
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/28 
 

2021 / 28. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA YURT DIŞINDAKİ FİRMADAN ALINAN MAKİNA HK 
 
Yurt dışından yapılacak Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 84.57 ve 84.58 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
(GTİP) numaralarında yer alan malların, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
uyarınca yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketinden kiralanıp, malların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 
128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında geçici ithalat rejimine tabi tutulması ve malların Türkiye'de kaldığı her 
ay için kati ithalatında alınması gereken gümrük vergilerinin %3'ünün tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, 
sözleşme süresinin bitiminde mülkiyetinin devir alınacağı, söz konusu malların kati ithali KDV'den istisna 
olduğundan, malların Türkiye'de kaldığı süre için gümrükte KDV alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
EK: Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge 
 
2.)  MENŞE SORUŞTURMALARINDA YAŞANAN SIKINTILAR HK 
 
Gümrük Müşavirleri  Derneklerince; eşyanın serbest dolaşıma girişinden sonra menşe ispat belgelerinin ve 
menşe şahadetnamelerinin sonradan kontrollerinde yaşanan sıkıntılara ilişkin olarak Gümrükler Genel 
Müdürlüğü'ne bir yazı iletilmişti. 
 
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün, “Menşe Soruşturmalarında 
Yaşanan Sıkıntılar Hakkında” cevabi yazısında; 
 
-Sonradan kontrole gönderilen evraklar için yükümlüye tebligat yapılmasının, sonradan kontrol sürecinde yer 
alan standart bir işlem olmamakla birlikte, sonradan kontrol sisteminin amacına da uygun olmadığı , 
 
-Sonradan kontrole gönderilen evrakların cevap verme sürelerinin aşılmış olmasına rağmen cevap alınamadığı 
durumlarda yapılacak işlemlerin uluslararası anlaşmalar kapsamında düzenlenen mevzuat çerçevesinde 
yapılacağı, 
 
-Sonradan kontrol için yetkili kurum iletişim bilgileri tercihli ticarete konu belgeler için partner ülkeler 
tarafından, tercihsiz ticarete konu menşe şahadetnameleri için ise gerek Ticaret Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı 
gerekse Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Ticaret Bakanlığına iletilmekte ve güncel iletişim bilgileri Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürlükleri ile paylaşıldığını. Dolayısıyla, başvurunun hatalı mercilere yapılması gibi bir durumun 
söz konusu olmadığı, 
  
-İlgili mevzuatta belirlenen süre içerisinde cevap alınamayan durumlarda, sonradan kontrol süreci tamamlanmış 
olarak değerlendirilip, 2014/1 sayılı Genelge gereğince ek tahakkuk kararı düzenlenmesinin, mevzuat gereği 
uygun bir işlem olduğu , 
 
- Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün elektronik menşe konulu çeşitli yazılarında; 
Elektronik Menşe düzenleyen ülkeleri ve düzenlenen belgelerin doğruluğunun, QR kodu ile sorgulama, Web 
adresi üzerinden sorgulama ve E-Posta yolu ile sorgulama gibi yöntemlerle yapılabildiği belirtilmekle birlikte, bu 
durumun gümrük idarelerinin gerektiğinde sonradan kontrol talebinde bulunma hakkını ve yükümlülüğünü 



                                                                                                    

 

ortadan kaldırmadığı , 
 
-İlgili mevzuatta yer verilen "Makul şüphenin mevcudiyetinde, sonradan kontrol talebine, talep tarihinden 
itibaren on ay içerisinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da eşyanın 
serbest dolaşım/menşe statüsünün tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, 
talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idarelerinin, istisnai durumlar hariç olmak üzere, söz konusu eşyaya 
tercihli rejim tanınmasını reddedebilir.” hükmü doğrultusunda, sonradan kontrol talebinin iletildiği tarih 
itibariyle 10 aylık sürenin sonunda yurtdışındaki makamlardan gerekli yanıtın alınamaması halinde tercihli 
rejimin uygulanmaması gerektiği bildirilmiştir 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/12072021-111659_2pdf.pdf 
 
3.)  HUSUSİ DAMGALI PASAPORT HAK MAHRUMİYETİ HK 
 
T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport 
Kanununun 14 üncü maddesine göre son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Cumhurbaşkanının belirleyeceği 
değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslara göre hususi damgalı pasaport 
verilebileceği hükme bağlanmıştır. 
 
Uygulamada karşılaşılan sorunlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı ile yapılan müzakereler neticesinde hususi damgalı 
pasaport alabilme şartlarının kaybının bildirilme süresinin 3 iş günü olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bir 
başka ifadeyle, pasaportun geçerlilik süresi içinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından birinin kaybı 
halinde, en geç bu durumun gerçekleştiği tarihten sonraki üç iş günü içerisinde yapılmayan bildirimler için 4 
yıllık hak mahrumiyeti işlemi yapılacaktır. 
 
Link : http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-6627.html 
 
4.) DONATIM VE İŞLETME MALZEMESİ -GTİP İLAVESİ HK 
 
Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşyanın serbest dolaşıma girişinde uygulanacak gümrük işlemlerini 
düzenleyen 2014-17 sayılı Genelge'de yapılan değişiklikle "Gümrük muafiyetine tabi donatım ve işletme 
malzemesine ilişkin liste" ye yeni GTİPler eklendi., 
 
Link: https://l24.im/Pu8f 
 

5.)  VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNE EKLENECEK GTİP'LER HK 
 
Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 
23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel 
Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir. 
 
Bununla birlikte 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin 
Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği de belirtilmektedir. 
 
Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almaktadır. 



                                                                                                    

 

EK-1 : https://www.kisa.link/PaNl 
 
EK-2 : https://www.kisa.link/PaNm 
 
6.)   ÇİN MENŞELİ SOLAR PANELLERE VERGİ UYGULAMASI HK  
 
Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal edilen ve GTİP kodu 8541.40.90.00.14 olan fotovoltaik (solar) modül ve 
panellerinin ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu gerekçesiyle dampinge 
karşı kesin önlem olarak 20 dolar/m2 gümrük vergisi ile önlem alınmış; 01 Nisan 2017’de başlatılan önlemin 
süresi belirsiz bırakılmıştı.  
 
Yeni tebliğe göre, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli fotovoltaik (solar) modül ve panellerinin ithalatına ilişkin ilave 
gümrük vergisi uygulaması 01 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. 
 
 
7.)  BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR 
SAYISI: 4275) HK 
 
9503.00.75 tarife pozisyonundaki oyuncak arabaların imalinde kullanılacak baskı devre kartları ile 9503.00.95 
tarife pozisyonundaki oyuncak bebeklerin imalinde kullanılacak ses mekanizmaları için 15.02.2022  (bu tarih 
dahil) 'ye kadar tarife kontenjanı açıldı. 
 
Tarife kontenjanı kapsamında ithalat nihai kullanım hükümlerine tabi olacak ve ithal lisansı alınması gerekecek. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-16.pdf 
 
8.) YALNIZ SÜSPANSİYON TİPIİ POLİVİNİL KLORÜR  DAMPİNG HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/29) ile Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya 
menşeli 3904.10.00.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “yalnız süspansiyon tipi polivinil 
klorür” ithalatına yönelik dampinge karşı önlemlerin, devam edilmesine karar verilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-4.htm 
 
9.)  PURO VE SİGARİLLOLARDA NİSBİ ÖTV ORANI DEĞİŞİKLİĞİ HK 
 
Puro ve sigarilloda  nisbi ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 45'e düşürüldü. Yeni oranlar 15.07.2021'den itibaren 
geçerli olacak. ÖTV oranı değişen GTİP ve madde tanımları aşağıdadır. 
 

 
 



                                                                                                    

 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-17.pdf 
 
10.)  BEBEK ARABALARI VE YALNIZCA BEBEK ARABALARININ ŞASİLERİ HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında 
kayıtlı “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan 
dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-11.htm 
 
11.)  PLASTİK MADDELERDEN OLAN SIVI MÜREKKEPLİ BİLYALI KALEMLER HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik 
maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu 
altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, yürürlükte 
olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde 
uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-12.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK: Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge 
 
T.C. 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 
Gelir İdaresi Başkanlığı 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 
 
Sayı : E-37009108-130[213319]-74112 
 
Konu : Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan 
makinaların katma değer vergisi karşısındaki durumu. 
İlgi : … tarihli özelge talep formunuz. 
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, Şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesi kapsamında yapacağınız 
yatırımlarda kullanılmak üzere, finansal kiralama sözleşmesine konu Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 
84.57 ve 84.58 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında yer alan malların, 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketinden 
kiralanıp sözleşme süresinin bitiminde mülkiyetinin devir alınacağı, malların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 
ve 134 üncü maddeleri uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ithal 
edileceği belirtilerek söz konusu malların geçici ithalatında gümrükte katma değer vergisi (KDV) ödenip 
ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır. 
 
3065 sayılı KDV Kanununun; 
-1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan 
teslim ve hizmetlerin; 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu, 
 
-4/1 inci maddesinde, hizmetin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, 
muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde 
gerçekleşebileceği, 
 
-13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat 
teslimlerinin vergiden istisna olduğu, -16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal 
ve hizmetlerin ithalinin; 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı 
fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya 
ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV'den istisna 
olduğu hükmüne yer verilmiştir. 
 
Konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat 
Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna" başlıklı (II/B-5.) bölümünde ayrıntılı 
açıklamalara yer verilmiştir. 
Öte yandan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri arasında düzenlenen geçici ithalat 
rejimi, "Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret 
politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki 
olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin 
uygulandığı rejim" olarak tanımlanmış olup, 133 üncü maddesinde ise, "Geçici ithalat rejimine tabi tutulan 
eşyadan her ay için alınacak ithalat vergilerinin, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde söz 



                                                                                                    

 

konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergi tutarının %3'ü olarak tahsil edileceği" 
hükme bağlanmıştır. 
Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından söz konusu malların gerekli şartları sağlamış olması kaydıyla yatırım teşvik 
belgesi kapsamında ithali, 3065 sayılı KDV Kanununun 13/d ve 16/1-a maddelerine göre KDV'den istisnadır. 
Ancak mezkur malların yurt dışından kiralanmasında, bu istisna hükümlerinin uygulanmayacağı açıktır. 
 
Diğer taraftan, yurt dışından yapılacak söz konusu kiralamalarda, kiralanacak malların Gümrük Kanununun 128 
ila 134 üncü maddeleri kapsamında geçici ithalat rejimine tabi tutulması ve malların Türkiye'de kaldığı her ay 
için kati ithalatında alınması gereken gümrük vergilerinin %3'ünün tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, söz 
konusu malların kati ithali KDV'den istisna olduğundan, malların Türkiye'de kaldığı süre için gümrükte KDV 
alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
 
 
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş 
ise bu özelge geçersizdir. 
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz 
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi 
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 
 

 


