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2021/ 24. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.)  E-BELGE UYGULAMALARINDA İPTAL İŞLEMLERİ İLE İHBAR VE İHTARLARIN 
GİB BİLGİ SİSTEMLERİNE BİLDİRİM USULLERİ HAKKINDA DUYURU HK  
 
Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (526 Sıra No.lu VUK Tebliği ile eklenen) “V.10. e-
Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölümünde e-Belge iptal işlemleri ile 
Türk Ticaret Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü 
mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılan 
ihbar veya ihtarların 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak kılavuzda 
belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi işlem sistemine bildirilmesi 
zorunluluğu getirilmiş ve bu çerçevede konuya ilişkin “e-Arşiv Uygulamaları (e-Arşiv Fatura, e-SMM) 
İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” ile “e-Fatura İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu” Başkanlığımızca 
ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 
 
Söz konusu kılavuzların yayınlanması sonrasında Başkanlığımıza iletilen hususların değerlendirilmesi 
neticesinde; aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
 
Link : https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/Iptal_Ihtar-Itiraz_Bildirim_Kilavuzu_Hakkinda_Duyuru.pdf 
 
2.) E-ATA/TR PROGRAMI VE UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR HK 
 
2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel 
Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) 
uyarınca ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşyanın, giriş gümrük idaresine varışından 
önce elektronik olarak beyan edilebilmesi sağlanmıştır. 
 
“e-ATA/TR Programı ülkemize giriş veya ülkemizden çıkış yapan ATA Karneleri kapsamındaki 
eşyanın, tüm gümrük işlemlerinin yapılacağı web tabanlı elektronik bir platformdur. Söz konusu 
program sayesinde ATA Karnesi kayıtlarının hem gümrük idarelerinde hem de mükelleflerin 
kayıtlarında elektronik ortama taşınması hedeflenmiştir.” 
 
Bu kapsamda, ATA Karnelerinin takibinin elektronik ortamda, web tabanlı bir program aracılığıyla, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile entegrasyon sağlanarak yapılabilmesini ve işlemlerinin 
daha sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen Bakanlığımızca e-ATA/TR programı 
geliştirilmiş olup bahse konu e-ATA/TR programı ile ATA Karnelerinin beyan, onay ve muayene 
işlemleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanan Genelge ilişikte bilgilerinize 
sunulmuştur. 
 
E-ATA/TR Programı Ve Uygulamasına İlişkin Esaslar Genelge Link:  
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/E-
ATA_TR%20Program%C4%B1%20ve%20Uygulamas%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Esa
slar_Ustyazi.pdf.pdf 
 



                                                                                                    

 

E-ATA/TR Mükellef Kılavuzu :  
https://ticaret.gov.tr/data/60c7455313b8763390abac23/eATA%20M%C3%BCkellef%20K%C4%B1lav
uzu.docx 
 
3.) TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA FİRE VE KULLANIM 
ORANLARI HK 
  
 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 
“fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde “İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, 
Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen 
üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları 
esas alınarak DİİB düzenlenir. Bahse konu fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, 
Genelge’de belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınır. Ancak, 
belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranları belge düzenlenme aşamasındaki fire 
oranlarından düşük ise gerçekleşen fire oranları dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.  
 
Yukarıda bahsi geçen Genelge ile ilgili olarak, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret 
Müfettişi, tarafından düzenlenen 30.11.2020 tarihli Kontrol Raporunda; Dahilde İşleme İzin belgelerinin 
düzenlenme aşamasında firmaların fire ve kullanım oranlarını genelgeye göre azami oranlar üzerinden 
beyan ederek belge talebinde bulundukları ancak Müfettişliklerince bizzat yapılan incelemelerde 
fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığının tespit edildiğinin ifade edilmesi üzerine;  
 
Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe bundan sonra düzenlenecek tüm belgelere Genelgede yer 
alan yukarıdaki hükümle ilgili konuya bir kez daha dikkat çekilebilmesini teminen “İş bu belge 
kapsamında üretilecek ürünler için verilen fire ve kullanım oranları, 2015/2 sayılı Genelgeye 
göre verilebilecek azami oranlar olup, üretim aşamasında gerçekleşen değerlerin bu oranların 
altında kalması durumunda anılan Genelgenin 8. maddesinde de yer aldığı üzere kapatma 
işlemlerinin bu oranlar üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik belgenin revize edilmesi firmanın 
sorumluluğundadır.” özel şartının konulmasına karar verilmiştir. 
 
Firmaların ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen; 2015/2 sayılı Tekstil, 
Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 
13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak üzere 14/06/2021 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen 
fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapmalarına olanak 
sağlanmıştır. 
 
Ayrıca, Taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelerde de yeniden bir yazışmaya gerek kalmaksızın Bölge 
Müdürlüklerince taahhüt hesabı açılarak yeni duruma göre kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Link : https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=640361782021615132735 
 
4.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/30) HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünleri ithalatına yönelik 
yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması 
karar verilmiştir. 
Mevcut Önlem; ÇHC menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” için 23/5/2010 tarihli ve 
27589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 



                                                                                                    

 

(Tebliğ No: 2010/13) ile 1.200 ABD doları/ton tutarında dampinge karşı önlem yürürlüktedir 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210616-5.htm 
 
 
5.) KUMAŞ CİNSİ EŞYANIN BOYANMASI - DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HK 
  
Ham kumaş ve/veya mamul (ağartılmış) kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinde 
Dahilde İşleme İzni veya Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenletilmesi firma tercihine bırakılmıştır.. 
 
Link: http://www.bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4092_1623938625_2.pdf 
 
6.) GÜMRÜKLER GENEL TEBLİĞİ HK 
 
Gümrük Genel Tebliğlerinde yapilan degisiklik ile İmza Sirküleri aslı/onaylı örneği” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
–– Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik : 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-6.htm 
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-7.htm 
–– Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-8.htm 
–– Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 3) 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-12.htm 
–– Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tır 
İşlemleri) (Seri No: 8) 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-13.htm 
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit 
Rejimi) (Seri No: 10) 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-14.htm 
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit 
İşlemleri) (Seri No: 11) 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-15.htm 
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit 
Rejimi) (Seri No: 11) 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-16.htm 
–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 6)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit 
Rejimi) (Seri No: 12) 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-17.htm 
 
7.) ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ HK 
 
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sıra No: 6) Güncel imza sirküleri, şirketin mevcut imza yetkililerini ve yetkilerinin kapsamını 
gösterir olmalı ve imza örneklerini içermelidir.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-18.htm 
 



                                                                                                    

 

 
 
8.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/31) HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7009.91 gümrük tarife pozisyonunda (GTP) yer alan “çerçevesiz cam 
aynalar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden 
geçirme soruşturması açılması karar verilmiştir. 
 
 Mevcut Önlem : 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/27) ile ÇHC menşeli “çerçevesiz cam aynalar” 
için CIF bedelin %27’si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüktedir 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-11.htm 
 
 
 
 
 


