
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/39 
 
 
 

2021/ 39. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  BİRLEŞİK KRALLIK'A İHRACATTA KARŞILAŞILAN İHRACAT ENGELLERİ ÜZERİNE 
YÜRÜTÜLEN ANKET ÇALIŞMASI HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir e-postada, Birleşik Krallık'a (İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda) ihracat yapan firmalara hitaben Birleşik Krallık'a ihracatta karşılaşılan ihracat engellerinin 
tespit edilmesi ve ihracat performansı ile ilişkilendirilmesini amaçlayan bir anket hazırlandığı 
belirtilmektedir. 
 
Söz konusu anket ile Birleşik Krallık'a ihracat yapan "Motorlu Araçlar ve Aksam Parçaları”, "Makine, 
Elektrikli Makine, Kablo”, "Tekstil-Hazır Giyim”, "Kıymetli Metaller”, "Plastik ve Mamulleri”, "Mobilyalar, 
Aydınlatma Cihazları”, "Tıbbi Cihazlar” başta olmak üzere ilgili tüm sektörlerde yer alan ihracatçı 
firmaların karşılaştığı ihracat engellerinin belirlenerek, ihracat performansı ile arasındaki ilişkinin ortaya 
konulmasının amaçlandığı bildirilmektedir. 
 
22 Ekim 2021 tarihine kadar aktif kalacağı belirtilen ankete 
https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=95 bağlantısından erişilebilmektedir. 
 
Bilgi Notu için Link: http://www.iib.org.tr/files/downloads/PageFiles/%7B06513e8c-78f9-4d97-80d0-
e5e48131d280%7D/Files/Bilgi%20Notu_Anket.pdf 
 
2.) BREXİT SONRASI GÜMRÜK KONTROLLERİ TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
Birleşik Krallık Hükümeti, BK’ın AB’den ayrılmasının ardından tam gümrük kontrollerinin kademeli 
olarak başlatılması için öngörülen zaman çizelgesinde değişiklikler olduğunu duyurmuştur. Gümrük 
bildirim ve kontrolleri, daha önce de duyurulduğu üzere 1 Ocak 2022’de uygulamaya konulacaktır. 
Güvenlik bildirimlerinin ise 1 Temmuz 2022’ye kadar sunulmasına gerek yoktur. 
Yenilenen zaman çizelgesi ile birlikte: 
 
1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Bitki ve Sağlık sertifikalarında ön bildirim 
zorunluluğu 1 Ocak 2022’de başlayacaktır. 
 
1 Ekim 2021’de yürürlüğe girmesi planlanan İhracat Sağlık Sertifikalarında başlayacak yeni 
zorunluluklar 1 Temmuz 2022’de başlayacaktır. 
 
1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi planlanan sınır kontrol noktalarında Bitki ve Sağlık Sertifika 
kontrolleri ve fiziksel kontroller, şimdi 1 Temmuz 2022'de uygulanmaya başlayacak. 
 
İthalatta ürün güvenliği beyannameleri ve denetimleri 1 Ocak 2022 yerine 1 Temmuz 2022 tarihinden 
itibaren zorunlu olacaktır. Daha önce duyurulduğu gibi gümrük beyannameleri ve kontrolleri 1 Ocak 
2022'de uygulamaya konulacaktır. İhracat güvenlik beyannamelerinde herhangi bir değişiklik söz 
konusu değildir. 
 
 
 



                                                                                                    

 

Link:https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-pragmatic-new-timetable-for-
introducing-border-controls 
 
 
3.)  BİRLEŞİK KRALLIK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞARETİ UKCA / UKNI HK 
  
Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşik Krallık’ın (BK) AB'den ayrılması ile birlikte teknik 
düzenlemeler alanında CE işareti yerine ikame ettiği kendi işareti olan UKCA'nın yürürlüğe giriş süresi 
(bir yıllık geçiş süresini takiben) 1 Ocak 2022 olarak belirlendiği, birçok sektörden gelen talepler 
sonucunda da bu sürenin bir yıl daha uzatılarak 1 Ocak 2023 olarak belirlendiği ifade edilmektedir. 
 
Bu çerçevede, Birleşik Krallık uygunluk değerlendirme işareti (UKCA) ve Kuzey İrlanda uygunluk 
değerlendirme işareti (UKNI) ile ilgili olarak temin edilen Türkçe uygulama kılavuzlar ekte yer 
almaktadır. 
 
UKCA Kılavuzu Link: https://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2021/UKCA%20Klavuzu.pdf 
 
UKNI Kılavuzu Link: https://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2021/UKNI%20Klavuzu.pdf 
 
4.)  ABD İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ ÖNLEMLERİ HK 
 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 
7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi 
önlemi kapsamında 2018 yılına ilişkin bir idari gözden geçirme soruşturması yürütülmektedir. 
 
Söz konusu soruşturma kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi nihai kararını 
açıklamış olup, söz konusu kararın yer aldığı 27 Eylül 2021 tarihli ABD resmi gazetesi nüshasına 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-27/pdf/2021-20906.pdf web adresinden 
ulaşılabilmektedir. Bu çerçevede, firmalarımız için yüzde 0,32 (de minimis) ve yüzde 1,82 oranlarında 
sübvansiyon marjı hesaplanmıştır. Öte yandan, bireysel olarak incelenmeyen 2 firma için de gözden 
geçirme dönemi için telafi edici vergi oranı belirlenmiş, ayrıca mezkur dönemde ABD’ye soruşturma 
konusu ürün ihracatı bulunmayan 21 firmanın gözden geçirmesi iptal edilmiştir. 
 
5.)   ABD ANTİDAMPİNG SORUŞTURMALARI -ALÜMİNYUM FOLYO- 7607 HK 
  
ABD Ticaret Bakanlığı (DoC) tarafından ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 
7607.11.6090, 7607.11.9030, 7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000 altında sıralanan 
ülkemiz menşeli “alüminyum folyo” (certain aluminum foil) ithalatına karşı 20 Ekim 2020 tarihinde eş 
zamanlı olarak anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmıştır. Anılan anti-damping ve telafi 
edici vergi soruşturmaları çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi’nin (ITA) damping ve 
sübvansiyona ilişkin nihai kararları 23 Eylül 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 
 
Bahse konu anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından firmalarımız için %2,28 oranında 
damping marjı hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-
23/pdf/2021-20534.pdf bağlantısından ulaşmak mümkündür. Söz konusu telafi edici vergi 
soruşturması kapsamında ise ITA tarafından firmalarımız için %2,60 oranında sübvansiyon marjı 
hesaplanmıştır. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-09-23/pdf/2021-
20535.pdfbağlantısından ulaşmak mümkündür. Bununla birlikte, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu 
(ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma hâlihazırda devam etmekte olup ITC’nin nihai 
kararında ABD yerli endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne 



                                                                                                    

 

ilişkin bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemleri nihai hale gelecektir. 
 
6.) SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ MUAFİYETİYLE İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERDE EK MALİ 
YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HK 
 
93/4002 sayılı Karar kapsamında olduğu Sağlık Bakanlığınca değerlendirilecek eşyanın ithalatında 
2018/11799 (GTS-EMY) ile 2018/11973  (ABD-EMY) sayılı Kararlar kapsamında ek mali yükümlülük 
tahsilatının öngörülmüş olması halinde, bu ek mali yükümlülüğün tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4192_1632814603_2.pdf 
 
7.)  VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA ALTIN BEYAN FORMU HK 
 
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, “Altın Beyan Formu” hakkında bir yazı 
yayımladı. 
 
Yazıda, 7256 sayılı Kanunun yurt dışındaki varlıkların ülkeye getirilmesi ve yurt içindeki kayıt dışı 
varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının) milli ekonomiye 
kazandırılmasını amaçlayan bir düzenleme olduğu ve 4196 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlük 
tarihi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığı anımsatıldı. 
 
Bahse konu Kanunun uygulanmasına ilişkin 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 1 no'lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ’in (Seri No: 1) 
“Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi” başlıklı 4'üncü maddesinin yedinci fıkrası; 
“...tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu 
varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan deklarasyon/bildirime istinaden Gümrük 
İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.”  
 
Bu çerçevede, 7256 sayılı Kanun hükümleri uyarınca varlık barışı kapsamında Türkiye’ye getirilen altın 
cinsi eşyanın beyanının Nakit Kontrolleri Programına ilave edilecek “Altın Beyan Modülü” üzerinden 
gerçekleştirilmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. 
 
Bu itibarla, hem yaşanan belirsizliklerin giderilmesi hem de varlık barışından istifade etmek isteyen 
yolcuların olası mağduriyetlerin önlenmesini teminen nakit kontrolleri programında gerekli revize 
çalışmaları tamamlanana kadar yalnızca varlık barışı kapsamında gerçekleştirilecek altın cinsi eşyaya 
ilişkin beyanların "Altın Beyan Formu" kullanılarak manuel gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi. 
 
Link :  
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/Eyl%C3%BCl/27.09.2021/Alt%C4%B1n%20Beyan%20For
mu_%C3%BCstyaz%C4%B1.pdf 
Altın Beyan Formu Link: 
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/Eyl%C3%BCl/27.09.2021/Alt%C4%B1n%20Beyan%20For
mu.pdf 
 
8.)  ATA KARNELERİNDE KEFİL KURULUŞUN SORUMLULUĞU HK 
 
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, “ATA Karnelerinde Kefil Kuruluşun Sorumluluğu” 
hakkında bir yazı yayımladı. 
 
 



                                                                                                    

 

Özetle ; 
 
Gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu, ATA Karneli Geçici ithalat işlemlerinde kimi gümrük 
idarelerince doğrudan gümrük vergileri ve yüzde 10 fazlasının kefil kuruluştan ödenmesinin istendiği, 
kimi gümrük idarelerince ise kefil kuruluşun 4458 sayılı Gümrük Kanununun 207 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendine göre gecikme zammından da sorumlu tutulduğunun anlaşıldığı iletildi. 
 
Konu hakkında GGM kefil kuruluşun sadece gümrük vergilerinden sorumlu tutulması; anılan Kanunun 
207 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca alınması gereken gecikme zammı ile 238 inci 
maddesi uyarınca alınması gereken para cezasından ise karne hamilinin sorumlu tutulması gerektiği 
bildirildi. 
Link: 
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/Eyl%C3%BCl/29.09.2021/ATA%20Karnelerinde%20Kefil
%20Kurulu%C5%9Fun%20Sorumlulu%C4%9Fu.pdf 
 
9.)  7326 SAYILI KANUN -  YAPILANDIRMA VE USULSÜZLÜK CEZALARI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü " 7326 Sayılı Kanun - Usulsüzlük Cezaları"  ile ilgili bir yazı yayımladı. 
 
Ekli yazıda; 
 
Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uyarınca düzenlenen usulsüzlük cezalarının  gümrük vergileri 
alacağına bağlı olmayan idari para cezası olmaları nedeniyle  7326 sayılı Kanun'da öngörülen şartları 
taşımaları koşuluyla yapılandırmadan yararlandırılması gerektiği belirtilmiştir. 
 
Link : 
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/Eyl%C3%BCl/29.09.2021/7326%20Say%C4%B1l%C4%B
1%20Kanun%20-%20Usuls%C3%BCzl%C3%BCk%20Cezalar%C4%B1.pdf 
 
 
10.)   E-DÖVİZ ALIM-SATIM BELGESİ TEKNİK KILAVUZU HK 
 
509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ’in “IV.10. e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulaması” 
başlıklı bölümünde usul ve esaslar belirlenen Döviz Alım-Satım Belgesine ait Teknik Kılavuz 
yayınlanmıştır. 
 
Link :  
https://www.turmob.org.tr/arsiv/mbs/resmigazete/-e-Doviz_Alim_Satim_Belgesi_Teknik_Kilavuzu.pdf 
 
11.)   GÜNEY AFRİKA-KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI- GTİP 7216 VE 7228 HK 
 
Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Güney Afrika tarafından 19 Haziran 2020 tarihinde 7216.31, 
7216.32, 7216.33, 7216.40, 7216.50 ve 7228.70 GTP’leri altında yer alan “demir ve alaşımsız çelikten 
U, I, H, L ve T bölümleri” ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturması kapsamında, 23 
Eylül 2021 tarihinde Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) yayımlanan bildirimde; yerli üreticilerin ekonomik 
göstergelerinde görülen ciddi zararın, ithalat artışı dışındaki nedenlerden kaynaklandığı ve bu 
doğrultuda artan ithalat ve ciddi zarar arasında illiyet bağı kurulamadığı gerekçesiyle soruşturmanın 17 
Eylül 2021 tarihi itibarıyla önlemsiz kapatılmasına karar verildiğinin belirtildiği bildirilmiştir. 
 
Link : https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=529986064202192995940 



                                                                                                    

 

12.)    ARJANTİN / VİNİL KLORÜR POLİMER PROFİLLER ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Arjantin tarafından ülkemiz menşeli “Açıklıkların veya 
mahfazaların imalatında kullanılan tipteki vinil klorür polimer profiller” (Arjantin tarife cetveline göre 
3916.20.00 GTİP’li) ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması kapsamında Buenos Aires 
Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Arjantin tarafından intikal ettirilen bir örneği ekli 22 Eylül 
2021 tarihli Nota iletildiği bildirilmektedir. 
 
Bahse konu Nota’da, soruşturmanın geçici önlem alınmaksızın devam ettirilmesi kararına ilişkin 
RESOL-2021-597-APN-SIECYGCE#MDP kodlu Yönetmelik’in 22 Eylül 2021 tarihli Arjantin resmi 
gazetesinde yayımlandığı ve söz konusu Yönetmelik’e 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/249885/20210922 bağlantısından ulaşılabildiği 
belirtilmektedir. 
 
Link : https://oaib.org.tr/tr/bulten-2021-4869.html 
 
13.)    AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU HK 
 
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan 
mallar için 29/9/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi 
tutarları ekteki tabloda yer almaktadır. 
 
Link : https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/duyurular/otv29092021.pdf 
 
14.)    E-ARŞİV FATURA PORTALİ ENTEGRASYON VE UYGULAMA KILAVUZU  HK 
 
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme 
Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümü kapsamında Başkanlık ile gerekli entegrasyonu 
sağlayan özel entegratörlerin sistemleri aracılığı ile de söz konusu faturaların düzenlenebileceği ifade 
edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan “E-Arşiv Fatura Portali Özel Entegratör Sistemleri ile Entegrasyon 
ve Uygulama Kılavuzu” yayınlanmıştır. 
 
Link : https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Fatura_Portali_Entegrasyon_Kilavuzu.pdf 
 
15.)    TÜRKIYE-EFTA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR  
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği Devletleri arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 
yarından itibaren yürürlükte olacak. Revize edilen STA'yla, mal ticaretine ilişkin gümrük vergileri, ulusal 
muamele, teknik engeller, sağlık ve bitki sağlığı, ticaret savunma araçları gibi menşe kuralları ile genel 
ve kurumsal hükümler güncellendi. 
 
Karar : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525M1-1.pdf 
Link : http://haber.evrim.com/uploads/files/12644.pdf 
 
16.)  İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR 
SAYISI: 4560)  HK 
 
Türkiye-EFTA Revize Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlüğe girmesi nedeniyle İthalat Rejimi 
Kararına ekli l ve II sayılı listelerinde değişiklikler yapılmıştır. 
 



                                                                                                    

 

Yapılan değişikliklerle bazı tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin İsviçre ve Lihtenştayn'dan 
ithalinde uygulanacak gümrük vergilerinde indirime gidilmiştir.. 
 
Diğer taraftan I sayılı tarım ürünleri listesindeki EFTA ve Faroe Adaları ; AB sütunundan çıkarılarak 
diğer ülke sütununa alınmış buna mukabil belirli ürünlerde tarife kontenjanları açılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-28.pdf 
 
17.)   BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 
KARAR VE TEBLİĞ HK 
 
25/5/2021 tarihli ve 4020 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre 
Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması uyarınca, İsviçre Konfederasyonu veya Lihtenştayn 
Prensliği menşeli bazı ürünlerin ithalatında tarife kontenjanları açılmıştır. İlgili ülkeler menşeli bazı 
sebzeler; sucuk-sosis gibi et ürünleri, bazı peynir türleri, meyve suları ile şarap ve alkollü içecekler gibi 
22 satır üründe sınırlı tarife kontenjanı kapsamında;  
 
 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 

 
Tarife 

Kontenjanı 
Miktarı 

 
İthalat 

Vergileri 
Tarife 

Kontenjanı 
Dönemi 

Tahsisat 
Yapılacak 

Firma Türü 

Tahsisat 
Yöntemi 

Tahsisat 
Önceliği 
Bulunan 

Kurum ve 
Kuruluşlar 

0404 Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan 
tabii süt bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker 
veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin) 

100 ton 
 

 

İ 01.01-31.12  BSGTY  

0405 Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; 
sürülerek yenilen süt ürünleri  

250 ton 0 01.01-31.12 Ü, T, İ TTY  

0406 
(0406.90.21.00.00,  
0406.90.29.00.00,  
 0406.90.32 hariç) 

Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler [Beyaz ve tulum peynir ile 
kaşkaval ve çedar hariç] 

350 ton 0 01.01-31.12 Ü, T, İ TTY  

0704.10 Karnabaharlar ve başlı brokoli 
 

50 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  

0705 Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze 
veya soğutulmuş)  
 

50 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  

0706 Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), 
kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya 
soğutulmuş) 
 

50 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  

0709  
(0709.92.10.00.00,  
0709.92.90.00.00 hariç) 

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş) 
[Zeytin hariç] 

50 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  

0710 Sebzeler (pişirilmemiş veya buharda veya suda 
kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 
 

50 ton 
 

İ 01.01-31.12  BSGTY  

0712 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, 
kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde 
hazırlanmamış) 
 

50 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  

0712.39 Diğerleri 
 

50 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  

0808.10 
(0808.10.80.00.11, 
0808.10.80.00.13, 
0808.10.80.00.14 hariç) 

Elma [Golden, Starking ve Starkrimson hariç] 

250 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  

0811.90 Diğerleri  
 

100 ton İ 01.01-31.12  BSGTY  



                                                                                                    

 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 

 
Tarife 

Kontenjanı 
Miktarı 

 
İthalat 

Vergileri 
Tarife 

Kontenjanı 
Dönemi 

Tahsisat 
Yapılacak 

Firma Türü 

Tahsisat 
Yöntemi 

Tahsisat 
Önceliği 
Bulunan 

Kurum ve 
Kuruluşlar 

1601 Etten yapılmış sosisler 
 

200 ton İ 01.01-31.12 T TTY ESK 

1602 Hazırlanmış veya konserve edilmiş etler [Domuz etinden 
olanlar hariç] 
 

200 ton İ 01.01-31.12 T TTY ESK 

2009.12, 2009.19,  
2009.31, 2009.39, 
2009.71, 2009.79,  
2009.81, 2009.89, 
2009.90 

- Dondurulmamış, Brix değeri 20'yi geçmeyenler 
- Diğerleri 
- Brix değeri 20'yi geçmeyenler 
- Diğerleri 
- Brix değeri 20'yi geçmeyenler 
- Diğerleri 
- Yaban Mersini Suyu (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium 
oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 
- Diğerleri 
- Karışık haldeki meyva ve sebze suları 
 
 

1000 ton İİ  
01.01-31.12 

 BSGTY  

2204.21 Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar 
 

30000 lt 
 

İ 01.01-31.12  BSGTY  

2204.29 Diğerleri  
 

30000 lt İ 01.01-31.12  BSGTY  

2206 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut 
şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş 
içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle 
alkolsüz içeceklerin karışımları 
 

30000 lt İ 01.01-31.12  BSGTY  

2207.10 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80 veya daha fazla olan 
tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol 
 

30000 lt İ 01.01-31.12  BSGTY  

2309 Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar 
 

200 ton 0 01.01-31.12  BSGTY  

 
İ:İthalat Rejimi Kararının "DÜ" sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin 
yüzde 50'si uygulanır. 
İİ: İthalat Rejimi Kararının "DÜ" sütununda yer alan gümrük vergisi ile varsa ek mali yükümlülüklerin 
yüzde 85'i uygulanır. 
0:Gümrük Muafiyeti tanınmıştır. 
 
Tarife Kontenjanlarının dağıtımında ;  
 
TTY: Talep toplama yöntemi (İthal Lisansı) yöntemi kullanılacak. 
BSGTY :  Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi  kullanılacak. 
 
Tebliğ Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-31.htm 
Karar Link: : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211001-27.pdf 
  
 
18.)   MUHTELİF EŞYANIN SINIFLANDIRILMASI KONULU 2021/25 SAYILI GENELGE HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2021/25 sayılı “Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması” 
konulu Genelge yayımladı. 
 
Genelgede, Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük 
idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğunun anlaşıldığı belirtilerek , söz 



                                                                                                    

 

konusu eşyaların, 2021/25 Sayılı Genelge tarihi itibariyle listede yer alan açıklamalar çerçevesinde 
sınıflandırılması gerektiği bildirildi. 
 

Eşya Tanımı Tarife Pozisyonu 
Plastik bir eşyanın (örneğin pet şişe) fiziksel 
bir işleme tabi tutulması (kırılması, 
kırpılması, yıkanması vb.) sonucunda ortaya 
çıkan ve safsızlıklarından arındırılmış (toz, 
toprak vb.) tek bir termoplastik maddeden 
oluşan biçimsiz parça, pul, granül vb. gibi ilk 
şekiller tabirine uygun eşya (ileri bir fiziksel 
veya kimyasal işlemden geçme şartı 
aranmaksızın) cinsine göre 39.01 ila 39.14 
pozisyonlarında sınıflandırılır. Tek bir 
termoset maddenin veya iki veya daha fazla 
termoplastik maddenin birlikte karışımları 
(ilk şekillere dönüştürülmüş olsa bile) 

39.01 ila 39.14 
 
 
 
39.15 

Güneş (solar) panellerden gelen DC elektrik 
akımını voltaj değişikliği yaparak akülere 
aktaran ve akülerin tam ve verimli bir 
biçimde dolmasını sağlayan ayrıca DC yük 
vazifesi görerek uygun cihazlar için güç 
kaynağı olarak kullanılabilme, USB bağlantısı 
sayesinde muhtelif cihazları şarj edebilme 
işlevi görebilen güneş (solar) panel şarj 
kontrol cihazları 

8504.40.55.90.00 

Kablolu veya kablosuz olarak uzaktan 
kumanda veya akıllı telefon uygulamaları 
üzerinden programlanabilen ve buna göre 
kendi kendine işleyen, havuzların temizliği 
için kullanılan, su içinde hareket ederken 
içinden geçen suyun filtre edilmesi esasına 
göre çalışan ve havuz temizlik robotu olarak 
adlandırılan ürünler 

84.21 



                                                                                                    

 

Plastikten mamul bir devre kartı üzerine 
yerleştirilmiş LED bileşenler ve bağlantı 
yollarından oluşan (genellikle bakır 
katmanlar) LED Şeritler. Eşyaya, mesnedini 
oluşturan ve ürünün bağlantı yollarının dış 
etkenlerden korunmasına katkı sağlayan, 
plastik malzemenin mümeyyiz vasfını verdiği 
değerlendirilmiştir (LED diyotların üzeri 
ayrıca plastik maddeyle sıvanmış olsun 
olmasın) . 

9405.40.39 

Mesnedi esas olarak plastik dışında bir 
malzemeden mamul, ön yüzün tamamının 
veya yalnızca diyotların üzerinin plastik 
malzemeyle kaplanmış olduğu LED Şeritler 

9405.40.39 

87 inci Fasılda yer alan taşıtların koltuk ve 
seleleri 

Motorlu kara nakil vasıtalarının (87.01 ila 
87.05 tarife pozisyonları) koltukları 9401.20,  
 
87.11 tarife pozisyonunda yer alan 
motorsiklet koltukları 8714.10.90.00.19  
 
87.12 ve 87.13 tarife pozisyonunda yer alan 
taşıtların koltuk ve seleleri 8714.95 

Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021_25%20Say%C4%B1l%C4%B1%
20Genelge_Ek_Muhtelif%20E%C5%9Fyan%C4%B1n%20S%C4%B1n%C4%B1fland%C4%B1r%
C4%B1lmas%C4%B1.pdf 
 
19.)   KISA KONU: MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ 
ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 
(KARAR SAYISI: 4517)  HK 
 
Cep Telefonlarının Yenilenmiş Ürün Garantisi Verilerek Teslimlerinde KDV Oranı yüzde 1’e Düşürüldü. 
 
 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listenin 21 inci sırasına ( KDV oranı yüzde 1) aşağıdaki ibare 
eklenmiştir: 
 
 “21- ”Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin 
data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve 
sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün 
garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra 
kapsamda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez." 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210930-6.pdf 


