
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/34 
 
 
 

2021/ 34. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARIN İTHALİ HK 
 
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmeliğin "ithalat " başlıklı 12 nci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 
“(5) Film, tiyatro, sinema, şenlik, kutlama ve tören gibi etkinlikler için kullanılacak ses ve gaz fişeği 
atabilen silahların ithalinde bu maddenin ilk dört fıkrasında yer alan koşullar aranmaz. Bu silahlar için 
geçici ithalat izni Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Gümrük İdaresince verilir. 
Verilen süre sonunda Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunularak silahlar tekrar ihraç edilir 
veya Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinde imha edilmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne 
teslim edilir. Söz konusu silahların imhası halinde Gümrük İdaresine bilgi verilerek geçici ithalat 
rejiminin ibrası sağlanır.” 
 
 Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210821-4.htm 
 
2.) 7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER HK 
 
7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Kanunun bazı uygulama 
yönetmeliklerini içeren kitapçık yayımlandı. 
 
Link : https://ugdgm.ticaret.gov.tr/data/6107bed913b87644444bcf0d/urun.guvenligi.kanun.pdf 
 
3.) ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN GÜNCELLEME HK 
  
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan 
mallar için 21/8/2021 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/otv21082021.pdf 
 
4.)  HURDA METAL İTHALATI (İTHALATÇI BELGESİNİN TÜRKİYEYE GİRİŞTE DE KONTROLÜ) 
HK 
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile 
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) anılan Tebliğin 1 nolu Eki kapsamındaki metal hurdaları, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı 
ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve 
yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilmektedirler. 
 
Ancak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında son dönemde metal hurda ithalatçı belgesi 
olmayan bazı firmaların yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı ülkemize getirdikleri, daha 
sonrasında eşyayı metal hurda ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye 
hammadde tedarik ettikleri yönünde bilgiler ulaştığı belirtilmektedir. 



                                                                                                    

 

Konu Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilmiş ve Metal 
Hurda İthalatçı Belgesinin kontrolünün metal hurdanın ithalatı aşamasında mı ülkeye girişte sınırda mı 
yoksa her iki aşamada mı aranması gerektiği konusunda nihai görüşlerini bildirmesini istemiştir. 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan cevaben yazıda ise hurda metal ve atık ithalatında devir 
işleminin Bakanlıklarınca uygun bulunmadığı ve "Tek Pencere Portal Sistemi" içerisinde Merkez 
Teşkilatlarınca düzenlenen "Metal Hurda İthalatçı Belgesi"nin 104 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile 
belirlenmiş sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması gerektiği bildirilmiştir. 
 
Bu nedenle hali hazırda ithalat aşamasında Tek Pencere Sistemi kapsamında ibraz edilen Metal 
Hurda İthalatçı Belgesinin 2021/23 sayılı Tebliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri çerçevesinde Türkiye 
Gümrük Bölgesine giriş işlemleri esnasında da  yetkili gümrük müdürlüklerince kontrolünün yapılması 
gerektiği talimatlandırılmıştır. 
 
Ek-1 : GGM Hurda Metal İthalatı konulu yazısı 
 
5.)  235/4-C KAPSAMINDA YAPILANDIRMA TALEPLERİ HK 
  
Gümrük kanununun 235/4-C bendi ; “Tesliminden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen 
ancak bulunamayan eşyanın gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir”. 
 
Gümrük kanunun 235/4-C Bendine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarına ilişkin  yapılandırma 
taleplerinin 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamına girmediği gerekçesiyle reddediğildi bakanlığa intikal ettirilmesi 
sonucunda . 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü; Gümrük Kanunun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan  ceza 
kararlarının idari para cezası olarak değerlendirilmesi ve 7326 sayılı Kanun’da yer alan koşulları 
sağlaması kaydıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanması hususunda  yazı yayımlamıştır ve tüm 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmıştır. 
 
Ek-2 : GGM 235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri konulu yazısı 
 
6.) KAYDA BAĞLI İHRACAT -BULGUR VE BUĞDAY İRMİĞİ HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (İhracat 2021/4) tebliğ değişikliği kapsamında; Bulgur (GTİP: 1904.30) • Buğday İrmiği 
(Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları GTİP: 1103.11) 
kayda bağlı mallar kapsamına alınmış olup, bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için 
koordinatör olarak görevlendirilen Genel Sekreterliğimize başvuru yapılması gerekmektedir. 
 
Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 24 Ağustos 2021 tarihi 
itibariyle aşağıda yer alan başvuru süreçlerini izlemeniz gerekmektedir.  
 
1- Beyanname girişi yapılıp onay masasına gönderilecek. 
 
2- “GB İzleme”den girişi yapılan beyanname açılarak “MİB” sekmesinde aşağıdaki başvuru 
evrakları sadece PDF formatında yüklenecek ve kaydedilecek. 
 
  



                                                                                                    

 

Başvuru Evrakları: 
 
Ürün adı-Ülke-GTİP-Net KG içeren başvuru dilekçesi 
 
Beyanname taslağı 
 
İhracat faturası 
 
Taahhütname (firma antetli kağıdına imzalı ve kaşeli olarak (örnek ektedir) 
 
3- Onay masasından onaylanan başvurular beyanname ödeme ekranından takip edilecek. 
 
 
Link : http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-7802.html 
 
7.)  POLYESTER ELYAF İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR 
(KARAR SAYISI: 4412) HK 
 
5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) 
yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
5503.20.00.00.00 GTİP’li polyester elyaf ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde 
korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde 
belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda 
Cumhurbaşkanlığına Kuruluna öneride bulunulmasına karar verilmiştir. 
 

 
 
Karar Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-1.pdf 
Tebliğ Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210824-6.htm 
 
8.)  3915.10.00.00.00 GTİP'LI POLIETILEN ATIK MALZEMELERDEKI YABANCI MADDE HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 3915.10.00.00.00 GTİP'li Polietilen atık malzemelerdeki yabancı 
madde oranıyla ilgili bir yazı yayımlandı. 
 
Yazıda; 
 
10.07.2021 tarihinde yayımlanan 2021/3 sayılı Tebliğde değişiklik yapan Tebliğ ile yeniden ithali 
kontrole tabi listeye alınan 3915.10.00.00.00 GTİP'li polietilen malzemelerin ithalatında, uygulamada 
birlikteliğin sağlanması amacıyla %1'den fazla yabancı madde ifadesiyle ilgili olarak aşağıdaki şekilde 
değerlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir. 
 
2021/3 Sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde "Tebliğin Ek-1'deki listesinde yer alan atıkların, patlayıcı 
madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli 
maddelerle kontamine olmaması" gerektiği belirtilmiş olup, 2021/9 sayılı Genelge ile ithal edilen 



                                                                                                    

 

atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla yabancı madde olmaması ile ilgili olarak, ithalat aşamasında 
çevre ve şehircilik  müdürlüklerince yapılan denetimlerde, ithal edilen malzemede doğası gereği 
içerisinde belli miktarda ithalatı yasak olmayan başka malzemelerin de olabileceği göz önünde 
bulundurularak, geri dönüşüme uygun atık olduğunun belirlenmesi, ithalatı yasak olan ağır metal, zirai 
ilaç, ithali yasak atık ve/veya tehlikeli maddelerle kontamine olup olmadığının tespit edilmesi ve %1'lik 
değerlendirmenin bu çerçevede yapılması gerekmektedir. 
 
Ek-3 : %1 Kontaminasyon Oranı- 3915.10.00.00.00 GTİP'li Polietilen Malzemeler konulu yazısı 
 
9.)  SURİYE'YE İHRACI VE/VEYA SURİYE'YE TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMEYECEK 
EŞYA LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesine 23.08.2021 
itibariyle; 
 
- Kalsiyum Nitrat ve Amonyum Nitratın Çift Tuzları ve Karışımları (3102.60.00.00.00)  
 
eklenmiştir. 
 
Link : https://ticaret.gov.tr/duyurular/suriyede-guvenlik-altina-alinan-bolgelerle-yapilacak-ticarette-
gumruk-hizmetine 
 
10.)  FAS FİLMAŞIN VE İNŞAAT DEMİRİ KORUNMA ÖNLEMLERİ HK 
 
Fas tarafından bahse konu önlemin uzatılmasını teminen 17 Ağustos 2021 tarihinde bir nihai gözden 
geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu kamuoyu duyurusunda, Bakanlık tarafından bilinen 
ihracatçılara soru formlarının iletildiği, soru formu yanıtlayarak soruşturmaya katılmak isteyen tarafların 
ise soruşturmanın başlangıç tarihinden 15 gün içinde (7 Eylül 2021 tarihine kadar) soruşturma 
kapsamında yayımlanan belgeleri adı geçen Bakanlıktan talep edebileceği ifade edilmektedir. Ayrıca 
soruşturmaya ilişkin görüş vermek isteyen tarafların başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (28 
Eylül 2021) görüş ve yorumlarını Bakanlık’a iletebileceği ifade edilmektedir. 
 
Link :  
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/2021-08-13-
%20Avis%20public%20DDC01212%20FMFB%20complet20210813_11091440.pdf 
 
11.)  KAYDA BAĞLI MAKARNA İHRACATI/TARİHİ GERİ ÇEKİLMESİ HK 
 
Bilindiği üzere, 01.06.2021 tarih ve 31498 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile İhracı Kayda 
Bağlı Mallar Listesine eklenen “Makarna” ürününün ihracatına yönelik kayıt işlemlerinde Orta Anadolu 
İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği’nin koordinatör olarak görevlendirilmiş ve işlemler tesis 
edilirken yurt içi arzın yeterli olduğuna ilişkin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü olurunun 
aranması şartı getirilmişti. 
 
Bu defa, Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda, TMO tarafından 
yapılan değerlendirme neticesinde makarna ihracatında yeni bir düzenlemeye gidildiği, makarnalık 
buğdaydan elde edilen makarnanın (GTİP:1902.19.10.00.19) Dahilde İşleme Rejimi (DİR) haricindeki 
ihracatlarına ilgide kayıtlı yazımız ile duyurmuş olduğumuz 30 Eylül’e kadar verilen iznin 03 Eylül 2021 
tarihine çekildiği bildirilmektedir. 
 



                                                                                                    

 

12.)   5407,5513,5514,5515,5516 GTIPLI MENSUCATIN İTHALATINDA DAMPING HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/14) ile İspanya Krallığı, İtalyan 
Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya çıkışlı, gümrük tarife istatistik 
pozisyonu ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş 
mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları altında 
sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan 
ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı 
soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konuldu. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210826-3.htm 
 
13.)   ATA KARNESİ KAPSAMINDAKI EŞYANIN YENİDEN İHRACI/GENELGE HK 
 
27.04.2011 tarihli ve 2011/26 sayılı Genelge'nin 3 üncü paragrafında yer alan “Bu çerçevede kısım 
kısım geçici ithal edilen eşyanın takibi, işlemlerin aynı gümrük idaresinden yapılması ile mümkün 
olabileceğinden, bu kapsamdaki geçici ithalatların aynı gümrük idaresinden yapılması zorunludur.” 
İbaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Ek-4 : ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın Yeniden İhracı konulu yazı 
 
14.)   7326 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAŞVURU VE ILK TAKSIT ÖDEME SÜRELERI 
UZATILMASI HK 
 
4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden 
yapılandırılarak tahsil ve ödemeye  ilişkin süre 1 (bir) ay olarak uzatılmıştır.  
 
Başvuru süresi  : 30.09.2021 kadar uzatılmıştır.  
 
Ödeme Süresi    : 31.10.2021 kadar uzatılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-2.pdf 
 
15.)   2021/7 SAYILI TEBLIĞIN TARIFE KONTENJANI DAĞIMI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2021/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 
Tebliğ eki listede yer alan sanayi ürünlerinin tarife kontenjanı dağıtımı Beyanname Sırasına Göre 
Dağıtım yöntemi kullanılarak yapılacaktır.  
 
Link : https://files.igmd.org.tr/doc/27082021-155209_1pdf.pdf 
 
16.)   İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENMESİ HK 
 
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Merkez Bankası Genelgesinde değişiklik yapılarak "Türk 
Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemlerinde  ihracat 
bedellerinin 180 gün içinde yurda getirilme zorunluluğu kaldırıldı. 
 
Genelgeye eklenen yeni fıkra; 
 



                                                                                                    

 

İhracat bedellerinin yurda getirilmesi 
 
MADDE 4 –....... 
 
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemlerinde 2018-
32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz. 
 
Link :  
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHE=NONE&CONTENTCACH
E=NONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
 
Ek-1 : GGM Hurda Metal İthalatı konulu yazısı 

 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-20117910-116[GGM-23]- 
Konu :Hurda Metal İthalatı 

 
 

19.08.2021 / 66370582 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bilindiği üzere; Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat 
Denetimi Tebliği ile (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) anılan Tebliğin 1 nolu 
Eki kapsamındaki metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmektedir. 

Tebliğ ekindeki listede yer alan metal hurdaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Metal Hurda 
İthalatçı Belgesi almış olmak kaydıyla; metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı 
parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem 
uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre 
İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayiciler ithal edebilmektedirler. 

Bakanlığımız bünyesinde yürütülen Tek Pencere çalışmaları neticesinde, yayımlanan 2016/53 
sayılı Genelge ile metal hurda ithalatçı belgesi için yapılan başvuruların uygun bulunması halinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 0857 (TPS-ÇŞB Metal Hurda İthalatçı Belgesi) kodlu e-
belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilmekte ve mükelleflerce ithalat aşamasında 
beyannamenin 44 nolu hanesinde beyan edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi, verildiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir. 

Söz konusu belgeyi alan yetkili firmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 
"https://ced.csb.gov.tr/ithalat-ihracat-izinleri-ile-ilgili-bilgi-ve-belgeler-i-82649" internet adresinde 
"Metal Hurda İthalatçı Belgesi Alan Firmalar" listesi başlığı altında yayımlanmaktadır. 

Ancak, Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı 
firmaların yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı ülkemize getirdikleri, daha sonrasında eşyayı 
metal hurda ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye hammadde 
tedarik ettikleri yönünde bilgiler ulaşmıştır. 

Konu, 11.03.2021 tarihli ve 62160437 sayılı yazımızla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal 
ettirilmiş ve muhtemel sistemsel değişiklikleri de dahil olmak üzere taşra teşkilatımızda 
uygulamanın yeknesaklaştırılması için Bakanlıklarınca tanzim edilen Metal Hurda İthalatçı 
Belgesinin kontrolünün metal hurdanın ithalatı aşamasında mı ülkeye girişte sınırda mı yoksa her 



                                                                                                    

 

iki aşamada mı aranması gerektiği konusundaki nihai görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir. 

Anılan Bakanlıktan cevaben alınan 26.03.2021 tarihli ve 629174 sayılı yazıda; hurda metal ve atık 
ithalatında devir işleminin Bakanlıklarınca uygun bulunmadığı ve "Tek Pencere Portal Sistemi" 
içerisinde Merkez Teşkilatlarınca düzenlenen "Metal Hurda İthalatçı Belgesi"nin 104 Seri No.lu 
Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiş sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması 
gerektiği hususu belirtilmektedir. 

Bu itibarla, hali hazırda ithalat aşamasında Tek Pencere Sistemi kapsamında ibraz edilen Metal 
Hurda İthalatçı Belgesinin 2021/23 sayılı Tebliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri çerçevesinde Türkiye 
Gümrük Bölgesine giriş işlemleri esnasında da bağlantınız yetkili gümrük müdürlüklerince 
kontrolünün yapılması konusunda gerekli özen ve dikkatin gösterilmesini önemle rica ederim. 

Burak Serkan YAŞAR 
Bakan a. 
Genel Müdür V. 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
Ek-2 : GGM 235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri konulu yazısı 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-80571967-155.99- 
Konu : 235/4-C Kapsamındaki Yapılandırma Talepleri Hk 
 
 

19.08.2021 / 66517307 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : 23.10.2020 tarihli ve 58464348 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızda özetle; 07.11.2019 tarihli, 30941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7190 sayılı “Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” ile, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi; 
“Teslimden sonra kontrol sonucunda uygunsuzluğu tespit edilen ancak bulunamayan eşyanın 
gümrüklenmiş değerinin kamuya geçirilmesine karar verilir." şeklinde değiştirildiği; 

Konuyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde, Gümrük 
Kanununun 235 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (c) bendi kapsamında yapılacak işlemlerde 
ceza kararı düzenlenmesinin uygun bulunduğu ve Tahsilat Takip Programının Ceza Kararları 
Modülünde yer alan “Dayanak” sekmesinde “4458/235/4-c” maddesi seçilerek işlem yapılmasının 
sağlandığı belirtilmiş olup söz konusu madde hükmüne göre düzenlenecek kararlarda yukarıda 
belirtildiği şekilde işlem yapılması talimatlandırılmıştı. 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine göre 
düzenlenmiş bulunan ceza kararlarına ilişkin yapılandırma taleplerinin 7326 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
kapsamına girmediği gerekçesiyle reddedildiği anlaşılmıştır. 

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 235/4-c maddesine göre düzenlenmiş bulunan ceza kararlarının 
idari para cezası olarak değerlendirilmesi ve 7326 sayılı Kanun'da yer alan koşulları sağlaması 
kaydıyla yapılandırma hükümlerinden yararlandırılması hususunda; 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 

Burak Serkan YAŞAR 
Bakan a. 

Genel Müdür V. 
 



                                                                                                    

 

DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 

Ek-3 : %1 Kontaminasyon Oranı- 3915.10.00.00.00 GTİP'li Polietilen Malzemeler konulu yazısı 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-20117910-116[GGM-3] 
Konu : %1 Kontaminasyon Oranı- 
3915.10.00.00.00 GTİP'li Polietilen 
Malzemeler 
 

11.08.2021 / 66180042 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 06.08.2021 tarihli 
ve 1464470 sayılı yazıda; 

"Bilindiği üzere 18.05.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Atık ithalatı uygulamalarına ilişkin ek genelge ile 
ithal edilen plastik atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla yabancı madde olmaması gerektiği 
hükme bağlanmıştır. 10.07.2021 tarihinde yayımlanan 2021/3 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 
Tebliğ ile yeniden ithali kontrole tabi listeye alınan 3915.10.00.00.00 GTİP'li polietilen 
malzemelerin ithalatında, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla %1'den fazla yabancı 
madde ifadesiyle ilgili olarak konuya açıklık getirilmesi gereği hasıl olmuştur. 

2021/3 Sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde "Tebliğin Ek-1'deki listesinde yer alan atıkların, 
patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla 
veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması" gerektiği belirtilmiş olup, 2021/9 sayılı Genelge ile 
ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla yabancı madde olmaması ile ilgili olarak, 
ithalat aşamasında İl müdürlüklerimizce yapılan denetimlerde, ithal edilen malzemede doğası 
gereği içerisinde belli miktarda ithalatı yasak olmayan başka malzemelerin de olabileceği göz 
önünde bulundurularak, geri dönüşüme uygun atık olduğunun belirlenmesi, ithalatı yasak olan 
ağır metal, zirai ilaç, ithali yasak atık ve/veya tehlikeli maddelerle kontamine olup olmadığının 
tespit edilmesi ve %1'lik değerlendirmenin bu çerçevede yapılması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim." diye belirtilmektedir. 

Bilgi edinilmesini ve buna göre gereğini rica ederim. 
 

Kadir TURSUN 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 
 
 

EK :1 adet yazı örneği 



                                                                                                    

 

 
 

Dağıtım: 

T.C. 
ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-18330076-155.01-1464470 
Konu :%1 kontaminasyon oranı 
 

DAĞITIM YERLERİNE 
 

Bilindiği üzere 18.05.2021 tarih ve 2021/9 sayılı Atık ithalatı uygulamalarına ilişkin ek genelge ile 
ithal edilen plastik atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla yabancı madde olmaması gerektiği 
hükme bağlanmıştır. 10.07.2021 tarihinde yayımlanan 2021/3 sayılı Tebliğde değişiklik yapan 
Tebliğ ile yeniden ithali kontrole tabi listeye alınan 3915.10.00.00.00 GTİP'li polietilen 
malzemelerin ithalatında, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla %1'den fazla yabancı 
madde ifadesiyle ilgili olarak konuya açıklık getirilmesi gereği hasıl olmuştur. 

2021/3 Sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinde "Tebliğin Ek-1'deki listesinde yer alan atıkların, 
patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla 
veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması" gerektiği belirtilmiş olup, 2021/9 sayılı Genelge ile 
ithal edilen atıkların içeriğinde ağırlıkça %1'den fazla yabancı madde olmaması ile ilgili olarak, 
ithalat aşamasında İl müdürlüklerimizce yapılan denetimlerde, ithal edilen malzemede doğası 
gereği içerisinde belli miktarda ithalatı yasak olmayan başka malzemelerin de olabileceği göz 
önünde bulundurularak, geri dönüşüme uygun atık olduğunun belirlenmesi, ithalatı yasak olan 
ağır metal, zirai ilaç, ithali yasak atık ve/veya tehlikeli maddelerle kontamine olup olmadığının 
tespit edilmesi ve %1'lik değerlendirmenin bu çerçevede yapılması hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 

Ahmet Talha TÜRKOĞLU 
Bakan a. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, 
İzin ve Denetim Genel Müdürü V. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 

Ek-4 : ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın Yeniden İhracı konulu yazı 

HİZMETE ÖZEL 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-72093537-010.06.02- 00066480012 

Konu :ATA Karnesi Kapsamındaki Eşyanın 
           Yeniden İhracı 

24.08.2021 /66480012 
GENELGE 
(2021/21) 

İlgi :27.04.2011 tarihli ve 2011/26 sayılı Genelge. 

İlgide kayıtlı Genelgenin 3 üncü paragrafında yer alan “Bu çerçevede kısım kısım geçici ithal 
edilen eşyanın takibi, işlemlerin aynı gümrük idaresinden yapılması ile mümkün olabileceğinden, 
bu kapsamdaki geçici ithalatların aynı gümrük idaresinden yapılması zorunludur.” ibaresi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Rıza Tuna TURAGAY 
Bakan a. 

Bakan Yardımcısı 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 

 


