
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/38 
 

2021 / 38. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) GTİP TANIMLARIYLA ILGILI GÖRÜŞLER ALINIYOR HK  
 
Dış ticaret mevzuatına temel teşkil eden Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımlarıyla ilgili 
görüşler alınıyor. 
 
Her yıl yapılan Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) güncelleme çalışması kapsamında 2022 yılı TGTC’ye 
yansıtılması talep edilen GTİP açılımı vb. hususların, gerekçeleriyle birlikte Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi 
talep edildi. 
 
Bu itibarla; bahse konu TGTC’ye ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerin 8 Ekim 2021 tarihine kadar İTO’ya 
iletilmesi gerekiyor. 
 
Bu konudaki öneri ve gerekçeler, e-posta yoluyla emine.erdem@ito.org.tr adresine iletilebilir. 
 
Link : https://www.itohaber.com/haber/mevzuat/218487/gtip_tanimlariyla_ilgili_gorusler_aliniyor.html 
 
2.)  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI GÜNCELLEMESİ  (AKARYAKIT)  HK  
 
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 
21/9/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları 
güncellenmiştir. 
 
Link: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv21092021.pdf 
 

3.)   AB TELAFİ EDİCİ VERGİ ALABALIK SORUŞTURMASI  HK 
 
Ege İhracatçı birliklerinin 23 Eylül tarihli duyurusunda ;  
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, AB tarafından ülkemiz menşeli “gökkuşağı alabalıkları” ithalatına karşı 
uygulanan telafi edici vergi önlemi ile ilgili 20 Eylül 2021 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan bir 
bildirimle Avrupa Komisyonu tarafından, ülkemizde alabalık üretimine verilen desteklerde yapılan değişiklikler 
sonucunda kalıcı bir değişikliğin olduğundan bahisle destek miktarlarının düştüğü ve bu sebeple önlemin tüm 
Türk ihracatçılar için gözden geçirmesine gerek duyulduğu ifade edilmiş olup, bu çerçevede bir gözden geçirme 
soruşturması başlatıldığı ve söz konusu bildirime https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_380_R_0005&from=EN linkinden ulaşılabildiği belirtilmektedir. 
 
Bahsi geçen bildirimde; 
 
- Söz konusu gözden geçirmenin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemini kapsayacağı, telafi edici vergi 
soruşturmalarında çok fazla ihracatçının taraf olması sonucunda incelemenin yapılabilirlikten uzaklaşması 
sebebiyle, soruşturma otoriteleri tarafından örneklemeye gidilebileceği, 
 



                                                                                                    

 

- Olası bir örneklemenin ihracat miktarına göre yapılabileceği, bu kapsamda, soruşturmaya taraf olup soru 
formu doldurarak bireysel marj hesaplatmak isteyen ihracatçıların 7 gün içerisinde söz konusu bildirimin ekinde 
yer alan örnekleme formunu Komisyon’a iletmesi gerektiği, bahse konu formu dolduran ihracatçıların, ihracatçı 
soru formunu da doldurmayı kabul etmiş olarak sayılacağı, 
 
- Söz konusu ihracatçı soru formlarının https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543 adresinde yer 
aldığı, 
 
- Örnekleme formlarının Komisyon tarafından incelenmesinin ardından ihracatçılara örneklemeye seçilip 
seçilmediklerinin bildirileceği, bildirimin ardından örneklemeye seçilen ihracatçıların 30 gün içerisinde soru 
formu yanıtlarını Komisyon’a iletmesi gerektiği, 
 
- Örnekleme formunu dolduran ancak örneklemeye seçilmeyen firmalara ise örneklemeye seçilen firmalara 
hesaplanan marjların ortalaması uygulanacağı, 
 
- Zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların ise soruşturma açılış tarihinden itibaren 37 gün içerisinde 
görüşlerini Komisyon’a iletmesi gerektiği, 
 
- Soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimlerin TRON.tdi sistemi üzerinden 
gerçekleştirileceği, taraflarca tüm bilgi ve belgeler yine aynı sistem üzerinden sunulacağı ve söz konusu sisteme 
kaydolmaya ilişkin hususların yine mezkûr bildirimde yer aldığı, belirtilmiştir. 
 
Link : https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=542022807202192393224 
 
4.)   UKRAYNA'DAN ELEKTRİK KABLOLARINA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KARARI  HK  
 
Ukrayna Dünya Ticaret Örgütüne yaptigi bildirim ile bazı elektrik kablolarının ithaline üç yıl boyunca ilave 
gümrük vergisi uygulama kararı aldı.  
 
GTİPler; 
 
-8544.49.20.00 -8544.49.91.00 -8544.60.10.10 -8544.60.10.98 
-8544.60.90.10 -8544.60.90.90 -8544.70.00.10 -8544.70.00.90 
 
olarak belirlendi. 
 
Türkiye'den veya herhangi bir ulkeden ihrac edilecek ve ekteki GTİPlerde bulunan kablolar da yüzde 23,5 
oranında ilave vergiye tabi olacak. 
 
Uygulama 14 Ekimde başlayacak. 
 
Link: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N8UKR11S1.pdf&Open=True 
 
5.)  POLYESTER ELYAF (5503.20.00.00.00 GTİP) BEYANNAMELERİ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2021/44 Sayılı Tebliğ kapsamında 5503.20.00.00.00 GTİPli 
polyester için Anti-Damping ve Korunma Önlemleri kapsamında uygulanan Ek Mali Yükümlülük vergilerinin 



                                                                                                    

 

hesaplanmasında değişiklikler yapılmıştır. 
 
5503.20.00.00.00 GTİPli polyester ithalatında 23.09.2021 tarihinden itibaren dampinge karşı önlemin polyester 
elyaf ithalatında korunma önleminden ( ek mali yükümlülük) daha düşük veya eşit olması durumunda dampinge 
karşı önlem tahsil edilmeyecektir. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden 
fazla olması durumunda dampinge karşı önlemin fazla olan kısmı tahsil edilecektir. 
 
Aşağıdaki ülke menşeli ithalatlarda dampinge karşı verginin beyanında yukardaki hususun göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 
 
Endonezya, Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Tayland ve Tayvan 
 
Belirtilen ülkeler menşeli polyester elyaf ithalinde  damping vergisinin 0.06 ABD Doları / Kg olarak hesaplanan 
değerin üzerindeki miktar kadar beyan edilmesi gerekmektedir. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-2.htm 
 
 
6.)  SEBİS MÜKELLEF ÖN BEYAN YETKİ DUYURUSU HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “SEBİS Mükellef Ön Beyan Yetkisi” hakkında bir yazı yayımladı. 
 
Bilindiği üzere SEBİS, halihazırda BİLGE Kullanıcı kodu doğrulaması yaparak BİLGE Şifresi olan her kullanıcının 
profil ayrımı yapmaksızın sistemde bildirim yapmasına müsaade etmekte olup BİLGE Sistemi Kullanıcı 
Tanımlama ve Yetkilendirme ekranında, SEBİS için herhangi bir profil bulunmamaktadır. Sistemin daha sağlıklı 
yürütülebilmesini teminen BİLGE Sistemi üzerinde, “Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi" (SEBİS) için ayrı bir profil 
oluşturulmuştur. 
 
Bu kapsamda  "Mükellef Ön Beyan" ismiile yeni bir kullanıcı profili oluşturulmuş ve SEBİS'e mükellef girişinin söz 
konusu yetki ile yapılabilmesinin sağlanmasına yönelik gerekli teknik düzenlemeler tamamlanmış olup 
11.10.2021tarihinden itibaren SEBİS Mükellef Ön Beyan profilinde yetki almayan kullanıcıların, SEBİS üzerinden 
giriş ve çıkış bildirimlerinde bulunmasına izin verilmeyeceği bildirildi. 
 
Link : 
https://www.mergumder.org.tr/_yuklenenDosyalar/_dernekDuyurulari/SEBiS_Mukellef_On_Beyan_Yetkisi_Ust
yazi2.pdf 
 
 
7.)  DOMATES, BİBER VE KABAK TOHUMLARININ İTHALAT KONTROLLERİ HK 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, tüm ülkelerden ülkemize 
domates (solanum lycopersicum), biber (capsicum annuum) ve kabak (cucurbita pepo) tohumlarının 
ithalatında, 15 Eylül 2021 tarihinden itibaren aşağıdaki bağlantı linkinde yer alan bilgilerin de Sağlık 
Sertifikalarında aranması gerekliliği ifade edilmektedir. 
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:https://www.gaib.org.tr/tr/site/download-file/4110.html?class=AnnouncementFiles&unitSlug=kurumeyve 
 
9.)  MISIR'A İHRACATTA ZORUNLU GÖNDERİ ÖN BİLGİLENDİRME (ACI) SİSTEMİ HK 
 
1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Mısır’a deniz yoluyla gerçekleştirilecek ihracatta, her bir yüklemeye özel olarak 
Mısırlı ithalatçı tarafından geminin kalkışından en az 48 saat önce alınması gereken ACID numarasının ihracatçı 
tarafından ihracat belgelerinin üzerine işlenmesi ve söz konusu belgelerin Cargo X platformu vasıtasıyla 
ithalatçıya gönderilmesi gerekmektedir. ACID numarası işlenmiş belgelerin ithalatçı tarafından gümrük 
otoritesine sunulması ile gümrük kabul kararının alınması sonucunda süreç tamamlanmaktadır. 
 
Söz konusu uygulamada ihracatçılarımız tarafından şu an için sadece Cargo X platformunun kullanılacağı 
anlaşılmakta olup, Mısır’a ihracat yapmakta olan firmalarımızın, ivedilikle Cargo X platformunda hesaplarını 
oluşturmaları, akabinde talep edilen doğrulama işlemlerini gerçekleştirmeleri ve Mısırlı ithalatçıları ile sürece 
ilişkin bağlantıda olmaları önem arz etmektedir. 
 
Süreçle ilgili tüm soruların https://musaviredanisin.ticaret.gov.tr/adresinde yer alan “Müşavire Danışın” 
uygulaması üzerinden Kahire Ticaret Müşavirliğine yönlendirilebilecektir. 
 
Yeni uygulamanın daha iyi anlaşılabilmesini teminen Kahire Ticaret Müşavirliğince hazırlanan ve daha önce de 
üyelerimizle paylaşılan not ile ACI sistemine dair bilgilendirici doküman  
http://www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2021450.pdf 
  
10.)  GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  HK 
 
Gümrük Yönetmeliğinin transit ve antrepo rejimlerine ilişkin bazı maddelerinde değişiklikler yapıldı. 
 
Yönetmeliğe Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek 
isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verilebileceğine ilişkin yeni bir madde eklendi. (yürürlük 01.01.2022) 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210924-4.htm 
 
11.)  YYS ELEKTRONİK BAŞVURU İŞLEMLERİ HK 
 
23.09.2021 tarihinde yayınlanan 2021/24 sayılı  Genelge ;  
 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü 
statüsüne ilişkin e-Devlet Kapısı aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerinin ekte yer alan kılavuza göre 
yürütülmesi gerekmektedir. Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ilişkin elektronik başvuru işlemlerini, firmanın 
Yükümlü Kayıt Takip Sisteminde (YKTS) kayıtlı doğrudan temsilcileri veya “YYS e-başvuru” profilinde 
yetkilendirilmiş temsilcileri gerçekleştirebilecektir. 



                                                                                                    

 

 
YKTS’de “YYS e-başvuru” profilinde yetkilendirme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 
 
1- Yetki verilecek temsilci, YKTS YYS E-Başvuru profiline elektronik ortamda kayıt edilir. 
 
2- Ek-1’de yer alan başvuru formu, yetki verilen temsilcinin bilgilerini içerecek şekilde ve içeriğindeki 
açıklamalar çerçevesinde doldurulur. 
 
3- Yetki verilen kişinin SGK Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, e-Devlet üzerinden alınarak çıktısı forma eklenir. 
Anılan belgenin başvuru tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olması şarttır. 
 
4- YKTS’de oluşturulan kaydın onaylanması için Ek-1’de yer alan başvuru formu ve yetki verilen çalışanın SGK 
Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi ile herhangi bir gümrük müdürlüğüne başvurulur. 
 
5- Kayıt Belgesi, doğrulama kodu ile https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama  adresinden ya da akıllı 
telefonlarda bulunan e-Devlet Belge Doğrulama uygulaması ile kare kod okutularak idare tarafından doğrulanır 
ve içeriği kontrol edilir. 
 
6- Formun ve ekindeki belgenin uygun olduğu anlaşıldıktan sonra idare YKTS'deki kaydı onaylar. 
 
Ekler: 
 
1-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü e-başvuru Yetkilendirme Formu Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/Yetkilendirilmi%C5%9F%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3
%BC%20Stat%C3%BCs%C3%BC%20(YYS)%20E-Ba%C5%9Fvuru%20Yetkilendirme%20Formu.docx 
 
 
2-Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik Başvuru İşlemleri Kılavuzu Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/YYS%20E%20Bas%CC%A7vuru%20K%C4%B1lavuz%20-
%20Firma%20v2%2009.2021.pdf 
 
(Eklere https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler x”adresinden de 
erişilmesi mümkündür) 
 
Genelge Link:  
https://ticaret.gov.tr/data/5f0d682a13b8769ff057499d/2020-24%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge%20-
%20YYS%20Elektronik%20Bas%CC%A7vuru%20I%CC%87s%CC%A7lemleri.pdf 
 
12.)   FAS'A İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLECEK SANAYİ ÜRÜNLERİNİN UYGUNLUK KONTROLÜ HK 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi 
Bakanlığı tarafından, Fas'a ithal edilen sanayi ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 
Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilmeye başlanması için, Fransız Bureau 
Veritas, Alman TUV Rheinland ve İspanyol Applus Fomento firmaları ile anlaşma yapıldığı, bu kapsamda, bahsi 
geçen tarihten itibaren kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından anlaşmalı şirketlerden 
sağlanan uygunluk sertifikalarının ibrazının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir. 
 



                                                                                                    

 

Anılan yazıda devamla, Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, adı geçen Bakanlık tarafından sanayi 
ürünlerinin uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi adına SGS Maroc ve Intertek Labtest firmaları ile de 
anlaşma yapıldığı bunlara ilaveten, kamuya açık kaynaklardan temin edilen ve ilgili Bakanlığa da teyit ettirilen 
bilgilere göre, “Analysis and Control Laboratory” (ACLAB) firması ile de aynı bağlamda yeni bir anlaşmanın 
imzalandığı bildirilmektedir. 
 
Bununla birlikte, otomobil yedek parçaları (lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, 
mekanik kontrol kablosu, yaprak yaylar ve iç lastik), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık 
levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular, filmaşin ve inşaat demiri, boya), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, 
gazlı su ısıtıcıları, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, ayakkabılar, cep telefonları için şarj cihazları, devre 
kesiciler, battaniyeler, halılar, duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar, bebek bezi, tıbbi olmayan 
korunma maskeleri ve okul defterleri ürünlerinin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında, 
mezkur ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde ise uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde 
gerçekleştirilmesinin gerektiği belirtilmektedir. 
 
Bu çerçevede, yukarıda özet bilgileri bulunan internet sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir. 
 
https://www.mcinet.gov.ma/fr/content/surveillance-du-march%C3%A9 
 
Uygunluk kontrolleri Fas’ta (varış noktasında) gerçekleştirilecek olan ürünlere dair güncel liste için Link: 
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20%20au%20MAROC%
20V1.pdf 
 
Uygunluk kontrolleri çıkış (menşe) ülkelerinde gerçekleştirilecek olan ürünlere dair güncel liste için Link: 
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20controles%20a%20l%20origine_1.
pdf 
 
 


