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1- Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğde 30.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yapılan değişikliklere 
açıklama getirilmesi hk: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 13.01.2020 tarihli 569027 sayılı yazısı.  
Özetle; Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (ÜGD 2021/18) hakkında, İstanbul Gümrük Müşavirleri 
Derneğinin 09.12.2020 tarihli dilekçesi ile, talep etmiş olduğu ek süreye istinaden İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine hitaben 
yayınlanan yazı ile TAREKS sistemi üzerinden başvuruların 01.03.2021 tarihine uzatıldığı tekrar belirtilmiş olup, fiili denetime 
yönlendirilen her başvurunun teste gönderilmesine yönelik uygulama değiştirilmiş; TAREKS üzerinden başvurusu yapılan ürünlerden 
yalnızca fiili denetime yönlendirilen ürünler için ürünleri tanıtıcı doküman yüklenmesi gerekecek; Ek-1’de yer alan denetime tabi 
ürünler listesi sadeleştirilmiştir. 
 
İGMD 09.12.2020 tarihli yazısı: https://files.igmd.org.tr/doc/9122020-175550_2021-yilinda-tekstil-ve-konfeksiyon-
urunlerine-tareks-u_pdf.pdf  
Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü Yazısı : https://files.igmd.org.tr/doc/13012021-133314_4458-cevabi-yazipdf.pdf
   
 
2- Beyannamelerin 24 Nolu Alanı Hk: İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin 2020/3737-BU / 21.10.2020 sayı tarihli Ticaret 
Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazısı ile; 5300 ve 5371 rejimleri ile aynı beyannamede hem ambalaj malzemesi, hem 
de KTIH muafiyetiyle kati ithalatı yapılan ürünlerin bulunabildiği, İşlem niteliği kodunun sadece beyannamenin 24 Nolu alanında beyan 
edilmesi sebebiyle uygulamanın nasıl yapılacağı hususunda tereddütler olduğunu bildirmiştir. 
Gümrükler Genel Müdürlüğü İstanbul Gümrük Müşavirleri  Derneğine hitaben 60341619/08.01.2021 sayı/tarihli yazısı ile; yapılan 
teknik düzenleme ile 5300, 3153, 6123 ve 6323 rejim kodları ile tescil edilen beyannamelerde ana ekrana ilave olarak kalem ekranından 
da işlemin niteliği bilgisi girilebileceği bildirilmiştir. 
 
İGMD 2020/3737-BU / 21.10.2020 sayı/tarihli yazısı: https://files.igmd.org.tr/doc/14012021-160834_gumruk-
beyannamelerinin-24-nolu-kutusupdf.pdf 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 60341619 / 08.01.2021 sayı/tarihli yazısı: https://files.igmd.org.tr/doc/14012021-
160834_gumruk-beyannamelerinin-24-nolu-kutusupdf.pdf 
 
 
3- 3403.91.00.00.00 GTİP le ilgili olarak EPDK Kararı : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/01/2021 Tarihli ve 9974 Kararı ile 
Ham petrol, akaryakıt, ihrakiye, madeni yağ, baz yağ ve petrolle ilişkili maddelerin ithalatını düzenleyen 9822 sayılı Kararda değişiklik 
yapılarak 3403.91.00.00.00 GTİPli "Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin 
işlenmesine mahsus müstahzarlar" tanımlı ürünlerin ayrıca "mineral yağ içermemesi" durumunda madeni yağ olarak kabul 
edilmeyeceği düzenlendi. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210116-3.pdf 
 
 
4- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1) ile; 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında, 3.25 ABD Doları / Kg olarak uygulanan 
korunma önleminin ( ek mali yükümlülük) süresinin uzatılması için yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde korunma 
önlemi uzatma soruşturması (soruşturma) açılmasına karar vermiştir.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210116-2.htm  
 
 


