
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/31 
 

2021 / 31. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) ANTREPODA KAĞITSIZ BEYANNAME HK 
 
Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında 71XX ve 72XX rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin 
olarak işlemler tüm gümrük müdürlüklerinde aşağıda belirtildiği şekilde 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 itibarıyla beyannameye eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen belgelerin 
taranarak ilgili muayene memurunca taranmış belge üzerinden e-imza ile işlem yapılması zorunlu tutulacaktır. 
 
Taranarak sisteme eklenen belgeler ilgili muayene memuru tarafından "Muayene/Kontrol" ekranından 
görüntülecek, bu belge için red ya da onay işlemi yapılacaktır. 
 
Beyan edilen belgeler ilgili muayene memuru tarafından onaylanmamışsa, muayene blokesi kaldırmaya Sistem 
izin vermeyecektir. 
 
Link : https://files.igmd.org.tr/doc/5072021-141612_doc00298720210705142017pdf.pdf 
 
2.)  PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI 
TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK HK 
 
“Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin hükümler Pan 
Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” kapsamına alındı. Aynı yönetmeliğin Ek-V numaralı eki aşağıdaki 
şekilde değiştirildi. 
 
Değişiklikler 01.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde(03.08.2021) yürürlüğe girdi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210803-3.htm 
 
3.)  DOMİNİK CUMHURİYETİ - ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ NIHAİ KARARI HK 
 
Dominik Cumhuriyeti Haksız Ticaret Uygulamaları ve Korunma Önlemleri Komisyonu tarafından, ülkemiz 
menşeli “Demir veya Alaşımsız Çelikten Çubuklar” (7214.10.00, 7214.20.00 ve 7213.20.90 GTİP’lerinde yer alan) 
ithalatına karşı uygulanan antidamping önleminin nihai gözden geçirmesine yönelik 14 Ekim 2020 tarihinde 
başlatılan soruşturmanın nihai kararına ilişkin bildirim, 23 Temmuz 2021 tarihinde Santo Domingo 
Büyükelçiliğimize iletilmiştir. 
Anılan nihai kararda, söz konusu ürünlere yönelik uygulanan %14 oranındaki antidamping vergisinin 5 yıl 
süreyle sürdürülmesine ve kararın 15 Haziran 2026 tarihinde tekrar gözden geçirilmesine karar verildiği 



                                                                                                    

 

belirtilmektedir. 
 
Link : http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-7024.html 
 
 
4.)  ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 
"FİRE VE KULLANIM ORANLARI" KONULU YAZISI HK 
 
Yazıya göre; 
 
firmaların fire ve kullanım oranlarını 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde 
İşleme Rejimi Genelgesinin "fire oranları" başlıklı 8. Maddesinde genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan 
ederek belge talebinde bulundukları ancak yapılan incelemelerde fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim 
yapıldığının tespit edildiği bu nedenle 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 verildiği belirtilmektedir. 
 
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: http://haber.evrim.com/uploads/files/12474.pdf 
 

5.)  TİCARETTE GÜMRÜK HİZMETİNE KONU EŞYA LİSTELERİ 04 AĞUSTOS 2021 HK 
 
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri 
04.08.2021 tarihinde güncellendi. 
 
Suriye'den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesine  ; 
 
-24.01 ila 24.03 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tütün ve tütün mamulleri 
 
-22.03 ila 22.08 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan alkollü içkiler 
 
eklendi. 
 
Link  : https://ticaret.gov.tr/duyurular/suriyede-guvenlik-altina-alinan-bolgelerle-yapilacak-ticarette-gumruk-
hizmetine 



                                                                                                    

 

 
6.)   TEDARİKÇİ BEYANI, UZUN DÖNEM TEDARİKÇİ BEYANI HK  
 
Gümrük Müşavirleri Derneklerince ; 
 
AB’den ATR dolaşım belgesi ile gelen, ciddi ve sağlam gerekçelerle menşei hususunda şüphe uyandırmayan, İGV 
ye tabi, STA yaptığımız ülkeler menşeili eşyaların ithalatında, BİLGE sisteminde “0819” belge kodlu Tedarikçi 
Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı talep etmeyecek şekilde düzenleme yapılması talep edilmişti. 
 
Genel Müdürlüğüncevabi yazısındaysa; 
 
3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'ın 2 nci maddesinde, Türkiye'nin taraf 
olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli 
eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı hükme bağlandığı; bu nedenle ilave 
gümrük vergisine tabi ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe 
kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olup A.TR Dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmek istenen eşyadan 
mezkur verginin tahsil edilmemesi için yükümlülerce tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ile 
eşyanın tercihli menşeinin tevsik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
Link: https://agm.org.tr/wp-content/uploads/2021/08/Gum.Gen_.Mud_.nun-Tedarikci-Beyani-Uzun-Donem-
Tedarikci-Beyani-konulu-ya....pdf 
 
 
 
7.)  ORMAN AĞACI TOMRUKLARI (GTİP NO: 4403) İHRACATI  HK 
 
rman Ağacı Tomrukları(GTİP No: 4403)'nın ihracında kayıt zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt onaylarıysa 
koordinatör olarak görevlendirilmesi sebebiyle yalnızca Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
tarafından verilmektedir. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda; Söz konusu 
ihracat için yapılacak başvuruda yer alan taahhütnamenin revize edildiği bildirilmekte olup, başvuruların 
aşağıdaki belgeler ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılması gerekmektedir.^ 
 
Link : http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-gtip-4403kayda-bagli-ihracat.html 
 
8.)  BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA CEZALARIN VERGİ ASLINA BAĞLI OLUP OLMADIĞI AYRIMI  HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısında 2013/38 sayılı Genelgenin 2014/28 sayılı Genelge ile değişik "6. 
Zamanaşımı Hükümleri" maddesinin birinci paragrafında yer alan 
 
"idari para cezasının tutarı belirlenirken, para cezasına dayanak bir vergi alacağı söz konusu ise, bu para cezası 
gümrük vergileri alacağına bağlı idari para cezasıdır. Vergi tutarının sadece idari para cezasının 
hesaplanmasında dikkate alındığı, ortada bir vergi alacağının söz konusu olmadığı para cezaları ile 
gümrüklenmiş değer üzerinden belirlenen para cezaları, gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan idari para 
cezalarıdır ... "  
 
hükmüne atıf yapılarak,   
 



                                                                                                    

 

"Gümrük Kanununun ilgili maddeleri uyarınca düzenlenen cezaların 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden 
yapılandırılmasında, gümrük vergileri aslına bağlı ceza olup olmadığı " hususunun yukarıda yer alan mevzuat 
hükmü dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği  belirtildi. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/5082021-165553_cevabi-yazipdf.pdf 
 
9.)  IŞIK KAYNAKLARININ VE AYRI KONTROL DONANIMLARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM 
GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ HK 
 
23/6/2010 tarihli ve 2010/643 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Enerji ile İlgili Ürünlerin 
Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak ışık kaynaklarının ve ayrı kontrol 
donanımlarının piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri ve 
bunlara ait ilave ürün bilgilerinin temin edilmesine yönelik gereklilikleri belirlemek amacıyla  2019/2020/AB 
SGM:2021/11 numaralı yeni tebliğ yayınlandı . 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210806-15.htm 
 
10.)  IŞIK KAYNAKLARININ ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ HK 
 
1/3/2021 tarihli ve 3584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Enerji Etiketlemesi Çerçeve 
Yönetmeliğinin uygulanmasına yönelik ayrı kontrol donanımına sahip olan veya olmayan ışık kaynaklarının veya 
içeren ürün içerisinde yer alan ışık kaynaklarının etiketlenmesi ve bunlara ait ilave ürün bilgilerine yönelik 
gereklilikleri belirlemek amacıyla 2019/2015/AB SGM:2021/12 numaralı yeni tebliğ yayınlandı. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210806-16.htm 
 
11.)  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMI A.TR DOLAŞIM BELGESİ İLE GELMEYEN EŞYADAN EMY TAHSİLİ HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 05.08.2021 tarihli 65752915 sayılı yazısında Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden A.TR 
Dolaşım Belgesi ibraz edilmeksizin gelen eşya için 2018/11799 sayılı Karar gereğince ek mali yükümlülük 
doğmadığından, bahse konu eşyanın yatırım teşvik belgesi kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın ek mali 
yükümlülük tahsil edilmemesi gerektiği vurguladı. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/10082021-101957_pdfpdf.pdf 
 
12.) İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/6) HK 
 
19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ 
(İhracat 96/31)’in ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinin 27-32 nci sıraları yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
27-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “koruyucu maske (gaz, toz ve 
radyoaktif toz filtreli maskeler)” 
 
28-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tulum (koruyucu iş elbisesi)” 



                                                                                                    

 

 
29-Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "sıvı geçirmez önlük (kimyasallara 
karşı kullanılan koruyucu önlükler)” 
 
30- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “gözlük (koruyucu gözlükler)” 
 
31- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi ve cerrahi maske” 
 
32-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tıbbi steril/non-steril eldiven” 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210806-17.htm 
 
 

 


