
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/37 
 
 
 

2021/ 37. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ ( LÜBNAN ) HK 
 
Lübnan Gümrük İdaresinden alınan Nota ile Lübnan (yalnızca Zahle & Beka Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Odası) tarafından , faturaların ve menşe sertifikalarının doğrulanmasını kolaylaştırmak amacıyla Arap 
menşe sertifikalarında QR Kodu uygulamasına başladığı bildirilmektedir. 
 
 Link:  
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/Eyl%C3%BCl/14.09.2021/Elektronik%20Men%C5%9Fe%
20%C5%9Eahadetnamesi%20-%20L%C3%BCbnan.pdf 
 
 
2.) BREXIT-TEKNİK DÜZENLEMELER-CE İŞARETİ  HATIRLATMA HK 
 
Birleşik Krallık tarafından AB pazarına arz edilecek ürünler için uygunluk değerlendirme işareti olan CE 
işaretinin çoğu ürün grubu için BK’da geçerlilik süresinin, üreticilerin sürece uyum sağlayabilmesi 
amacıyla bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 tarihine ertelendiği bildirilmektedir. 
 
Konuya ilişkin olarak BK tarafından paylaşılan güncel bildirimlerin yer aldığı internet sayfasına  
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking linki üzerinden erişim sağlanabileceği 
belirtilmektedir. 
 
3.)  HURDA METAL İTHALATI HK 
  
Mersin Gümrük Müdürlüğü yayınladığı yazısı ile ; 
 
Makamlarına 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 bilgilerin 
ulaştığı, 
 
Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alındığı, adı geçen Bakanlıktan alınan yazıda 
"Hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin 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 gerektiğinin" 
belirtildiği , 
 
Bu sebepten de antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin yapılmaması gerektiği 
talimatlandırılmıştır. 
 
Link : https://www.mergumder.org.tr/_yuklenenDosyalar/_dernekDuyurulari/hurda_Metal_ithalati.pdf 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

4.)  KERESTE - TOMRUK İHRACATINDA KAYIT BAŞVURULARININ ELEKTRONİK ORTAMDA 
YAPILMASI HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de yapılan değişiklikler 
kapsamında; 
 
• Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 
6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTİP: 
4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı 
Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere) 
 
• Orman Ağacı Tomrukları (GTİP: 4403) (19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan 
İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ağaçların tomrukları hariç olmak üzere)  
 
kayda bağlı mallar kapsamına alınmıştır. Bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için 
yapılan başvurular koordinatör olarak görevlendirilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğince onaylanmakta ve kayda alınmaktadır. 
 
Söz konusu uygulamanın başvuru süreci elektronik ortama aktarılmış olup, 15 Eylül 2021 tarihi 
itibariyle  ekli linkte yer alan duyurudaki başvuru süreçlerinin  izlenmesi gerekmektedir. 
 
Link: http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-8509.html 
 
5.)  ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI HK 
  
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğin bazı maddelerinde 
değişiklik yapılarak Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair 
Yönetmelikle uyumlu hale getirildi. 
 
Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ 
 
Cihaz kayıt altına alma başvurularında kullanılacak kullanıcı hesabının açılabilmesi için ithalatçı veya 
imalatçı kendi adına işlem yapmaya yetkilendirdiği gerçek kişiye ait bilgiler ile ithalatçıya veya 
imalatçıya ait bilgileri tam ve doğru biçimde elektronik ortamda Kuruma bildirecek. 
 
İmza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi veya şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir belgeler  
kullanılacak. 
 
IMEI düzeltme durumunda İmalatçının talebi üzerine kayıt işleminin tamamlanmasını müteakip altı ay 
içerisinde elektronik ortamda Kuruma bildirim yapılması gerekiyor 
 
Kurumun MCKS’sinde kayıtlı iken kesintisiz yedi yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden 
hizmet almadığı tespit edilen cihazın kullanıcısının Kurum kayıtlarında tespit edilememesi halinde, ilgili 
cihaza ait IMEI numarasının tekrar kayıtlı hale getirilmesi talebi cihazın ithalatçısı veya imalatçısı 
aracılığıyla MCKS üzerinden yapılabilecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210915-5.htm 
 



                                                                                                    

 

 
6.) UKRAYNA - ÇİMENTO İTHALATINA DAMPİNG ÖNLEMİ HK 
 
Ukrayna Uluslararası Ticaret Komisyonu Türk menşeli çimento ithalatına karşı 2020 yilinda başlattığı 
anti-damping soruşturmasını tamamladı. Uluslararası Ticaret Komisyonu Türkiye'den yapılan çimento 
ithalatına karşı firma bazında yüzde 32,64 ila 50,54 arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin 
önlem kararı aldı. 
 
7.)  JAPONYA'YA PORTAKAL VE MANDALİNA İHRACATINDA YASAK KALKMASI HK 
 
2017 yılında Japonya’nın “International Plant Protection Convention (IPPC) ”a taraf olmasından sonra, 
Müşavirliğince sürecin dikkatle takip edildiği, Akdeniz Meyve Sineği zararlısına yönelik dezenfeksiyonu 
düzenleyen uluslararası kabul görmüş “ISPM-28 International Standards for Phytosanitary Measures” 
standartlarının greyfurt ve limon ürünlerinde kullanımı Japon tarafıyla yapılan müzakereler sonucu 
kabul ettirilmiş olup, akabinde portakal ve mandalina için de ISPM-28 şartları ile Japonya’ya ihracat 
izni istendiği bildirildi. 
 
Duyuruda devamla, 2020 yazında görüşülen Japon Tarım Bakanlığı’nın korona pandemisi sebebiyle 
kiraz için yerinde incelemeye gidilememesi nedeniyle, portakal ve mandalinaya yoğunlaşılması talebini 
olumlu karşılaması üzerine, sürecin başlatıldığı ve gerekli teknik ve usul çalışmalarının tamamlanarak, 
Türk malı portakal ve mandalina ihracatındaki yasağın kaldırılmasına dair mevzuatın 31 Ağustos 2021 
günü Resmi Gazete’de yayınlandığı anımsatıldı. Bu bağlamda, Türkiye’den Japonya’ya halihazırda 
yasağı kaldırılmış ve ihraç edilmekte olan greyfurt ve limon ihracatını düzenleyen protokol, portakal ve 
mandalina ürünlerini de kapsayacak şekilde tadil edilmiş olup, değişikliğe ait mevzuat karşılaştırma 
tablosunun gayri resmî tercümesi verildiği bildirildi. 
 
Link : http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2021/550/2021915143449200.pdf 
Japonca protokol : http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2021/550/202191514388613.pdf 
Gayri Resmi Tercüme yazısı :http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2021/550/2021915143858468.xlsx 
 
8.)  İŞLENMIŞ KIYMETLİ MADEN İHRACATINDA AYAR RAPORU HK 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca kambiyo mevzuatında kıymetli maden ihraç işlemlerinde ayar raporu 
hazırlanmasına yönelik bir zorunluluk bulunmadığı belirtildiğinden ; risk kriterleri çerçevesinde ciddi 
şüphe duyulan hallerde yapılacak işlemler saklı kalmak üzere işlenmiş kıymetli madenlerin 1000 rejim 
kodlu kat'i ihracat işlemlerinde gümrük idarelerince ayar raporu aranması zorunluluğu 
bulunmamaktadır. 
 
Link:  
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021-
23%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge.pdf 
 
 
9.)  FAS KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI- SOKAK LAMBA DİREKLERİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı 
(Bakanlık) tarafından, Fas’lı “Marcont ve Afrique Light” firmalarının başvurusu üzerine 730890 gtip’i 
altında yer alan “sokak lamba direkleri” ithalatına karşı 23 Nisan 2021 tarihinde başlatılan korunma 
önlemi soruşturmasının kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ’de yayımlanan ve aşağıda sunulan 
bağlantı aracılığı ile ulaşılabilen bildirime göre Fas, 14 Eylül 2021 tarihinden itibaren 200 gün boyunca 



                                                                                                    

 

yüzde 25 oranında ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici korunma önlemi uygulanmaya karar verildiği 
iletilmiştir. 
 
Link : https://eib.li/3485A 
 
 
10.)  UKRAYNA'YA YAPILAN SÜLFÜRİK ASİT VE OLEUM (2807.00) İTHALATI HK 
 
Türkiye İhracatçılar Birliği’nden (TİM) gelen yazıda Kiev Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen 04 
Temmuz 2018 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi’nde (Uryadovıy Kuryer) yayımlanan bildirime göre, 
Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu’nun CП -391/2018/4411-05 sayılı Kararıyla, menşe ve 
ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın Ukrayna’ya yapılan sülfürik asit ve oleumun ithalatına karşı 
01.09.2018 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aşağıdaki miktarlarda kotaların uygulanmasına karar 
verildiği ifade edilmektedir. 
 
01.09.2018 tarihinden itibaren 31.08.2019 tarihine kadar: 
 
Beyaz Rusya için – 30.769 ton; Rusya Federasyonu için - 8.631 ton; Diğer ülkeler için – 4.316 ton, 
 
01.09.2019 tarihinden itibaren 31.08.2020 tarihine kadar: 
 
Beyaz Rusya için – 32.307 ton; Rusya Federasyonu için - 9.063 ton; Diğer ülkeler için – 4.531 ton, 
 
01.09.2020 tarihinden itibaren 31.08.2021 tarihine kadar: 
 
Beyaz Rusya için – 33.923 ton; Rusya Federasyonu için - 9.516 ton; Diğer ülkeler için – 4.758 ton. 
 
Anılan yazıda devamla, 28 Ağustos 2021 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bir örneği 
ekli bildirime göre, Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu’nun 27.08.2021 tarihli ve CП -
500/2021/4411-03 sayılı Kararıyla, menşe ve ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın Ukrayna’ya yapılan 
sülfürik asit ve oleum ithalatına karşı 01.09.2021 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca aşağıdaki 
miktarlarda kotaların uygulanmasına karar verildiği bildirilmektedir. 
 
01.09.2021 - 31.08.2022 dönemi tüm ülkeler için 55.427 ton, 
 
01.09.2022 - 31.08.2023 dönemi tüm ülkeler için 63.741 ton, 
 
01.09.2023 - 31.08.2024 dönemi tüm ülkeler için 73.302 ton. 
 
Link : 
https://upload.eib.org.tr/UyeDuyuruSistemiEkler/2021/9/590946067202191716751/ukrayna%20resmi
%20gazetesi-2_00011840.pdf 
 


