
                                                                                                    

 

Bülten Sayı: 2021/32 
 
 
 

2021/ 32. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  MISIR-ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mısır'da 2016 yılından bu yana belli 
bazı ürünlerde 2016/43 sayılı Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararına istinaden uygulanan Üretici 
Kayıt Sistemine ilişkin Mısır Resmi Gazetesi’nin 21.06.2021 tarihli ve 138 (mükerrer B kodlu) sayılı 
nüshasında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığının 16.06.2021 tarihli ve 2021/273 sayılı Kararının 
yayımlandığı ifade edilmektedir. 
 
Anılan yazıda devamla, bahse konu Karar ile 2016/43 sayılı ve 2019/44 sayılı (2016/43 sayılı Karar eki 
25 satırlık listeye 4 yeni satır eklenerek ürün yelpazesinin genişletilmesine dönük Karar) Kararlar eki 
listelerde yer alan ürünlerin sökülmüş (demonte) haldeki parçalarının ithalatının yasaklandığı, bu tür 
ürünleri üreten fabrikalar ile Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel İdaresine (GOEIC) kayıtlı markaların 
onaylı servis ve bakım merkezlerinin üretim süreçlerinin getirdiği zorunlu hallerin istisna tutulduğu 
belirtilmektedir. Kararın bir örneği ekte sunulmaktadır. 
 
 Bununla birlikte, Kararda yürürlük tarihi olarak yayımlandığı günün ertesi günü belirtilmiş olmakla 
birlikte Kahire Ticaret Müşavirliğimize şifahen ulaşan bilgiye göre, söz konusu Kararın henüz yürürlüğe 
girmemiş olduğu, yaklaşık 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı bildirilmektedir. 
 
 Link : https://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2021/%C4%B0ngilizce090821.pdf 
 
2.) 77-KUMANYA VE IHRAKIYE IŞLEMLERI-NORMAL USUL 
 
İhracatçı Birliği Onay Kodunun istenmemesi için, beyannamenin kalem ekranında "77-Kumanya ve 
ihrakiye işlemleri-normal usul" özellik kodunun seçilmesi gerektiği hususlarında talimat verilmiştir. 
 
Link : https://abmevzuat.com/wp-content/uploads/2021/08/GGM-06.08.2021-66165223-2013-28.pdf 
 
 
3.) EK TAHAKKUK VE/VEYA CEZA KARARI DÜZENLENMEMESİ HK 
  
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü nün 2021 yılı Teftiş döneminde Bölge Müdürlüğümüzün, 
Bakanlığımız Ticaret Başmüfettişi Lütfi UYANIK tarafından teftişi neticesinde düzenlenen 26.07.2021 
günlü 126-CR-B/10 sayılı Cevaplı Raporun 3. maddesinde; 
 
Sonradan kontrole gönderilen menşe/dolaşım belgelerine karşı ülke yetkili Makamlarından  cevap 
beklenirken aynı zamanda Gümrük Kanununun 197 .Maddesi uyarınca 3.yıllık zamanaşımı süresi de 
işlemekte olduğundan bu beyannamelerden sonradan kontrol cevabının beklenilmesi halinde olası 
vergi farkının zamanaşımına uğratılması ihtimaline binaen, kamu alacağını garanti altına almak 
amacıyla 10 aylık sonradan kontrol süresinin dolmasını beklenilmeksizin ilgili gümrük müdürlüğünce 
ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmesine ilişkin tedbir amaçlı olarak yürütülen uygulamayı konu 
yazı ile birlikte son verilmesi ve bu kapsamda beyannamelerin üç yıllık  zamanaşımına uğrayacağı 
gerekçesiyle  on aylık menşe sonradan kontrol süresinin tamamlanması beklenilmeden ek tahakkuk 
ve/veya ceza kararı düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir. 



                                                                                                    

 

 
Link : http://haber.evrim.com/uploads/files/12514.pdf 
 
4.) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ HK 
 
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan 
mallar için 11/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi 
tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 
 
Link: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv11082021.pdf 
 
5.)  2022 YILI TARİFE CETVELİ ÇALIŞMALARI HK 
  
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) çalışmaları hakkında bir yazı 
yayımladı. Yazıda Tarife Cetvelinin her yıl Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği Kombine 
Nomanklatürüne uyum sağlamak amacıyla güncellenerek yayımlandığı; bu çerçevede 2022 yılı 
TGTC'ye yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların gerekçeleriyle birlikte 31.10.2021 
tarihine kadar Bakanlığa gönderilmesi gerektiği belirtildi. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4149_1628669809_2.pdf 
 
6.) YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “4191 Sayılı Karar Hakkında” bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda; 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 
2012/3305 sayılı Karar'da değişiklik yapan 28.06.2021 tarihli ve 4191 sayılı Karar'ın 5 inci maddesi ile 
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve 
dördüncü fıkralarının değiştirildiği ve anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden 
Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi”nin eklendiği belirtildi. 
 
Söz konusu düzenleme ile getirilen hükümlerin 29.06.2021 tarihi ve sonrasında yapılacak 
müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerini kapsadığı belirtildi. Teşvik Uygulama Genel 
Müdürlüğünce E-TUYS ortamında yapılan güncellemeler çerçevesinde ilgili Karar değişikliği uyarınca 
düzenleme kapsamına giren yatırım teşvik belgeleri eki ithal listelerde yer alan makine ve teçhizatların 
gümrük vergisi muafiyetinden yararlanıp yararlanmayacağının ilgili listelerde belirtildiği iletildi. 
 
Link : https://files.igmd.org.tr/doc/12082021-112659_gumgenmud-4191-sayili-karar-hakkindapdf.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

7.)  AB'YE TAZE BİBER-TURUNÇGİLLER-NAR İHRACATI HK 
 
8703 tarife pozisyonunda sınıflandırılan binek otomobillerinde uygulanacak ÖTV oranında dikkate 
alınan matrah sınırlarında değişiklik yapıldı.

 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210813-11.pdf 
 
8.)  DEMİRYOLUYLA TRANSİT GEÇEN VETERİNER VE BİTKİ SAĞLIK KONTROLÜ HK 
 
Bulgaristan makamlarınca yapılan bir bilgilendirmede ; 01-24 fasılları arasında yer alan eşyanın 
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olduğu, kontrolün; sınır veteriner 
kontrolü, sınır bitki sağlık kontrolü, hayvansal kökenli olmayan gıdaların ve gıda ile temas eden 
malzeme ve eşyaların ithalatında sınır kontrolleri şeklinde olduğu, sınır veteriner ve bitki sağlık 
kontrolünün onaylı sekiz gümrük idaresinden gerçekleştirildiği, Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü- 
Svilengrad Tren istasyonunun bu 8 idare arasında yer almadığı, dolayısıyla Bulgaristan Gıda Güvenliği 
Ajansı tarafından sınır kontrolüne tabi olan malların Svilengrad Gar Gümrük Müdürlüğü-Svilengrad 
Tren istasyonundan getirilmemesi sonucuna varıldığı belirtilerek 01-24 fasıllarında yer alan eşyanın 
sevkine izin verilmesi halinde kabul edilmeyeceği ve Türkiye Cumhuriyetine iade edileceği belirtilmiştir. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ekli yazısında da ; Svilengrad Gar Gümrük 
Müdürlüğünün sınır veteriner ve bitki sağlık kontrolüne yetkili gümrük idareleri arasına alınması 
hususunda Bulgaristan Makamları nezdinde girişimlerin yapılacağı ve gerekli mutabakat sağlanıncaya 
kadar belirtilen fasıllarda yer alan eşyaların ihracatında mağduriyet yaşanmaması açısından iç gümrük 
idarelerinden demiryolu ile sevkinin yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. 
 
Link : 
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/A%C4%9Fustos/12.08.2021/Demiryoluyla%20Transit%20
Ge%C3%A7en%20Veteriner%20ve%20Bitki%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Kontrol%C3%BCne%20
Tabi%20E%C5%9Fyalar%20Hk.pdf 


