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2021/ 22. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
 
 
1.) KAĞIT ATIKLARI İÇİN ÇOBANBEY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLENDİRİLMESİ HK  
 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 170) ile Atık ve metal hurdalar ihtisas gümrüğü uygulamasında değişiklik 
yapıldı. Çobanbey Gümrük Müdürlüğü kağıt atıkların ithalat kontrolleri konusunda ihtisas gümrüğü 
olarak yetkilendirildi. 
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi 
Tebliğleri kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca yetkili sınır gümrük kapıları ve 
limanlardan yapılabilmektedir. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210601-9.htm 
 
 
 
 
2.) MAKARNA , BULGUR VE BUĞDAY İHRACATININ KAYDA BAĞLANMASI HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (İhracat 2021/4) ile; İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in 
ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 43-45 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir. 
 
43- Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtip'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte 
ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil) 
44- Bulgur (GTP: 1904.30) 
45- Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba 
unları GTP: 1103.11) 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210601-10.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

3.) TARIM ÜRÜNLERİNDE DİR UYGULAMASI HK 
  
2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nin 7 nci maddesinin birinci 
fıkrasının “Buğday”a ilişkin “Genel Esaslar” başlığı altındaki ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
Değişiklik Sonrası Değişiklik Öncesi 
Değişik (31/05/2021)Makarna, irmik ve şehriye 
ihracatına yönelik belge talepleri, anılan ürünlerin 
makarnalık buğdaydan (durum buğdayı - GTİP: 
1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde 
değerlendirmeye alınır. Ancak, Afrika ülkeleri, 
Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Güney Amerika 
ülkelerine yapılacak ihracatta, buğday ithalatı 
gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya 
tekabül eden miktarda makarna ve/veya şehriye 
ihracatı yapılması, ihraç ürününün bünyesinde 
azami 0 oranında “adi buğday” kullanılması, ihraç 
edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve/veya 
adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi 
kaydıyla, makarnalık ve/veya adi buğdaydan 
üretilen makarna ve/veya şehriye ihracatını 
öngören belge talepleri de değerlendirmeye 
alınabilir. Bu kapsamda düzenlenen DİİB’lerin 
kapatılmasında yukarıda belirtilen şartların 
sağlandığına ilişkin yeminli mali müşavir raporu 
aranır. 

Makarna, irmik ve şehriye ihracatına yönelik 
belge talepleri, anılan ürünlerin makarnalık 
buğdaydan (durum buğdayı - GTİP: 
1001.19.00.00.00) elde edilmesi halinde 
değerlendirmeye alınır. Ancak, Afrika ülkelerine 
yapılacak ihracatta, buğday ithalatı 
gerçekleştirilmesini müteakip, ithal edilen eşyaya 
tekabül eden miktarda makarna ve/veya şehriye 
ihracatı yapılması, ihraç ürününün bünyesinde 
azami %30 oranında “adi buğday” kullanılması, 
ihraç edilen eşyanın ambalajında makarnalık ve 
adi buğdayın kullanım oranlarının belirtilmesi 
kaydıyla, makarnalık ve adi buğdaydan üretilen 
makarna ve/veya şehriye ihracatını öngören 
belge talepleri de değerlendirmeye alınabilir. Bu 
kapsamda düzenlenen DİİB’lerin kapatılmasında 
yukarıda belirtilen şartların sağlandığına ilişkin 
yeminli mali müşavir raporu aranır. 

 
 
Link: https://oaib.org.tr/tr/bulten-2021-5132.html 
 
2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi Link:  https://l24.im/1W6qy 
 
4.) ATA KARNESİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
ATA karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ve ATA karnelerine gümrük idarelerince 
yapılacak işlemleri belirleyen Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te değişiklik yapıldı. 
ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik 
olarak beyan edilebilecek. 
 
ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılabilmekte. ATA Karnesinin 
“B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da yer alan 
vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, 
Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte 
ibraz edilmesi gerekecek. 
 
Rejim Şartlarının İhlali ve Ceza Uygulaması başlıklı maddesinin "e" bendi ; 
 
"Gümrük idaresi, (b) ve (d) bentlerinde kefil kuruluşa tanınan süre içinde ödenmeyen gümrük vergileri 
ile ithalatta alınan diğer vergiler  toplamının yüzde 10 fazlasına kadar tutarı sürelerin bitim tarihinden 



                                                                                                    

 

itibaren (6 ay + 7 gün) en geç 7 (yedi) gün içinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunun 54 ve müteakip maddeleri uyarınca kefil kuruluştan (Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği), Gümrük Kanunu’nun 207/b ve 238 inci  maddelerine göre alınması gereken para cezası tutarı 
ile faizi ise karne hamilinden tahsil etmek üzere gerekli işlemleri yapar."şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-31.htm 
 
5.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/28) HK 
  
Konu Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife 
pozisyonu altında sınıflandırılan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik bir damping soruşturması  
açılmasına karar verilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-32.htm 
 
 
 
6.) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (İhracat 2021/5) ile ihracı kayda bağlı mallar listesine aşağıdaki ürünler eklendi , 
 
- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri 
levhalar (GTP: 4410) 
 
- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411) 
 
- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 
mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) 
(İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak 
Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere) 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210604-7.htm 
 
 
 
7.) HURMANIN GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ARTTIRILDI 
 
Hurma (0804.10.00.00.00)' nın gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. 
Diğer ülkeler,AB,EFTA,Faroe Adaları ,Malezya, Kosova, D-8 ülkeleri için yüzde 15'ten yüzde 25'e 
çıkarıldı. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210605-7.pdf 



                                                                                                    

 

 
 
8.) HATIRLATMA-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ EK SÜRE HK 
 
Bilindiği üzere 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 5inci mükerrer sayısında yayımlanan Tebliğ 
değişikliği ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine ek süreyle ilgili geçici madde eklenmiştir. Buna göre; 
dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen 
firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş, ihracat taahhüt 
hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt 
hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde 
işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) 
ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten 
itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilmesine karar verilmiş olup, 
başvurular için son tarih 30 Haziran 2021 olarak belirlenmiştir. 
 
9.) HATIRLATMA-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ EK SÜRE HK 
 
Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)`nin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile çiçeklerin 
(0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 
0602.90.30.00.00 pozisyonları hariç)  tesliminde KDV oranının yüzde 8 olarak uygulanması 
31.07.2021'e uzatıldı. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210602-21.pdf 
 
10.) HATIRLATMA-DAHİLDE İŞLEME REJİMİ EK SÜRE HK 
 
TC. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen E-42467338-
452.03-00064278357 sayılı “Kumaş Cinsi Eşyanın Boyanması-Dahilde İşleme Rejimi” konulu yazı ekte 
bilgilerinize sunulmuştur. 
 
Yazıda; 
 
“İhracat 2006/12 sayılı Tebliğin Dahilde işleme izni verilecek haller başlıklı 14. Maddesinin d) 
fıkrasında “Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya 
boyanması” ve f) fıkrasında “Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, 
ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya 
kabuğundan ayrılması” işlemlerine konu eşyanın ithaline Dahilde İşleme İzni kapsamında izin verildiği 
belirtilmektedir. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4065_1622449059_2.pdf 
 
 
 


