
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/33 
 

2021 / 33. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 

1.) ANTREPODA KAĞITSIZ BEYANNAME HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü “Antrepoda Kâğıtsız Beyanname” hakkında bir yazı yayımladı. 
 
Antrepoda Kağıtsız Beyanname Projesinin pilot uygulaması kapsamında önceki yazılarında antrepo 
beyannamesine ekli kağıt ortamında düzenlenen belgelerle ilgili olarak yapılması gereken işlemlerin belirtildiği 
ve söz konusu belgelerin taranarak beyannameye eklenmesi ve ilgili muayene memurunca taranmış belgeler için 
red ya da onay işlemi yapılarak e-imza ile imzalanması uygulamasının tüm gümrük müdürlüklerinde 
yaygınlaştırıldığı belirtildi. 
 
Söz konusu pilot uygulamanın antrepo beyannamesine eklenmesi gereken ve kağıt ortamında düzenlenen 
belgelere ilişkin olduğunun önceki yazılarında da belirtildiği ve pilot uygulamanın nihai hedefinin halihazırda 
antrepo beyannamesinin kağıt nüshaları üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca 
işlemlerin tespit edilerek ihracat beyannamelerinde olduğu gibi antrepo beyannamelerinde de kağıt nüshanın 
kaldırılarak gümrük beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi olduğu ifade edildi. 
 
Bu çerçevede, antrepoya ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt nüshasının kaldırılması, beyannamenin elektronik 
ortamda paylaşılması ve doğrulanması, beyanname ile ilgili olarak yapılan memur işlemleri ve beyanname ile ilgili 
sonradan olabilecek yükümlü taleplerinin elektronik ortama alınmasına yönelik olarak gerekli teknik düzenleme 
ve entegrasyonlar tamamlanana kadar antrepo beyannamesinin kağıt nüsha üzerine basımına, ibrazına, 
yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin mevcut uygulamaya devam edilmesi gerektiği iletildi. 
 
Bu itibarla, tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılmış olan pilot uygulamanın antrepo beyannamesinin kağıt 
nüshasının kaldırılmasına ilişkin olmadığı hususunda tüm Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması ve ilgili 
yükümlülerin bilgilendirilmesi ile söz konusu pilot uygulama kapsamında antrepo beyannamesinin kağıt nüshaları 
üzerine düşülen şerhlerin veya kağıt nüshaya ilişkin yapılan başkaca işlemlerin yakından takip edilerek 
beyannamenin kağıt nüshasının kaldırılması durumunda yaşanması olası sorunlar ve öneriler hakkında Gümrükler 
Genel Müdürlüğü'ne ivedilikle bilgi verilmesi.." gerektiği bildirildi. 
 
Link : https://files.igmd.org.tr/doc/16082021-132905_antrepoda-kagitsiz-beyannamepdf.pdf 
 

2.) COVID-19 KAPSAMINDA BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKALARI HK 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısında Tarım ve 
Orman Bakanlığının bir yazısına atfen, ülkemize bitki ve bitkisel ürünlerin giriş işlemlerinde Covid-19 salgını ve bu 
salgının neden olduğu ulaşım zorluklarından dolayı ihracatçı ülke yetkili makamlarından Bitki Sağlık 
Sertifikaları'nın (BSS) aslının temin edilmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle BSS doğrulama linki bulunmayan 
ülkelerden yapılan ithalatlarda IPPC (International Plant Protection bulunmayan Convention) resmi temas 



                                                                                                    

 

noktalarından e-posta ile gelen BSS'lerin, ithalatçılardan BSS'nin aslının daha sonra getirileceğine dair 
taahhütname alınmak suretiyle kabul edilerek ithalat işlemlerine devam edilmiş olduğu belirtilmektedir.  
 
Anılan yazıda devamla, ülkemizde ve dünyada normalleşme sürecinin başlaması ve Covid-19 salgınının seyrinin 
azalması nedeniyle, gönderici ülkelerin resmî kurumları tarafından düzenlenen BSS'lerin ürün beraberinde alıcı 
ülkelere gönderilmesi esasına dayanan normal ithalat prosedürlerinin 01.08.2021 tarihi itibari ile yeniden 
uygulanacağı ifade edilmektedir. 
 
Bu bağlamda, 01.08.2021 tarihi itibari ile bitki ve bitkisel ürünlerin ülkemize girişinde Bitki Karantinası 
Yönetmeliği'nin (BKY) 19'uncu maddesinin 6'ncı fıkrasına göre işlem yürütüleceği; bitki ve bitkisel ürünlerin giriş 
işlemlerinde BKY gereği BSS ve Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikalarının aslı olmadan işlem 
yapılmayacağı bildirilmektedir. 
 
Link: https://tim.org.tr/tr/duyurular-covid-19-kapsaminda-bitki-saglik-sertifikalari 
 

3.) EKSİK BELGEYLE BEYAN UYGULAMASINDA TESİS EDİLECEK İŞLEMLER HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 2021/20 Sayılı “Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü 
Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler” Genelgesini yayımladı. 
 
Genelgede, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ve Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel 
Tebliği (Sıra No: 1)’nde düzenlenen eksik belgeyle beyan (bs-1) uygulamasında karşılaşılan durumlar itibarıyla 
Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesinin tatbiki noktasında nasıl işlem yapılacağı örnekleriyle açıklandı. 
 
1- Eksik belge tamamlama formu ile belgelerin tamamlandığının bildirilmesi 
 
Eksik belge tamamlama formu süresi içerisinde verilerek belgelerin usulüne uygun ve beyannamede belirtilen 
eksik belgeyle uyumlu olduğunun anlaşılması halinde herhangi bir cezai işleme yer bulunmamaktadır. Söz konusu 
belgelerin ibrazı istendiğinde (yeşil hat beyannameleri) ibraz edilemediği veya ibraz edilen belgelerin ilk 
beyannamede belirtilen belgeyle uyumlu olmadığı veya usulüne uygun olmadığının anlaşılması halinde belgelerin 
olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. Ayrıca Gümrük 
Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır. 
 
2- Süresi içerisinde yükümlünün belgeleri tamamlayamayacağını bildirmesi 
 
Süresi içerisinde yükümlünün eksik belgeleri tamamlayamayacağını beyan ettiği durumda ise yükümlü ilk 
beyanını beyannamede değişiklik gerektirecek şekilde tamamlamış olacaktır. Beyanın nihai olarak oluştuğu an 
itibarıyla beyan edilen belgeler ile ibraz edilen belgeler arasında bir farklılık bulunmadığından Gümrük 
Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasına yer bulunmamaktadır. Bu şekilde bir beyan bulunması 
halinde, belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik 
edilir. 
 
3- Belgelerin tamamlanması için öngörülen sürenin dolması 
 



                                                                                                    

 

Eksik belgelerin tamamlanması için verilen sürenin dolması ancak yükümlünün eksik belge tamamlama formunu 
ve eksik belgeleri ibraz etmediği durumda yükümlünün ilk beyanını olduğu şekliyle koruduğu ancak ilgili belgelere 
sahip olmadığı kabul edilmelidir. Zira yükümlü kendisine tanınan süre içerisinde herhangi bir işlem 
yapmadığından beyan ilk verildiği haliyle tamamlanmış olacaktır. Bu sürenin dışında verilen eksik belge 
tamamlama formunun veya ibraz edilen belgenin kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda 
belgelerin olmadığı duruma göre hesaplanacak ek vergi tutarı tahakkuk ettirilerek gecikme faizi tatbik edilir. 
Ayrıca Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yap 
 
Link : https://files.igmd.org.tr/doc/17082021-091723_ggm-genelgepdf.pdf 
 

4.) VERGİLERDE PİŞMANLIKLA BEYAN UYGULAMASI HK 
 
Mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ve bu uygulamanın mükelleflere 
sağladığı avantajlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü” 
güncellenerek kullanıma sunulmuştur. 
 
Söz konusu Broşürde; 
 
Pişmanlık ve ıslah uygulamasının kapsamı, 
Pişmanlık hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği, 
Pişmanlık ve ıslah kapsamına giren vergiler, 
Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma şartları, 
Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği, 
Pişmanlık zammı oranı ve nasıl hesaplanacağı, 
Pişmanlık şartlarının ihlalinin sonuçları, 
gibi konularda genel bilgilere ve örneklere yer verilmiştir. 
 
Link: 
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/Vergilerde_Pismanlikla_Beyan_Uygula
masi_Brosuru.pdf 
 
 

5.) BANGLADEŞ'LE TICARET YAPAN FIRMALARIMIZA YÖNELIK UYARI HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dakka Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Bangladeş’te 
Md. Sakhawat Hossain isimli şahsın Türkçe bilmesinin avantajını da kullanarak Türk firmalarla kurmuş olduğu 
ilişkilerde kötü niyetli ve dolandırmaya yönelik davranışlar sergilediği yönünde şikayetler alındığı, son günlerde 
bazı Türk firmalarla denim/denim kumaşı ticareti yapacağı (veya yapmakta olduğu) bilgisi edinildiği 
bildirilmektedir. 
Md. Sakhawat Hossain Bilgileri 
 
Firmalarının Bilgileri: 
 
Global World Limited (Trading, Import Export) 
Family Dream (Travel agent) 



                                                                                                    

 

Dhaka Law Firm (Law Firm) 
Dream Travel Point (Travel Agent) 
Global Tourism & Language Institute (Travel agent) 
Global Study Abroad 
Turkey Bangladesh Business Club Ltd (Kendisinin kurduğu ve başkanı olduğunu iddia ettiği oluşum) 
  
 
Address: Cha-90/A, BTI Premier Plaza Level-3.G-26, Progoti Soroni,Uttar Badda, Gulshan Dhaka-1212 
 
Phone: +88 02-8900557, +88 01747996850 
 
Email: info@globalworldlimited.com  
 
Facebook: globalworldlimited 
 

6.) BK’NIN AB’DEN HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDAKİ UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ HK  
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda, Londra 
Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Birleşik Krallık’ın (BK) 31.12.2020 tarihinden itibaren AB’den ayrıldığı ve bu 
süreçte AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamaları yürürlüğe koymaya başladığından 
bahsedilmekte olup; bu çerçevede, Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Bakanlığı (DEFRA) tarafından yapılan son 
duyuruda, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren BK’ya AB’den yapılacak hayvansal ürünlerin ithalatında yürürlüğe 
konulacak yeni uygulamalara ilişkin bir duyuru yapıldığı ve söz konusu uygulamaya ilişkin detaylar ile 
düzenlenecek bilgilendirme webinarlarına ilişkin bilgiye   
 
https://www.gov.uk/government/news/latest-notices-fortraders-from-defra 
 
bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir. 
 
Anılan yazıda devamla, ülkemiz ile BK arasında imzalanan STA çerçevesinde düzenlenen alanlar dışında kalan 
hususlarda Gümrük Birliği nedeniyle ülkemizin de aynı muameleye tabi olmasının söz konusu olduğu 
bildirilmektedir.  
 
Link: https://www.gov.uk/government/news/latest-notices-for-traders-from-defra 
 

7.) KAYDA BAĞLI İHRACAT HK 
 
Bilindiği üzere, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (İhracat 2021/4) 1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ değişikliği 
kapsamında; • Makarna (GTİP: 1902) (söz konusu GTİP'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte 
ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil) kayda bağlı mallar kapsamına alınmış olup, bu ürünleri içeren her 
beyanname ve tüm rejim kodları için koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreterliğimize başvuru yapılması 
gerekmektedir. 
 



                                                                                                    

 

Link : http://haber.evrim.com/uploads/files/12530.pdf 
 

8.) 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 
20/8/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda 
yer almaktadır. 
 
Link : https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv20082021.pdf 
 
 

9.) 3339 SAYILI BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ DAĞITIM 
YÖNTEMİ İLE BAŞVURU ESASLARI 

 
3339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, oktametilsiklotetrasiloksan, epsilon-kaprolakton, doğal reçine,titanyum 
oksit, katalizör, nikel-metal hidrit akümülatörler, batarya, lityum iyon/iyonlu akümülatörler, led diyotlu baskılı 
devre kartları ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları 
hk. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-4.htm 
 

10.) DUVAR KÂĞIDI VB DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKTEN MUAFİYET 
SAĞLAMAK ÜZERE TARİFE KONTENJANI AÇILDI. 

 
4814.20, 4814.90.10 ve 4814.90.70.10.00 gtipleri altında sınıflandırılan duvar kağıdı ve bebzeri duvar kaplamalarının 5 
ABD Doları/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere Tebliğde yer 
alan tabloda karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-10.pdf 
 

11.) DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALİNDE TARİFE KONTENJANI BAŞVURULARI 
 
4393 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife 
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar) çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru, dağıtım ile kullanım 
usul ve esasları hk. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-8.htm 
 
 

12.) “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE 
DENETİMİ: 2021/9)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 
2021/35) HK 

 
Aşağıdaki GTİPlerde bulunan eşyanın motorlu kara taşıtlarında kullanılanları CE-TAREKS Tebliği kapsamından 
çıkarıldı. (yürürlük tarihi 20.08.2021) 



                                                                                                    

 

 
Aşağıda belirtilen eşyanın CE-TAREKS Kapsamında denetimlerinde artık  Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı 
Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO-DESIGN) ve  Ürünlerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme Ve 
Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ) de dikkate alınacak. 
(yürürlük20.08.2021) 
 
-Bulaşık Makinaları, Çamaşır/Kurutmalı Çamaşır Makinaları, Televizyonlar, Buzdolabı/Derin Dondurucular 
 
ECO-DESIGN ve ENERJİ ETİKETLEMESİ yönetmelikleri kapsamında da denetime tabi tutulacak ürün listesi ektedir 
(yürürlük 20.10.2021) 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210820-5.htm 
 

13.) AVRUPA BİRLİĞİNİN YENİ KDV SİSTEMİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret 
işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde 
ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında 
yayımlanan Konsey Tüzükleri kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnasının kaldırıldığı ve 
işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak 
"Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sisteminin kurulduğu ifade edilmektedir. Bahse konu sisteme 
ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce broşür hazırlanmış olup, bir örneği ekte yer almaktadır. 
 
Link: 
https://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2021/Avrupa%20Birli%C4%9Finin%20Yeni%20KDV%20Siste
mi.pdf 
 
 


