
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/40 
 

2021 / 40. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) RUSYA FEDERASYONUNDAN ALINAN BİLDİRİMLER  HK  
 
EİB tarafından  yayınlanan 01.10.2021 tarhili yazı ile  , Rusya Federasyonu’na ihraç edilen ürünlerimizde 
karantina ihlalleri nedeniyle bildirim alınması nedeniyle ürünlerin iade edilmesi veya ihracatımızda kısıtlama 
uygulanması gibi olumsuzluklarla karşılaşıldığı ifade edilmektedir. 
 
Bu kapsamda, bahse konu sorunlarla karşılaşmamak adına; 
 
- İhracatçı firmaların ürün temininde başta “Monilinia fructicola” olmak üzere karantina etmenleri yönünden ari 
üretim alanlarını tercih etmeleri, 
 
- Ürünün temininden paketlenmesine kadar bütün süreçlerin danışman ziraat mühendisi gözetiminde 
yapılması, 
 
- Paketleme tesislerinde bulaşmayı engelleyecek tedbirlerin alınması, 
 
- Paketleme tesisinde çalışan personelin danışman ziraat mühendisi tarafından karantina etmenleri hakkında 
bilgilendirilmesi, 
 
- Rusya Federasyonu’na ihracatı yapılan ürüne ait üretici ve üretim alanı bilgilerinin doğru beyan edilmesi 
 
konularına azami özen gösterilmesinin gerektiği belirtilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=920720788202110116209 
 
2.)  CE İŞARETİ ELLEÇLEME HK  
 
Firmalar tarafından “Marka Tescil Belgesi” ibraz edilerek CE işareti elleçleme veya niteliksiz CE işaretinin 
düzeltilmesine yönelik taleplerin iletildiği durumlarda, öncelikle ibraz belgenin incelenmesi ve doğruluğuna 
ilişkin herhangi bir tereddüttün oluşmaması halinde ise; firmanın aşağıda maddeler halinde belirtilen koşulları 
sağlaması ve ürünlerde bariz bir uygunsuzluk tespit edilmemesi kaydıyla söz konusu taleplerin uygun görülmesi 
gerekmekte olup mezkur başvuruların TAREKS üstünde “Koşullu Kabul: Denetleme Sonucu” ile 
sonuçlandırılması gerektiği hakkında Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, “CE İşareti 
elleçleme” hakkında bir yazı yayımladı. 
 
“İmalatçı, ilgili teknik düzenlemede belirlenen diğer yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla; 
 
a) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosyayı tanzim etmekle, 
 
b) Uygunluk değerlendirme işlemlerini yapmak ve/veya yaptırmakla, 
 
c) AB uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri düzenlemekle, 



                                                                                                    

 

 
ç) “CE” işaretini ürüne koymakla, 
 
Link: 
https://cms.gumruktv.com.tr/editor/file/2021/Ekim/4%20Ekim/CE%20%C4%B0%C5%9Fareti%20elle%C3%A7le
me.pdf 
  
 

3.)   2021 ÜRÜNÜ KURU İNCİRİN İLK YÜKLEME TARİHİ HK 
 
Bilindiği üzere, kuru incir ihracatı her sezon başında belirlenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ilk 
yükleme tarihinde başlamakta, belirlenen tarihten önce yeni sezon kuru incir ihracatına izin verilmemektedir. 
 
Ege İhracatçılar Birliğinin 01.10.2021 tarihli 8845 sayılı “İlk Yükleme Tarihi" konulu duyurusunda 2021 ürünü 
kuru incirin ilk yükleme tarihi 31.08.2021 tarihli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve 
sonrasında düzenlenen Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler 
sonucunda 6 Ekim 2021 olarak belirlenmiş ve Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı 
onayına sunulduğunu. 
 
Ticaret Bakanlığından alınan 1 Ekim 2021 tarihli yazıda, 2021 sezonu kuru incir ilk yükleme tarihinin 6 Ekim 2021 
Çarşamba günü olmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir. Bu çerçevede firmalarımız ve gümrük müşavirleri 
tarafından e-birlik sistemi üzerinden 6 Ekim 2021 tarihinde saat 00.01’den itibaren 2021 ürünü için beyanname 
girişi yapılabilecek, e-birlik sistemi üzerinden giriş yapılan beyannamelere sistem tarafından anında onay 
verileceğini bildirmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=9207205442021101142834 
 
4.)   TR-AZ MENŞE BELGESİ-ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HK  
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette 
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (19.03.2021 t. 31428 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere kullanılacak 
olan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce 
vize edilen TR - AZ Menşe İspat Belgesi'nin kullanımına 06 Ekim 2021 tarihi ile başlanmış bulunmaktadır.  
 
Azerbaycan’a yapılacak ihracatta geçerli TR-AZ Menşe Belgesinin elektronik ortama alınması çalışmalarının 
tamamlandığı ,Tüm Birliklere belge satış işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu, artık elektronik ortam üzerinden 
TR-AZ Menşe Belgesi’nin düzenlenebildiği belirtilmektedir. 
 
Link: http://www.izmgmd.org.tr/?go=sayfa-detay&sayfaId=5308 
 
5.)  AB’NIN ALABALIK İTHALATI HK 
 
Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından, 20 Eylül 2021 tarihinde ülkemiz menşeli “gökkuşağı alabalıkları” 
ithalatına karşı yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerine ilişkin bir gözden geçirme soruşturması başlatılmıştı. 
Ticaret Bakanlığı’ndan söz konusu soruşturma ile ilgili olarak alınan yazıda, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 
Bakanlıklarına gönderilen ve bir örneği ekte paylaşılan 05 Ekim 2021 tarihli Nota’da soruşturmanın açılmasını 



                                                                                                    

 

müteakip Komisyon yetkilileri ile iletiş ime geçen üretici ihracatçı firmalarımızdan/firma gruplarından 
ülkemizden yapılan ithalatın % 64’ünü kapsayacak şekilde en yüksek ihracat yapan 3 firmanın örneklemeye 
alınmasına karar verildiği ifade edilmiş olup, bahsi geçen firmalar aşağıda sunulmuştur: 
 
GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERI ÜRETIM İHRACAT VE İTHALAT A.Ş. 
FİSHARK SU ÜRÜNLERİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. 
ÖZPEKLER İNŞAAT TAAHHÜT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 
Anılan yazıda devamla, örneklemeye ilişkin 3 gün içerisinde görüş verilebileceği belirtilmiş, örneklemeye 
seçilmeyen ancak bireysel marj hesaplanmasını isteyen firmaların da 
https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543 linki aracılığıyla dolduracağı soru formlarını 
Komisyona iletilmesinin beklendiği, ancak bu firmalara ayrı hesaplama yapmanın soruşturma sürecini uzatacak 
şekilde külfetli olduğuna karar verilirse ayrı hesaplama yapılmayacağı bildirilmiştir. 
 
Bu çerçevede Komisyonun örnekleme seçimine ilişkin görüşünüzün en geç 08 Ekim 2021 tarihine kadar TRADE-
R749-TROUT-SUBSIDY@ec.europa.eu adresine iletilmesi beklenmektedir. 
 
Link: 
https://upload.eib.org.tr/UyeDuyuruSistemiEkler/2021/10/694891608202110692053/R749%20sampling%20n
ote%20to%20the%20file_00011874.pdf 
Link: 
https://upload.eib.org.tr/UyeDuyuruSistemiEkler/2021/10/694891608202110692053/R749%20Letter%20to%2
0non-sampled%20exporters_00011875.pdf 
 
6.)  SICAK SAC İTHALATI-DAMPİNGİN TAHSİLİNDE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ HK 
 
Avrupa  Birliği ülkemiz menşeli sıcak sac ithalatına uyguladığı dampingin tahsilinde ilave gümrük vergisini 
dikkate alacak. 
 
Damping vergisine tabi aşağıdaki GTİPlerde belirlenmiş kotaların aşılması durumunda yüzde 25 ilave gümrük 
vergisi tahsil edilmekte. Yapılan düzenlemeye göre hesaplanacak ilave gümrük vergisi damping vergisinden fazla 
olduğunda damping vergisi tahsil edilmeyecek. Aksi durumda ise ilave gümrük vergisine ek olarak damping 
vergisinin ilave gümrük vergisinden fazla olan kısmı (iki vergi arasındaki fark) tahsil edilecek. 
 
Link : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1754/oj 
 
7.)  KISA KONU: DAHİLDE İŞLEME İZNİ AYNİYET İŞLEMLERİ GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI (2021/26 
SAYILI GENELGE) HK 
 
Dahilde İşleme İzni kapsamında yurda geçici ithali yapılan eşyanın, ihraç edilecek işlem görmüş ürünün 
bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda yapılacak işlemleri düzenleyen 2017/17 sayılı 
Genelge'de değişiklikler yapıldı. 
 
Dahilide İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat: 2006/12) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 
ithali yapılan kıymetli maden ve taşlar için ayar raporu (Kod-8) aranacak. Daha önce ekspertiz raporu 
aranıyordu. 
 



                                                                                                    

 

Ayniyat hükümleri saklı kalmak üzere izin kapsamında yapılacak ihracatlarda, üretim sürecinin (işlemlerin) aynı 
olması ve eşyanın değişmemesi kaydıyla tek bir ihracat partisinden numune alınarak düzenlenen ekspertiz 
raporu , beyannamenin tescil edildiği tarihte ihracat beyannamesine eklenmesi şartıyla,  daha sonraki 
ihracatlarda da kullanılabilecek. 
 
Link:  
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021-26%20say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge.pdf 
 
8.)  AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE UYGULANACAK ÖTV TUTARLARI GÜNCELLEMESİ HK 
 
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 
08/10/2021 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/otv08102021.pdf 
 
9.)  İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO:2021/8)  HK 
 
7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) “Öğütücü bilyalar ve 
öğütmeye mahsus benzeri eşya” ve “Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya” tanımı altında 
sınıflandırılan ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanması için yerli üretici tarafından yapılan başvuru 
neticesinde soruşturma açılmasına karar verildi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211009-10.htm 
 
10.)  ÖZBEKİSTAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALİNE GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ HK 
 
Özbekistan'a ithal edilen aşağıdaki mal ve araçlar için gümrük vergisi muafiyetlerinin geçerliliği 1 Ocak 2024'e 
kadar uzatılacak: 
 
Belirlenen liste kapsamında tüzel kişiler tarafından lizing sözleşmesi çerçevesinde ithal edilen yeni tıbbi 
ekipman, bileşenler ve bunların yedek parçaları ve sarf malzemeleri; 
 
Sivil toplum kuruluşları için yeni ambulanslar; 
 
Belirlenen listeye göre temalı parklar, oteller ve diğer konaklama tesislerinin yapımı, yenilenmesi ve donatılması 
için ekipman, makine, hammadde, bileşen ve yedek parça, inşaat ve diğer malzemeler; 
 
Yolcu taşımacılığında kullanılan 8 veya daha fazla koltuklu, 5 yaşından büyük olmayan araçlar; 
 
Özbekistan'da üretilmeyen, taşıma ve lojistik hizmetlerinin sağlanması için kullanılan, belirlenen listelerde 
bulunan depo ekipmanları, yükleme ve boşaltma teknolojisi, agregalar, yedek parçalar; 
 
Asma pistler, telesiyejler, füniküler ve benzeri nesneler, "banji-jamping" ve "zipline" cazibe merkezleri, 
kontrollü (zeplin, balon) ve kontrolsüz balonlar, gondollar, "rafting" ve "flyboarding" ekipmanları, 
mekanizmaları ve yedek parçaları. 
 



                                                                                                    

 

Aşağıdaki ürünler, Özbekistan'a ithalatta 1 Ekim 2021'den 1 Ocak 2024'e kadar gümrük vergilerinden muaftır: 
 
Belirlenen listeye göre eğitim kurumları için eğitim laboratuvarları ve özel ekipman ve tesisler; 
 
Yasak olmayan oyun makineleri, video oyunlar için ekipman ve bowling için otomatik ekipman; 
 
Belirlenen listeye göre tüzel kişiler tarafından lizing sözleşmesi çerçevesinde ithal edilen yeni dişçilik ve 
kozmetoloji ekipmanları, bileşenleri ve yedek parçaları ve onların sarf malzemeleri. 
 
Link: https://www.lex.uz/uz/pdfs/5664773 
  
 


