
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/30 
 
 
 

2021/ 30. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.)  AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV GÜNCELLEMESİ  HK.  
 
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar 
için 27/7/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları 
güncellenmiştir. 
 
 Link : https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv27072021.pdf 
 
2.) YYS KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN CEZALAR  HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar" konulu yazısı ile 7326 
Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’in, 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine dair yaşanan tereddütlerin giderilebilmesini 
teminen açıklama yapılmıştır. 
 
Link : https://www.kutso.org.tr/wp-content/uploads/2021/07/EKTicaret-Bakanligindan-
Alinan-Yazi.pdf 
 
3.) AB/REKABET AVANTAJI -FILAMENT CAM ELYAFI ÜRÜNLERİ HK 
  
T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, AB dışı ülkelerden 
sübvansiyonlu ithalata karşı korunmaya dair 2016/1037 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü’nün 18’nci maddesi 
uyarınca, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli filament cam elyafı ürünleri ithalatına karşı nihai telafi 
edici vergi uygulanmasına dair 2021/328 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, Avrupa Birliği (AB) Resmi 
Gazetesi'nin 25 Şubat 2021 tarihli ve L 65 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmiş olup, bu durumun 
ülkemize bahse konu ürünlerin AB'ye ihracatında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmiştir.  
 
İlgili tarife pozisyonları aşağıda belirtilmiş olup Cin Halk Cumhuriyeti menşeli olanları ithalinde AB 
tarafından yüzde 4,9 ila 10,3 oranlarında telafi edici vergi uygulanmaktadır 
 
7019 11 00, 7019 12 00 (TARIC codes 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039) ve 7019 
31 00 
 
Link : https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-6835.html 
 
4.) YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi 
Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin Ek-1 



                                                                                                    

 

Veteriner kontrolüne tabi ürünlerin işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idarelerinin listesinin 2 nolu 
dipnotundaki “transit ibaresi”, “ülkeye giriş” olarak değiştirilmesiyle, Kars Gümrük Müdürlüğü Demir 
İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar demiryolu ile gelen veteriner 
kontrolüne tabi ürünlerin ülkeye giriş işlemlerinde resmi kontrolleri gerçekleştirmeye yetkili olacak; Ek-3 
Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye 
Gümrük Bölgesine girişinde yetkili gümrüklere Hopa Gümrük Müdürlüğü eklendi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-6.htm 
 
5.) 4458 GÜMRÜK KANUNUNUN GERİ VERME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
  
7333-18.07.2021 Sayı ve Tarihli Kanun : 
 
Madde 13 -27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin birinci fıkrasının 
ikinci paragrafına “kasten yaptığı bir tahrifat” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ticaret politikası 
önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması” ibaresi eklenmiştir. 
 
Yapılan düzenlemenin gerekçesinde; yükümlülerin, ticaret politikası önlemlerinden kaçınmak için kendi 
beyanlarıyla eşyanın gümrük kıymetini artırmalarını müteakiben ödenmiş veya tahakkuk ettirilmiş 
vergilerin geri verilmesi veya kaldırılmasının önlenmek istenmiştir. 
 
4458 Sayılı Kanunun İlgili Maddesi : 

Eski Hali Yeni Hali 
MADDE 211- 1. Kanunen ödenmemeleri 
gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen 
gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk 
ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen 
gümrük vergileri kaldırılır. 
 
Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk 
ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin 
kasten yaptığı bir tahrifat sonucunda ödenmiş 
veya tahakkuk ettirilmişse, bu vergilerin geri 
verilmesine veya kaldırılmasına ilişkin talepler 
kabul edilmez.... 

MADDE 211- 1. Kanunen ödenmemeleri 
gerektiği halde ödenmiş olduğu belirlenen 
gümrük vergileri geri verilir. Kanunen tahakkuk 
ettirilmemeleri gerektiği halde tahakkuk ettirilen 
gümrük vergileri kaldırılır. 
 
Ancak, kanunen ödenmemesi veya tahakkuk 
ettirilmemesi gereken gümrük vergileri ilgili kişinin 
kasten yaptığı bir tahrifat  veya ticaret politikası 
önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin 
yükümlünün kendi beyanı ile artırılması   
sonucunda ödenmiş veya tahakkuk ettirilmişse, 
bu vergilerin geri verilmesine veya kaldırılmasına 
ilişkin talepler kabul edilmez... 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210728-1.htm 
 
6.) 7326 YAPILANDIRMA YASASI KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN CEZALAR - OKSB&YYS HK 
 
OKSB ve YYS sahibi firmaların yapılandırma kapsamında yapılandırılan cezalarının ilgili belgelerin 
güvenirlilik kriterleri kapsamında değerlendirmede dikkate alınması gerektiğine dair Gümrükler Genel 
Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazı yayınlamıştır.  



                                                                                                    

 

 
Link : https://files.igmd.org.tr/doc/27072021-120703_2187-cevabi-yazipdf.pdf 
 
 
 
 
7.)  AB'YE TAZE BİBER-TURUNÇGİLLER-NAR İHRACATI HK 
 
Avrupa Birliği ülkelerine yönelik muhtelif yaş meyve ve sebze ihracatında Gıda ve Yem Hızlı Alarm 
Sistemi (RASFF) kapsamında yapılan bildirimler ile Tarım ve Orman Bakanlığınca tatbik edilen kalıntı 
analizi sıklığına yönelik olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce bir yazı yayımlandı. 
 
Yazıda Avrupa  Birliği  Gıda  ve  Yemde  Hızlı  Alarm  Sistemi (AB-RASFF) kapsamında biber, greyfurt, 
limon, portakal, mandalinada pestisit kalıntısı nedeni ile alınan olumsuz bildirimlerin  belirgin şekilde 
artış gösterdiği bu nedenle AB'ye (İngiltere dahil)  yapılacak Taze Biber-Turunçgiller-Nar İhracatı 
partilerine uygulanacak  pestisit kalıntı  analiz  sıklığı oranının arttırılmasına karar verildiği 
belirtilmektedir. 
 
Link : 
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/Temmuz/28.07.2021/AB'ye%20Taze%20Biber
-Turun%C3%A7giller-Nar%20%C4%B0hracat%C4%B1.pdf 
 
 
 
8.) TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ VE BREXIT HK 
 
Brexit süreci kapsamında ülkemiz ve BK arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması" hükümleri gereği Ürün Güvenliği 
ve Denetimi Tebliğleri uyarınca Onaylanmış Kuruluş (OK) tarafından düzenlenen belgelerin haiz olması 
gereken BK menşeli ürünlere yönelik uygulanacak genel denetim uygulamalarına göre 2021/16 sayılı 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde yapılan başvuruların Brexit süreci kapsamında nasıl 
değerlendirilmesi gerektiğine yönelik hususlar başlıklar halinde belirlenmiştir 
 
Link : https://abmevzuat.com/wp-content/uploads/2021/07/Brexit-sureci-Tibbi-cihazlar.pdf 
  
 
 
9.) İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI HK 
 
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında 
Yönetmelik 29 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 
Link  : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210729-5.htm 
 



                                                                                                    

 

 
10.) TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENMESİ HK 
 
Peşin döviz başlıklı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (15) İhracat işlemlerinde ihracata ait peşin 
ödemenin çek ile yapılabilmesi bu Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan hükümlere uyulması 
şartıyla mümkündür. Çekle yapılan peşin ödemelerde, ilgisine göre bu madde hükümleri kıyasen 
uygulanır. 
 
MADDE 13 – (1) İhracatçılarca ihracat bedeli olarak tahsil veya iştira için tevdi edilen banka veya şahıs 
çekinin bankalarca iştiraya alınması halinde;  
a) Çekin keşidecisi yurt dışındaki banka ise iştira anında İBKB düzenlenebilir. 
b) Çekin keşidecisi şahıs ise çek karşılığı muhabir hesaplarına alacak geçmeden İBKB 
düzenlenemez. 
 
(2) İhracat bedeli olarak tevdi edilen çeklerin yurda girişinde gümrük idarelerine 
beyan edilme zorunluluğu yoktur. 
 
(3) Türkiye’deki bankalarca düzenlenen çeklerin iştira edilerek ihracata ilişkin İBKB 
düzenlenebilmesi için çeki düzenleyen bankanın çek bedelinin yurt dışından geldiğini belirten 
yazısı aranır. 
 
(4) İhracat bedelinin kredi kartıyla tahsil edildiği işlemlerde, kredi kartının yurt 
dışından verilmiş olduğunun tespiti şarttır. Bu işlemlerde, fiş (slip) bedelinin ihracatçıya 
ödendiği tarih itibarıyla talebe göre her bir fiş için ayrı ayrı ya da fiş bedellerinin tamamı için 
tek bir İBKB düzenlenebilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracata ilişkin 
bedellerin, ithalatçıya ait ve Türkiye'deki bankaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 
şubelerinden alınan kredi kartları ile tahsil edilmesi mümkündür. 
 
(5) Fiş bedellerinin tamamı üzerinden tek bir İBKB düzenlendiği işlemlerde, peşin 
bedel hesabı diğer firmalara gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir 
 
Link : https://www.dmo.gov.tr/Home/Icerik/3676 
 
11.) TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ’NDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine 
İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde yer alan, yağlı tohumlara ilişkin “Geçici Madde 4” ve “Geçici 
Madde 6” kapsamındaki uygulamanın 31/10/2021 tarihine kadar uzatıldığı; ayrıca, kabuklu mercimek 
ithalatına yönelik Geçici Madde 7’nin Genelgeye eklendiği bildirilmektedir. Söz konusu geçici maddeler 
aşağıda yer almaktadır: 
 
"GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği 
yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/10/2021 tarihine 
kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden 
miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Anılan tarihe kadar ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı 
ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz." 



                                                                                                    

 

 
"GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı 
ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın 
gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin 
verilir." 
 
"GEÇİCİ MADDE 7 – (28/07/2021) (1) Kabuklu mercimek ithalatını öngören DİİB’ler kapsamında 
01/08/2021 tarihi öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, 01/08/2021-
30/09/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal 
edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Söz konusu tarihler arasında 
kabuklu mercimek ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz." 
 
Link :  
https://ticaret.gov.tr/data/5b87048513b8761450e18dc5/2016-
1%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnlerine%20%C4%B0li%C5
%9Fkin%20Dahilde%20%C4%B0%C5%9Fleme%20Rejimi%20Genelgesi.docx 
 
 
12.) DUVAR KÂĞIDI VE DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA EMY HK 
 
4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 yer alan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar 
Kaplamaları ithalatında 4247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde 
uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul 
ve esasları usul ve esasları düzenlemek için İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 
(No: 2021/6) yayınlanmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-8.htm 
 
13.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/40) HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan ve tam listesi Ek’te verilen 
“demir (dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” ürününe yönelik yürürlükte bulunan 
dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması karar 
verilmiştir. 
 
Halihazırda ilgili üründe üretici/ihracatçı firma bazında 100 ABD doları/ton ile 120 ABD doları/ton 
arasında değişen tutarlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmakta. 
 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-9.htm 
 
 
14.) DİŞÇİLİK TORNALARINDA KULLANILMAYA MAHSUS ALETLERDE KDV ORANI HK 
 



                                                                                                    

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’9018.49.10.00.00 GTİP inde yer alan dişçilik tornalarında kullanılmaya 
mahsus bileyler, disk, delici uçlar ve fırçalar ticari tanımlı eşyaya % 8 oranında KDV uygulanması 
gerektiği bildirilmiştir. 
 
Link: https://drive.google.com/file/d/1vltSvsT7AAilzzVtbX958ATuuFHnBXT-/view 
 
15.) BOSNA HERSEK MENŞELI BAZI ÜRÜNLERIN ITHALATINDA TARIFE KONTENJANI HK 
 
Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına ilişkin Karar ve 
Uygulama Tebliği yayımlandı. Daha önce iki ayrı karar kapsamında yürütülen tarife kontenjanı 
uygulamasının kapsamı genişletildi. Revize edilen Bosna Hersek STA'sı hükümleri doğrultusunda 
kontenjan kapsamına canlı hayvanlar da alındı. 
 
Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar 
Sayısı: 4321)  Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210731-1.pdf 
 
 
Bosna Hersek Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210731-4.htm 


