
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/27 
 
 
 

2021/ 27. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.)  TCMB İHRACAT GENELGESİ’NE İLAVE  HK.  
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.06.2021 tarihli ve 392745 sayılı yazısı üzerine TCMB İhracat 
Genelgesi’nin “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21’ni maddesi 4’ünü fıkrasına, Merkez Bankası 
tarafından 01.07.2021 tarihinde ekleme yapılmıştır. 
 
Yapılan değişiklikle Genelge’nin 21’nci maddesi 4’üncü fıkrası; 
 
(4) İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat konusu 
malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 180 gün 
olması gerekir. Ancak, bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 
ihraç edilecek bir ürün için ihracat öncesi yapılan ithalatta, ithal edilen malların serbest dolaşıma giriş 
tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında 180 günden fazla süre bulunması halinde 
dahilde işlem izni için (Dahilde İşleme İzin Belgesi, Dahilde İşleme İzni) Ticaret Bakanlığınca verilen 
sürenin (söz konusu sürenin ilgili mevzuat hükümlerince uzatılması halinde verilen ek süre de dahil 
olacak şekilde) mahsup işlemlerinin yapılmasında ihraç ve ithal arasındaki azami süre olarak dikkate 
alınması mümkündür.” şeklini almıştır. 
 
Eski Hali :“(4) İthalat bedellerinin ihracat bedelinden mahsup işleminde kullanılabilmesi için ithalat 
konusu malların serbest dolaşıma giriş tarihi ile ihraç konusu malların fiili ihraç tarihi arasında azami 
180 gün olması gerekir.” 
 
 Link :  
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
e90670f7-fc2e 
 
2.) ANTREPODA KAĞITSIZ BEYANNAME HK 
 
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından  “Antrepoda Kağıtsız Beyanname” konulu 
02.07.2021 tarihli yazısında ; Kağıtsız Gümrük İşlemleri projesi kapsamında  antrepo beyannamesinin 
ve tüm eklerinin elektronik ortama alınarak pilot uygulama olarak başlatılan uygulamanın tüm 
gümrük müdürlüklerine yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtilmektedir. 
 
Buna göre 71xx ve 72xx rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak belirli gümrük 
müdürlükleri hariç aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır; 



                                                                                                    

 

 
05.07.2021-02.08.2021 tarihleri arasında antrepo beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen 
belgelerin ihtiyari olarak taranabilmesi ve e-imza ile imzalanmaksızın beyannamenin blokesinin 
kaldırılabilmesi sağlanacaktır. 
 
03.08.2021 tarihi itibari ile beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen 
belgelerin taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması 
zorunlu olacak. 
 
Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru  tarafından onaylanmamışsa muayene blokesi 
kaldırmaya sistem izin vermeyecek. 
 
Link : http://www.bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4115_1625473032_3.pdf 
Hariç tutulan gümrük idarelerinin listesi Link : 
http://www.bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4115_1625473020_2.xlsx 
 
3.) AZERBAYCAN'A TURUNÇGİL İHRACATI HK 
  
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan yazıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansı 
tarafından ülkelerine turunçgil bitkilerinin meyve ve fidanlarının ithalatında ari bölge ve sıcaklık şartı 
uygulamasının değiştirildiği ; ekteki tabloda yer alan bitkilerin yine ekte belirtilen zararlı 
organizmalardan ari olması halinde ithalatına izin verileceği bildirilmektedir. Aynı yazıda devamla, söz 
konusu ülkeye belirtilen ürünlerin ihracat işlemlerinde ekli tablodaki zararlı organizmalar başta olmak 
üzere, karantina zararlılarından ariliğin titizlikle kontrol edilmesi ve bulaşık partiler için kesinlikle bitki 
sağlık sertifikası düzenlenmemesi hususunda Bakanlıkları ilgili müdürlüklerine gerekli talimatın 
verildiği ifade edilmektedir. 
 
Konu yazı ve tablo için Link : https://uib.org.tr/tr/bulten-2021-411.html 
 
4.) GÜVENLİ MOBİL ÖDEME VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ BAŞVURU KILAVUZU HK 
 
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu yayınlanmıştır. 
Link: https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/GMOEBYS_Basvuru_Kilavuzu.pdf 
 
5.) OYUNCAKLARIN İHTİSAS GÜMRÜKLERİNE SİNOP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ EKLENMİŞTİR HK 
  
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) nin 3 üncü maddesini birinci fıkrasında 
bildirilen Oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük 
müdürlüklerine Sinop Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210707-11.htm 
 
6.) TİCARET BAKANLIĞINA İLİŞKİN MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK HK 



                                                                                                    

 

 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79) ile bazı değişiklikler  yapıldı. 
 
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlükler yeniden düzenlendi;  
 

 Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. 

 
 Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü Uluslararası Hizmet Ticareti 

Genel Müdürlüğü ; Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Serbest 
Bölgeler Genel Müdürlüğü; Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü ise Ticaret Araştırmaları ve 
Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 

 
 İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapma görevi İhracat Genel Müdürlüğü'nden İthalat Genel 
Müdürlüğü'ne geçti. 

 
 Gümrük müşaviri ve yardımcıları ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine ilişkin iş ve işlemler 

artık Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce yürütülecek. 
 

 Gümrük idarelerinin denetimi altındaki alanlarda yükleme, boşaltma, nakletme, elleçleme, 
ambarlama, tartım ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak yetkisi Gümrükler Genel 
Müdürlüğü'nden alınarak yeni oluşturulan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye 
Genel Müdürlüğü'ne verildi. 

 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210707-1.pdf 
 
 
7.)  YATIRIM TEŞVİK KARARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 
GGM ‘ye yazılan Gümrük Vergisi Muafiyeti konulu yazısında ;   
 
29/06/2021 tarihinde yürürlüğe giren ve 2012/3035 sayılı kararda değişiklik yapan 28/06/2021 tarihli 
ve 4191 sayılı karar ile yapılan değişiklikle gümrük muafiyeti uygulanmayacak eşya listesi (EK-8) 
eklendiği , 
 
Bu kapsamda EK-8 ‘de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi muafiyeti sağlamaksızın teşvik 
belgesi kapsamında temin edilebileceği, ancak EK-8 Kapsamında yer alan kullanılmış ve yenileştirilmiş 
makine ve teçhizat teşvik kapsamında temin edilemeyeceği,  
 
Değişiklikler kararın yayınlandığı 29.06.2021 tarihinden sonra verilecek YTB ile ilgili olup;  bu tarihten 



                                                                                                    

 

önce alınmış belgeleri kapsamadığını . Diğer bir ifadeyle, mevcut belgelere karardan önceki mevzuat 
hükümlerine göre işlem yapılabileceği belirtilmiştir. 
 
Konu Yazı Link : https://files.igmd.org.tr/doc/8072021-124413_yt-muafiyetipdf.pdf 
Karar 4191 ve EK-8 :  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-7.pdf 
 
 
 

8.) 4 NOLU TRANSIT REJIMI GÜMRÜK GENEL TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK 
 
4 seri nolu Transit Rejimi Gümrük Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle; Bireysel Teminat Mektubu, 
Kapsamlı Teminat Mektubu, TC31- Kapsamlı Teminat Sertifikası ve TC33- Teminattan Vazgeçme 
Sertifikası başlıklı eklerine Birleşik Krallık eklenirken; ilgili eklerdeki Makedonya ibaresi Kuzey 
Makedonya olarak değiştirildi. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210708-8-1.pdf 
  
 
 
 
 
9.) EMY HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 
22.06.2021/31519 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4107 sayılı karara istinaden, I ve III sayılı 
listelerdeki Tarım Payı vergisinin Ek Mali Yükümlülük olarak hesaplatılacağı yönünde değişiklikler 
yapılmış ve 07.07.2021 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Konuyla ilgili haber ekine göz atmanızı 
önemle rica ederiz. 
 
Bülten 2021/25 – 4.haber : https://www.simurggumruk.com/documents/B%C3%9CLTEN%202021-
25.pdf 
 
10.) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ÜRÜNLERI HİBE – İHRACAT UYGULAMASI KALDIRILDI 
 
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) internet sitesinde yapılan duyuruda; 
 
Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kişisel 
koruyucu donanım ürünleri taleplerinin tedarik edilmesi ve bunların dağıtımının sağlanması 
konularında Genel Müdürlüklerinin görevlendirildiği bilgisi verilerek; 
 
Tedarikçilerle hibe-ihracat modeli kapsamında mal alım sözleşmeleri imzalamak suretiyle kamu 
kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları “Cerrahi Maske, FFP2 (N95) / FFP3 Maske, Koruyucu 



                                                                                                    

 

Tulum, Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük, Koruyucu Gözlük, Nonsteril Nitril Tıbbi Muayene 
Eldiveni, Nonsteril Pudralı Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteril Pudrasız Tıbbi Muayene Eldiveni, Lateks 
İçermeyen, Pudrasız Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudralı Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudrasız 
Cerrahi Eldiven” taleplerinin tedarik edilmesi ve dağıtımının Genel Müdürlüklerince yürütüldüğü 
belirtilmektedir. 
 
Pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar salgının kontrol altına alınabilmesi için ülke 
genelinde yürürlükte olan kısıtlama döneminde uygulanan hibe-ihracat modeli ile kamu kurum 
kuruluşlarının kişisel koruyucu donanım ürünleri ihtiyacı tedarik edilmiş olup gelinen aşamada 
salgının kontrol altına alınması, kişisel koruyucu donanım tedarikinde arz güvenliğinin sağlanması, 
21.06.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kademeli normalleşme sürecinin 
3’üncü etabına geçilmesi ve 01.07.2021 tarihi itibarıyla kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Genel 
Müdürlüğümüzce yürütülen hibe ihracat uygulamasının ve TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve 
Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin 
Protokol” ün 16.07.2021 tarihi itibari ile sonlandırılmasına karar verilmiştir. 
 
Link : https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3676 
 
11.) MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI REHBERİ YAYINLANDI  
 
1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 
14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar 
doğrultusunda hazırlanan Rehberde; Matrah ve vergi artırımının kapsamı, Gelir/kurumlar vergisinde 
matrah artırımı, Gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım, Katma değer vergisinde artırım, Kanun’un 
yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı, Matrah ve vergi 
artırımından yararlanamayacak olanlar, Matrah ve vergi artırımının beyanı ve ödemesi, gibi genel 
bilgiler yer almaktadır. 
 
Link : https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7326_Matrah.pdf 
 
 

12.) DAHILDE İŞLEME İZNI KAPSAMI KIYMETLI MADEN İTHALI 

 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünce 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 14/1-b maddesi 
(Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri 
çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması) 
uyarınca verilen dahilde işleme izinlerine ilişkin işlemleri düzenleyen 2021/10 sayılı Genelde, 
9/7/2021 tarihli 2021/18 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.  
 
Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19 tarife alt pozisyonundan” ibaresi çıkartılmıştır. 2021/10 



                                                                                                    

 

sayılı Genelge kapsamına yalnızca 7108 tarife pozisyonundaki eşya girmektedir. 
 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne kadar varan onay 
süreci eski haline getirilerek doğrudan gümrük müdürlüğünce incelenecek ve uygun bulunması 
halinde gümrük müdürlüğünce onaylanacak. 
 
EK-GENELGE 2021/18 
 
13.) İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/4) - DUVAR KÂĞIDI VE 
BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATI HK 
 
İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 
4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan ürünlerin ithalatında 
uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan 
tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri 
Anlaşmasının (Anlaşma) 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak 
önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde istişarelerde bulunulmasına, 
Anlaşmanın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin 
istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği 
ile karar vermiştir. 
 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-22.htm 
 
 
14.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/32) – BİSİKLET 
İÇ VE DIŞ LASTİĞİ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/32) ile Çin Tayvanı, Vietnam Sosyalist 



                                                                                                    

 

Cumhuriyeti ve Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife 
istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 
4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “bisikletlerde kullanılan 
kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan 
“diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan 
dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ile yine aynı gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı hariç)” ürününe yönelik 
yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması 
açılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-23.htm 
 
15.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/33) – 
MOTOSİKLET İÇ VE DIŞ LASTİĞİ HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/33) ile Çin Tayvanı ve Vietnam 
Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “motosikletlerde 
kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında 
yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife 
istatistik pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 
gümrük tarife pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ile aynı gümrük 
tarife istatistik pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 
4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, 
jantı hariç)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai 
gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-24.htm 
 
 
16.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/35) –DEMİR 
VEYA ÇELİK HALAT VE KABLOLAR HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/35) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya 
Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 
7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve 
kablolar (kapalı halatlar dahil)” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme 
ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-25.htm 
 
 
 



                                                                                                    

 

17.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/35) – 
VİETNAM MENŞELİ BORULAR HK. 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/38) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti 
menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan 
“Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz 
çelikten olanlar” ithalatına aşağıda ki tabloda gösterilen oranlarda anti damping vergisi getirildi.  
 

 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-26.htm 
 
18.) SÜRESİ DOLACAK DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLERİN İLANI HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/39) ile 2021 yılının ilk yarısında 
yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2022 yılının ilk yarısında süresi dolacak 
mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-27.htm 
 
19.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/6)'DE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)'de Değişiklik Yapılması 
Hakkında Tebliğ ile 2016/6 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe ;  
 
 EK MADDE 1 - 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 gtipları altında yer alan 
paslanmaz çelikten boruların Vietnam menşeli olanlarının ithalatında 10/7/2021 tarihli İthalatta 
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/38) kapsamında dampinge karşı kesin 
önlemin yürürlüğe girmesi sebebiyle, 2016/6 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesinde yer alan tabloda 
menşe ülke sütununda yer alan Vietnam kısmına ait hükümlerin, 10.07.2021 tarihinden itibaren 
uygulanmayacağı ile ilgili ek madde eklendi. 
 



                                                                                                    

 

Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-29.htm 
 
20.) 3915.10 GTİP’Lİ ETİLEN POLİMERLERİNDEN ATIKLARIN İTHALATI HK 
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 
Güvenliği Ve Denetimi: 2021/3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 
2021/36) ile 2021/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat 
Denetimi Tebliğinin eklerinde yapılan değişiklikle; kısa süre önce ithali yasak atıklar listesine alınan 
3915.10.00.00.00 GTİP li etilen polimerlerinden atıklar, yeniden uygunluk denetimine tabi atıklar 
listesine alındı. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-28.htm 
 
 
 
 
 
 
EK-GENELGE 2021/18 

T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

9/7/2021 

Sayı : 41208501-010.06.01 
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli 
            Maden İthali-2021/10 sayılı Genelgede 
            Değişiklik 

GENELGE 
(2021/18) 

İlgi: 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge. 

İlgide kayıtlı Genelgede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

1. Genelgenin ilk paragrafından “ve 7113.19 tarife alt pozisyonundan” ibaresi çıkartılmıştır. 

2. Genelgenin 3 üncü maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük 
müdürlüğünce incelenir ve uygun bulunması halinde gümrük müdürlüğünce onaylanır.” 
3. Genelgenin 4 ve 5 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Rıza Tuna TURAGAY 



                                                                                                    

 

Bakan a. 
Bakan Yardımcısı 

DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge 3 üncü maddesinin ilk cümlesinin Yukarıdaki Genelge ile 
değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 
  

3- İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından 
gümrük idaresince incelenir. 

 

25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelgenin 4 üncü ve 5 inci maddelerinin Yukarıdaki Genelge ile 
yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekilleri aşağıdadır. (Mevzuat.Net) 

  

4- Yukarıdaki hususlar itibariyle gümrük idaresince olumlu bulunarak ilgili Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğüne gönderilen başvurular, Bölge Müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa (Gümrükler 
Genel Müdürlüğüne) iletilir. 

5- Gümrükler Genel Müdürlüğünce uygun bulunan başvurular, Bölge Müdürlüğüne, Bölge 
Müdürlüğünce de izin başvurusunun onaylanmasını teminen başvurunun yapıldığı gümrük idaresine 
bildirilir. 

 
 


