
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/35 
 

2021 / 35. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) IRAK (KIBY)'DE ALÇI ÜRÜNÜ İTHALAT VERGISINDE ARTIŞ HK  
 
Erbil Gümrük Ataşeliğince Irak (KIBY) ve İ.Halil gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelerden; 20 Ağustos 2021 
tarihinde alınan bir karar gereğince 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "alçı" cinsi ürünün 
vergi tarifesinde "yerli üretimi korumak" gerekçesiyle artışa gidildiği anlaşılmıştır. Söz konusu üründeki vergi 
artış gerekçesinin KIBY'de yeni bir üretim tesisinin açılmasına dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre; "alçı" 
cinsi ürünün ithalatında evvelve ton başına 12-15 $ civarında alınan ithalat vergisi 1 Eylül 2021 tarihinden 
itibaren ton başına 70 $'a yükseltilmiştir. 
 
Link : https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/7486/ 
 
2.)  GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJIMI- DEMONTE TRAKTÖR İTHALATI HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi: Solis Traktör San. ve 
Tic. A.Ş-Traktör” hakkında bir yazı yayımladı.  
 
Anılan rejim kapsamında demonte halde traktör işlemlerine ilişkin olarak Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüğünün 25.06.2021 tarihli, 64990166 sayılı yazısında, söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş 
işlemlerinde TSE uygunluk yazısı alınmak üzere Gümrük Yönetmeliğinin 370 inci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca GKAİİ verilmesinin talep edildiği, ancak, Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2019 tarihli, 43318655 
sayılı yazısında, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğin (İthalat: 2021/7) demonte olarak getirilen 
ürünleri kapsamadığı ve bu ürünler için TSE tarafından uygunluk yazısı düzenlenmesine gerek olmadığının 
bildirilmesi sebebiyle tereddüt edildiğinin anlaşıldığı iletildi. 
 
02.02.2016 tarihli, 13511799 sayılı yazıda belirtildiği üzere yazı kapsamı eşyaya ilişkin izin başvurularının, 4458 
sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümleri 
çerçevesinde Bölge Müdürlüklerince başvuruların değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiğinin belirtildiği, 
Bölge Müdürlüklerince izin başvurusu değerlendirilebilecek eşya listesinde Traktör cinsi eşyanın bünyesine 
girecek muhtelif parçalara (Diferansiyel, kaporta v.b.) da yer verildiği aktarıldı. 
 
Diğer taraftan, 08.04.2019 tarihli, 43318655 sayılı yazıda, gümrük kontrolü altında işleme rejiminden bağımsız 
olarak, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında denetime tabi 87.01 tarife pozisyonunda 
sınıflandırılan traktörlerin demonte olarak beyan edilmesi halinde, anılan Tebliğe göre uygunluk denetimine 
tabi tutulması gerekip gerekmediği hakkında olduğu ifade edildi. 
 
Bu çerçevede, demonte halde gelen traktörün işleme faaliyeti sonrasında serbest dolaşıma girişinde teknik 
düzenlemelere uygunluğunun sağlanması amacıyla gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulmak 
istenilmesi durumunda, bu yöndeki taleplerin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin gümrük 
kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerektiği bildirildi. 
 
 



                                                                                                    

 

Link: https://files.igmd.org.tr/doc/1092021-134653_ggmpdf.pdf 
 

3.)   RUSYA FEDERASYONU'NA  BUĞDAY, ARPA VE MISIR İHRACATI HK 
 
Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül’den itibaren buğday üzerindeki ihracat vergisinin 
mevcut ton başına 31,7 dolardan ton başına 39,4 dolara yükseltileceği bildirildi. Arpa üzerindeki ihracat vergisi, 
ton başına 26,6 dolardan 27 dolara çıkarılırken, mısırda ise vergi miktarı 49,6 dolardan 51,6 dolara yükseliyor. 
Yeni fiyatların 7 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olduğu ifade edilen açıklamada, ihracat vergilerinin gösterge 
fiyatlarına göre hesaplandığı belirtildi. 
 
 
4.)   242 VE 244 ÜNCÜ MADDELERI UYARINCA ITIRAZ VEYA UZLAŞMA HK  
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 ve 244 üncü maddeleri uyarınca itiraz veya 
uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin ilgili ek tahakkuk ve ceza 
kararları için 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanundan faydalanmak üzere Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin 
ekli yazıyı yayımladı. 
 
Yazıda; 
 
7326 sayılı Kanunun 3/10 maddesinde yapılandırmadan yararlanmak için yükümlünün dava açmaması, açılmış 
davalardan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması koşulu aranmakla birlikte, anılan Kanunda 
yapılandırma talebinin değerlendirilmesi için uzlaşma veya itiraz başvurusundan feragat etmesine ilişkin bir 
hüküm bulunmamakta olup yapılandırma başvurusu sonuçlanıncaya kadar uzlaşma veya itiraza ilişkin işlemlerin 
bekletilmesi ve yapılandırma talebinin reddi halinde uzlaşma/itiraz talebinin değerlendirilmesine devam 
edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar  
 
(10)Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış 
davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır. 
 
Ek-1: GGM 7326 Sayılı Kanun konulu yazısı 
 
5.)  GEMİ TEDARİK SEKTÖRÜNDE SORUNLAR HK 
 
Gemi tedarik sektörü tarafından Ticaret Bakanlığına intikal ettirilen “Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu 
raporda, gemilere teslim edilecek kumanya ve işletme-donatım eşyasının transit sevkiyatlarında beyannamenin 
onaylanması aşamalarında sorun olduğu; transit beyannamelerinde plaka değişikliği ve transit süresinin aşılması 
durumlarının yaşandığı; hacim ve ağırlık olarak düşük olan eşyanın transitinin tek araçla gerçekleştirilmemesinin 
ekonomik sorunlara yol açtığı; serbest dolaşımda bulunan ve serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın tek araçla 
taşınabilmesine ilişkin taleplerinin bulunduğu iletildi. 
 
Konu hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar” hakkında bir yazı yayımladı. 
 
 



                                                                                                    

 

Link : http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4170_1630488257_2.pdf 
 
6.)  FAZLA MESAI SISTEMI (BORCUNU ÖDEMEYEN FIRMALAR) HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Fazla Mesai Sistemi (Borcunu Ödemeyen Firmalar)  " konulu bir yazı 
yayımlandı. 
 
Yazıda BİLGE sisteminde kayıtlı bulunan fazla mesai borçlarının en geç 30.09.2021 tarihi mesai bitimine kadar 
ödenmesi gerektiği, ödeme yapmayan BİLGE kullanıcı kodu sahibi  yükümlülerin söz konusu kullanıcı kodlarına 
bloke konulacağı belirtiliyor. 
 
Link : https://files.igmd.org.tr/doc/2092021-132920_fazla-mesai-sistemi-borcunu-odemeyen-firmalarpdf.pdf 
 
7.)  İHRACI KAYDA BAĞLI MISIR İÇİN BEYANNAMEDE REDRESE IŞLEMİ HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından "Kayda Bağlı İhracat " konulu bir yazı yayımlandı. 
 
Konu yazıda ; Son zamanlarda beyannamede sehven farklı bir GTİP’te tescil edilen mısır ürününün daha sonra 
ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından beyannamede gerçekleştirilen redrese işlemi sonrasında GTİP’inin 10.05 
olarak tescil edilerek kayıt işlemlerinin tekemmül ettirilmeden ihracatının gerçekleştirildiği, 
 
Bu nedenle söz konusu GTİP’in kayda bağlı ürünler içerisinde yer alması nedeniyle gerekli evraklarla başvuru 
yapılması gerekirken, redrese işlemi yapılarak bu gereklilik yerine getirilmeden ihracatın gerçekleştirilmiş 
olduğu ifade edilmektedir. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü ; Mısırın (GTİP:10.05); İhracat: 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği’nin 
eki İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer aldığı, 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alan ilgili 
GTİP’ler için redrese işleminin Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin onayı sonrasında yapılması 
hususunda Bölge Müdürlüklerini gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda yazı yayınlamıştır. 
 
Link: http://haber.evrim.com/uploads/files/12566.pdf 
 
8.)  DOMATES, BİBER VE KABAK TOHUMLARININ İTHALAT KONTROLLERİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e gönderilen bir yazıda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
bir yazısına atfen, tüm ülkelerden ülkemize domates (solanum lycopersicum), biber (capsicum annuum) ve 
kabak (cucurbita pepo) tohumlarının ithalatında, 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren yazı ekinde yer alan bilgilerin 
de Sağlık Sertifikalarında aranması gerekliliği bildirilmektedir. 
 
Link: http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2021/518/202192105623619.pdf 
 
9.)  CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERIN İTHALATI HK 
 
Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İthalatında Kullanılacak Veteriner Sağlık Sertifikalarının Standart 
Modellerinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin yürürlük tarihi  3 yıl daha ertelendi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-15.htm 



                                                                                                    

 

10.)  İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLIŞKIN TEBLİĞ HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 
2021/7) ile İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda 
Bağlı Mallar Listesinin 19 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı listeye 49-51 inci sıralar olarak aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 
 
“19- Çimento (2523.21, 2523.29, 2523.30, 2523.90) ve Klinker (2523.10.00.00.00)” 
 
“49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00) 
 
50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot 
=> içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11) 
 
51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen > içerisinde yer 
alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)” 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-19.htm 
 
11.)  İTHALATTA HAKSIZ REKABETIN ÖNLENMESINE İLIŞKIN TEBLIĞ (NO: 2021/43) HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/43) ile Malezya ve Ürdün menşeli/çıkışlı 
5603.14 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine 
edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 
3921.13 GTP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı 
geçen deri taklitleri” tanımlı “koagüle suni deri” ithalatına ÇHC menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı 
önlem tutarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir. 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-20.htm 
 
12.)  TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 
 
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde 
değişiklikler yapıldı. 
 



                                                                                                    

 

Yönetmeliğe aşağıdaki tanım eklendi. 
 
İşlem görmüş tütün: Sigara ve diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde elde edilen harmanlanmış tütün, 
homojenize tütün veya yeniden tertip edilmiş tütün, kıyılmış tütün, şişirilmiş tütün, şişirilmiş tütün damarı,  
tütün döküntüleri ile tütün döküntülerinin işlenmesi ile elde edilen tütünler. 
 
Üretim ve faaliyet izni başlıklı 7. maddesine eklenen yeni fıkrayla Makine çalışma testleri, ürün denemeleri, 
deneme üretimleri ile her ne suretle olursa olsun yapılan üretimlerde; tütün mamulü birim paketi ile sigara 
üzerinde marka adı veya şirket/firma unvan kısaltması yazılması zorunluluğu getirildi. Tütün mamulü birim 
paketi ile sigara üzerine yazılacak bilgiler işlem öncesi Bakanlığa bildirilecek. 
 
Firmaların tütün, sigara kağıdı ve filtre temini başlıklı 10. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişikliğe 
göre  Bakanlıktan Tütün İthalatı Uygunluk Belgesi almak kaydıyla şişirilmiş tütün damarı, tütün döküntülerinin 
işlenmesiyle elde edilen tütünler ve bu tütünleri üretmek amacıyla tütün damarı ve tütün döküntülerinin 
ithaline izin verilecek. 
 
İşlem görmüş tütün ve tütün mamulleri ihracatı başlıklı 14. maddesinde de değişiklikler yapıldı. 
 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-16.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

Ek-1: GGM 7326 Sayılı Kanun konulu yazısı 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı: E-80571967-010.05-00065759502 
Konu: 7326 Sayılı Kanun 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarihli ve 6521 8932 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıda özetle; 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 ve 244 üncü maddeleri uyarınca itiraz 
veya uzlaşma müessesesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunmuş yükümlülerin ilgili ET/CK 
için 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanundan faydalanmak üzere Gümrük Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde; 

-Yükümlünün uzlaşma/itiraz başvurusundan feragat ettiğine dair bir dilekçe aranıp aranmayacağı; 

-Böyle bir gereklilik yok ise, uzlaşma/itiraz değerlendirme sürecinin yapılandırma talebi 
sonuçlandırılıncaya kadar askıya alınarak, yapılandırmanın olumsuz sonuçlanması halinde 
değerlendirmeye devam edilip edilmeyeceği, 

hususlarında görüş talep edilmektedir. 
Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 242/1 inci maddesinde, yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen 
gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst 
makama, üst makama yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebileceği, 

Aynı Kanunun 244 üncü maddesinde, uzlaşma talebinin, henüz itiraz başvurusu yapılmamış veya 
itiraz edilmiş olmakla birlikte itirazı henüz sonuçlandırılmamış gümrük vergileri ve idari para cezaları 
için, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde yapılacağı, uzlaşma talebinde bulunulması hâlinde, 
itiraz veya dava açma süresinin duracağı, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hâlinde 
sürenin kaldığı yerden işlemeye başlayacağı, ancak sürenin bitimine beş günden az kalmış olması 
hâlinde sürenin beş güne tamamlanacağı düzenlenmiştir. 

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanunun "Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar" 
başlıklı 3'üncü maddesinin 1, 9 ve 10 uncu fıkraları; 

"(1) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari 
itiraz süresi geçmemiş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş bulunan tahakkuklar hakkında da bu 
fıkra hükmü uygulanır. 

(9) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda 
bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, 
ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde hükmünden yararlanır. 

(10) Bu madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava 
açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır." hükmünü 
amirdir. 

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 14/2 maddesinde ise süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan 
yükümlünün, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden 
önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe 



                                                                                                    

 

ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebileceği; başvurudan feragat edilmesi halinde, 
feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresinin kaldığı yerden işlemeye 
devam edeceği ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamayacağı düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, 7326 sayılı Kanunun 3/10 maddesinde yapılandırmadan yararlanmak için yükümlünün 
dava açmaması, açılmış davalardan vazgeçmesi ve kanun yollarına başvurmaması koşulu aranmakla 
birlikte, anılan Kanunda yapılandırma talebinin değerlendirilmesi için uzlaşma veya itiraz 
başvurusundan feragat etmesine ilişkin bir hüküm bulunmamakta olup yapılandırma başvurusu 
sonuçlanıncaya kadar uzlaşma veya itiraza ilişkin işlemlerin bekletilmesi ve yapılandırma talebinin 
reddi halinde uzlaşma/itiraz talebinin değerlendirilmesine devam edilmesi hususunda; 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa Gümüş 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 


