyanda da bulunulmadığı hallerde yeni GTİP’teki eşyanın söz konusu mali yükümlüklere tabi olmaması amacıyla ilgili 
beyanname henüz muayene memurunca onaylanmadan yükümlüsünce gümrük idaresine ibraz edilen menşe 
şahadetnamesinin kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt olduğu anlaşılmaktadır. 

Gümrük Yönetmeliği’nin 38 ve 205 inci maddelerine göre serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük 
vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi ile ispat edilmekte 
ve menşe şahadetnamesinin eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceği durumlar anılan Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
düzenlenmiş olup bahse konu ikinci fıkrada belirtilen haller dışında ise mezkur 38 inci maddenin üçüncü fıkrası gereğince söz 
konusu mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde 
menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması durumunda tahsil edilen tutar geri verilmektedir. 

Bu çerçevede, laboratuvar tahlili veya gümrük idaresinin tespiti sonucunda ortaya çıkan GTİP değişikliği durumlarında beyan 
edilen ilk GTİP’e ilişkin vergiler ve mali yükümlülükler kapsamında menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmezken tespit edilen yeni 
GTİP ile ilgili vergiler ve mali yükümlülükler için menşe şahadetnamesi ibrazının gerektiği hallerde; 

1) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ilgili muayene memurunca işlemleri tamamlanmadan önce; 

a) Yükümlü tarafından temin edilen menşe şahadetnamesinin Gümrük Kanunu'nun 46 ncı ve 70 inci maddelerinde belirtilen 
süreler içerisinde ibraz edilmesi durumunda mezkur belgenin kabul edilmesi, 

b) Söz konusu süreler içerisinde yükümlü tarafından menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi durumunda alınmayan veya eksik 
alınan vergiler ve mali yükümlülüklerin tahsil edilmesi veya yükümlü tarafından talep edilmesi halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 
inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde işlemlerin yapılması, 
2) 1 (b)'de belirtildiği şekilde işlem yapılan durumlarda, yükümlü tarafından beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre 
içerisinde menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci 
fıkrası kapsamında alınan teminatın iade edilmesi veya mezkur 38 inci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde tahsil edilen 
tutarın geri verilmesi, hususunda, 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 
 


