
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/21 
 

2021 / 21. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) 3824.99.96.90.68 GTİP NUMARALI EŞYAYA ÖTV UYGULANMASI  HK. 
 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 3824.99.96.90.68 GTİP'te sınıflandırılan vernikler ve benzeri ürünler için  
anorganik karma çözücüler  ve incelticilere tanımlı ürünler haricindeki ürünlerin  ÖTV kapsamında olup olmadığı 
hususunda  Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden bilgi talep etmiştir.  
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü cevabı yazıda    ÖTV (I) Sayılı listenin B cetvelinde yer alan 3824.99.96.90.68 GTİP 
kapsamında yer alan tüm eşyanın 27.03.2018 tarihinden itibaren ÖTV 'ye tabi olduğunu  belirtmiştir. 
 
EK (İGMD Yazısı9)          : https://files.igmd.org.tr/doc/24052021-111256_2021-1923pdf.pdf 
EK (GGM Cevap yazısı) : https://files.igmd.org.tr/doc/24052021-111304_2021-1923-cevabi-yazipdf.pdf 
 
2.) ÜRÜN GÜVENLİĞİ DENETİMİ (SOĞUTUCULARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİMİ) HK. 
 
Ekli yazıda, Ticaret Bakanlığınca yayınlanıp yürütülen 2021/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği 
kapsamında yer alan soğutucuların enerji verimliliği ilkelerine göre denetlendiği belirtildi. Enerji Verimliliği 
Çerçeve Yönetmeliği 02/03/2021 tarihli ve 31411 sayılı Resmi Gazete'de, ilgili uygulama tebliğlerinin ise 25 Mart 
2021 tarihli ve 31434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı. 
 
Bu kapsamda, uygulama tebliğlerinin yayımlanan aynı zamanda halihazırda enerji verimliliği ilkelerine göre 
denetimleri yapılan soğutma cihazlarının yeni teknik mevzuata uygun bir şekilde denetlenebilmesini teminen 
denetim rehberleri hazırlandığı belirtildi. 
 
Bu itibarla, 01/07/2021 tarihi itibariyle, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliği eki listede yer alan 8418.10.20.00.00, 
8418.10.80.00.00, 8418.21.10.00.00, 8418.21.51.00.00, 8418.21.59.00.00, 8418.21.91.00.00, 8418.21.99.00.00, 
8418.29.00.00.19, 8418.30.20.00.00, 8418.30.80.00.00, 8418.40.20.00.00, 8418.40.80.00.00, 8418.50.11.00.00, 
8418.50.19.00.00, 8418.50.90.00.00 GTİP'ler'in ilişikte bulunan rehberlere istinaden enerji verimliliği 
denetimlerinin yapılmasının uygun görüldüğü ifade edildi. 
 
EK (ÜGDM Yazısı) : https://files.igmd.org.tr/doc/24052021-150233_sogutucularda-enerji-verimliligi-
denetimleripdf.pdf 
EK (Soğutma Cihazlarının Enerji Verimliliği İthalat Denetim Rehberi) : https://files.igmd.org.tr/doc/24052021-
150250_1-sogutmacihazlarininenerjiverimliligiithalatdenetimrehberi-v2docx.docx 
EK (Doğrudan Satış İşlevli Soğutma Cihazlarına İlişkin İthalat Denetim Rehberi) : 
https://files.igmd.org.tr/doc/24052021-150314_2-
dogrudansatisislevlisogutmacihazlarinailiskinithalatdenetimrehberi-v2docx.docx 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

3.) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 
2021/3) ile  İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 40-42 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
 
40- Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) (hidrofil veya ağartılmış pamuklar hariç) (GTP: 52.01) 
 
41- Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil) (GTP: 52.02) 
 
42- Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş) (GTP:52.03)” 
 
EK (Konu Tebliğ) : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-8.htm 
 
 
4.) TÜRKİYE İLE BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA STA YÖNETMELİĞİ HK. 
 
29/12/2020 tarihinde imzalanan ve 13.3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1/1/2021 tarihinden itibaren 
her iki taraf için uygulanmaya başlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının eki “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün 
uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayınlandı. 
 
Yönetmeliğe göre bünyelerine İngiltere, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB veya EK-4’te 
listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünler, Türkiye’de  yetersiz 
işlem ve işçiliğin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye menşeli olarak kabul 
edilecek. 
 
Menşeli olmayan girdiler üzerinde bir Taraf ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem, ürünün diğer Taraf ülke 
menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınacak. Bu durumdaki bir ürün için menşe beyanı 
düzenlenebilmesi için karşı taraftaki tedarikçiden yönetmeliğin EK-3’ünde belirtildiği şekilde bir tedarikçi beyanı 
veya menşeli olmayan girdileri yeterince ayrıntılı bir şekilde tanımlayan ve aynı bilgileri içeren eşdeğer bir belge 
temin edilecek. 
 
AB menşeli girdilerin,  AB menşeli olduğunun ispatı, 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu 
Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar uyarınca, A.TR Dolaşım 
Belgesi eşliğinde ithal edilen eşya için AB’deki tedarikçisi tarafından düzenlenen ve bir örneği EK-5’te yer alan 
tedarikçi beyanı ile yapılır. 
 
Menşe beyanı eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat notu veya başka bir 
ticari belge üzerine EK-4'te belirlenen biçimde yapılacak. Menşe beyanları yapıldığı tarihten itibaren on iki ay 
geçerli olacak. 
 
Menşe beyanı, ihracatçı tarafından  EK-3’te yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla elektronik ortamda 
düzenlenebilir. 
 
a) İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip elektronik ortama 
aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın, 
 



                                                                                                    

 

b) İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik olarak imzalanan, 
herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın, yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya 
elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilir. 
 
(3) Türkiye’den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci kolaylaştırmak 
amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresinin adı “Customs Office of 
Export - … ” şeklinde ilave edilir. 
 
Türkiye’de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşıyacak. 
 
Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla imzalanmış 
addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili gümrük idaresine vermiş 
olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmayacak. 
 
*** 1 Ocak-14 Nisan 2021 arası dönemdeki işlemler için bugün yayımlanan Yönetmelik dikkate alınmalıdır. 
Bu dönemde alınmış teminatların iadesi bugün yayımlanan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda incelenerek 
iade edilebilecektir. 
 
EK (Yönetmelik) : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-15.htm 
 
EK (Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İle Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli Ve 2/2021 Sayılı 
Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ) : 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210530-3.htm 
 
 
 
 
5.)  TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ STA HK. 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir elektronik iletide, 26.05.2021 tarihli Resmî Gazete'nin 
mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki 
“Tarım Anlaşması”nın; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Liechtenstein’in üyesi olduğu “Türkiye Cumhuriyet ile Avrupa 
Serbest Ticaret Birliği (EFTA) Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” kapsamında onaylandığı 
belirtilmektedir. 
 
Alınan yazıda devamla, Türkiye ve EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan tarım 
anlaşması ile tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatında her iki tarafın da vergi oranlarında taviz sağlayacağı 
belirtilmiş ve örneğin; İsviçre’den yapılacak rokfor, küflü peynir ve eritme peynirlerden alınan brüt 100 kg 
başına tercihli vergi oranının anlaşma kapsamında sıfır olacağı ifade edilmiştir. İsviçre’nin; Türkiye menşeli süt 
ürünleri, hayvansal menşeli ürünler, sebzeler, kahve, çay, hayvansal yağlar, şeker mamulleri gibi ürünlerde 
tercihli muameleyi uygulayacağı ve 100’den fazla üründe aynı tavizlerin sağlanacağı belirtilmiştir. Yazıda 
devamla, benzer şekilde İzlanda’nın ve Norveç’in yoğurt, tereyağı, kahve, çay, margarin, kakao tozu, makarna 
reçel gibi işlenmiş tarım ürünlerine AB’ye tanınandan daha az lehte olmayan muameleyi sağlayacağı 
bildirilmektedir. 
 
Söz konusu yazıda devamla, İsviçre ile Türkiye arasında iki yıl önce de tarım ürünleri ticareti için bu kapsamda 



                                                                                                    

 

anlaşma sağlandığı ve iki ülke arasında temel tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde ileri 
liberalizasyona gidilirken, Türkiye tarım ürünleri ihracatında öne çıkan ürünlerin İsviçre pazarına tercihli girişinin 
temin edildiği ifade edilmektedir. 
 
 EK : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525M1-1.pdf 
 
 
6.)  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/22) ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
menşeli 3919.90.80.30 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Genişliği 1 metreyi geçen kendinden 
yapışkanlı dijital baskı folyoları” ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.   
EK (Tebliğ) : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210527-7.htm 
 
7.)  “CE” İŞARETİ YÖNETMELİĞİ (KARAR SAYISI: 4021) HK. 
 
"CE" işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünlere "CE" işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına 
ilişkin usul ve esasları belirleyen “CE” İşareti Yönetmeliği yayımlandı. Yeni yönetmelik ile 16/12/2011 tarihli ve 
2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "CE" İşareti Yönetmeliği ise yürürlükten kaldırıldı. 
 
İlgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda "CE"işareti görme engellilerce de okunabilecek şekilde 
konulacak. 
 
İmalatçının yükümlülükleri ; 
 
a) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle, 
 
b) Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla, 
 
c) AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle, 
 
ç) "CE" işaretini ürüne koymakla, 
 
d) Teknik dosya ile AB uygunluk beyanını, ilgili teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği 
hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde 
yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde sunmakla, yükümlüdür. 
 
İthalatçının yükümlülükleri ; 
 
(1) İthalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla; 
 
a) İmalatçının  yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunu teyit etmekle, 
b) Ürünün "CE" işaretini taşıdığını ve ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini teyit etmekle, 
c) AB uygunluk beyanının bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre boyunca, süre belirtilmediği hallerde 
ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği bir dilde 
yetkili kuruluşa sunmak üzere bulundurmakla, 
ç) Yetkili kuruluşun talep etmesi halinde, teknik dosyanın bir örneğini teknik düzenlemede belirtilen süre 



                                                                                                    

 

boyunca, süre belirtilmediği hallerde ürünü piyasaya arz ettiği tarihten itibaren on yıl süreyle Türkçe veya yetkili 
kuruluşun kabul edeceği bir dilde yetkili kuruluşa sağlamakla, yükümlüdür. 
 
 
EK (Yönetmelik) : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210527-2.pdf 
 
8.)  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/18) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 
5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “koagüle suni deri” ürününe yönelik olarak 
başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda , İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki tabloda 
gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 

 
 
 
EK (Tebliğ) : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210528-5.htm 
 
9.)  İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/26) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 
8432.29.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “diğer çapa makineleri” ürünü 
ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması sonucunda,  İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, aşağıdaki 
tabloda gösterildiği şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 



                                                                                                    

 

 
EK (Tebliğ) : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210528-6.htm 
 
10.)  MISIR ACID UYGULAMASI GÖNDERİ ÖN BİLGİLENDİRME HK. 
 
1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır’a yapılacak ihracat gönderileri için “Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced 
Cargo Information (ACI-ACID)” numarası uygulamasına başlanmış olup, 1 Temmuz 2021 tarihiyle birlikte 
uygulama zorunlu olacaktır. 
 
İlgili numarayı barındırmayan gönderilerin boşaltma limanında işlem görmeden çıkış yerine iade edileceği 
belirtilmektedir. 
 
EK (OAİB Mısır ACID yazısı) : https://oaib.org.tr/tr/bulten-2021-5010.html 
 


