
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/26 
 

2021 / 26. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 

1.) 7326 YAPILANDIRMA YASASI KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN CEZALAR HK. 

IGMD Derneğin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne muhatap 14.06.2021 tarih, 2021/2187-BU sayı ve 7326 
Yapılandırma Yasası Kapsamında Yapılandırılan Cezaların YYS, OKS Güvenirlilik Koşullarında Kapsamında 
Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği İle İlgili Bilgi Talebi konulu yazısına Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 
cevabi yazısındaysa cezalardan doğan kamu alacaklarının yapılandırma kapsamına alınmasının OKSB ve YYS 
başvurularında dikkate alınmama için gerekçe teşkil etmediği belirtilmiştir 
 
Link: 12411.pdf (evrim.com) 
 

2.) GÜNEY AFRIKA ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ H.K 

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, “Elektronik Menşe Şahadetnamesi 
– Güney Afrika” hakkında bir yazı yayımladı. Yazıda, Güney Afrika Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye atıfla, 
Güney Afrika yetkili makamlarınca elektronik menşe şahadetnamesi düzenlenmeye başlandığı ve elektronik 
menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel listesine eklendiği belirtildi. Güney Afrika yetkili 
makamlarınca düzenlenen söz konusu menşe şahadetnamelerinin gerek duyulduğu takdirde 
"DannyV@sacci.org.za, pierides@mweb.co.za ve costap@sacci.org.a" elektronik posta adreslerinden 
doğrulanabileceği ifade edildi. 

 
3.)  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)H.K 
 
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle;  

 Çevre yatırımı alanı değişti; Teşvik belgesi müracaatları Bakanlığa bildirilmeyecek; 
  Sabit yatırım tutarı miktarları artırıldı; Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında 

ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklendi;  
 gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek makine 

ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP lerin de belirtildiği EK-8 olarak Karara eklendi;  
 EK-8 de bulunan eşyanın kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek; 
  İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan 

veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alındı; 
  Faiz veya kâr payı desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Alt bölge desteğinden yararlanacak 

yatırımlar başlıklı maddelerde, Geçici 13 ve 14 maddelerde ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek 
Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri başlıklı Ek-2A da da değişiklik 
yapıldı. 



                                                                                                    

 

 
EK-8 ile ilgili olarak 4191 sayılı karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımına ilişkin kararda yapılan 
değişiklikle gümrük muafiyeti uygulanmayacak eşya listesi (EK-8) oluşturulmuştur.Yatırım teşvik belgesi 
verilmesini düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapılarak 174 adet GTİP 
kapsamı ürünler için düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgelerinde Gümrük vergisi ve İlave Gümrük vergisi muafiyeti 
kaldırılmıştır. Karar 29.06.2021 tarihinde yayınlanmış olup bu tarihten önce bu 174 adet GTİP için vergi muafiyeti 
ile düzenlenmiş olan Yatırım Teşvik belgelerinin muaf olarak ithal edilip edilemeyeceğine dair Bakanlık tarafından 
biz düzenleme yapılması beklenmektedir. Bu tarihten sonra düzenlenecek olan Yatırım Teşvik belgeleri bu 
GTİP’lerde Gümrük vergisi ve İlave Gümrük vergisi için muafiyet içermeyecek ve ithalatların bu vergiler ödenerek 
yapılması gerekecektir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-7.pdf 
 

 4.) MISIR ACI – ACID SAYISI UYGULAMASI *HATIRLATMA* 

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Mısır'a yapılacak ihracat gönderileri için "Gönderi 
Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID)" numarası uygulamasına başlamış olduğu açıklanarak, 
1 Temmuz 2021 tarihiyle birlikte uygulamanın mecburi olacağı bildirilmişti. Ancak bilahare Kahire Ticaret 
Müşavirliği'nden alınan 2.ci yazıya atfen Mısır'daki iş çevrelerinin ve çok uluslu şirketlerin talepleri 
doğrultusunda, Mısır Maliye Bakanlığı tarafından 23/06/2021 tarihli ve 2021/328 sayılı Karar'ın yayımlandığı 
ifade edilerek, ACI-ACID uygulaması başlama tarihinin 3 ay ertelendiği belirtilmiştir. Yazıda, 1 Ekim 2021 
tarihinden itibaren sadece sisteme dahil kargoların ilgili ülke gümrük limanlarında kabul edileceği ve başka bir 
erteleme yapılmayacağı da vurgulanmıştır. 
 
 

5.)  EK TAHAKKUK SÜRESI GEÇTIKTEN SONRA CEZA ZAMANAŞIMI HK. 

29.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay 7.dairesinin kanun yararına temyiz incelemesi kararında 
3 yıllık ek tahakkuk süresi geçtikten sonra ceza zamanaşımı içerisinde kovuşturma açılması halinde gümrük 
kanunun 197/4 maddesi gereği ek tahakkuk işleminin yapılabileceğine karar vermiştir 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-14.pdf 
 
 
6.)   İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4) HK. 
 
35. fasılda yer alan Kazein, kazeinat, süt albümini, süt proteini ithalatında yürürlükte olan 2011/4 sayılı İthalatta 
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; 
Yeni Tebliğ ile Gözetim Belgesi ile ithal edilebilen ürünlerde herhangi bir değişiklik olmadı;  
50 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalattaki gözetim muafiyeti kaldırıldı;  



                                                                                                    

 

Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sayfasında yer alan E-İmza 
Uygulamaları altındaki E-İmza Uygulamalarına Giriş bölümünde yer alan İthalat İşlemleri kısmında elektronik imza 
veya e-Devlet adresinden yapılabilecek. (Yürürlük; 2/8/2021)  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210703-18.htm 
 


