
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/42 
 

2021 / 42. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) TUNUS / KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HK  
 
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tunus tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ve 4 Ekim 2021 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/TUN/6 
sayılı bildirime göre; anılan ülke tarafından, 8702.10 ve 8702.90 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan 
"Minibüsler” ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olduğu 
bildirilmektedir. 
 
Link: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N6TUN6.pdf&Open=True 
 
2.)  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/otv16102021.pdf 
 

3.)   ÇİN'E İHRACAT YAPAN FİRMALAR-ÖNEMLİ HK 
 
EİB Tarafından 18.10.2021 tarihide “Çin'e İhracat Yapan Firmalar-Önemli” ismi ile bir duyuru yayınlandı. 
Duyuruda;  
 
İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Çin İthal Gıda Ürünleri 
Kataloğunda yer alan aşağıda belirtilen gıdaları ihraç eden ülkemiz işletmeleri için Yurtdışı İthal Gıda Üreticileri 
için Önerilen Tescil Listesinin ürün kategorisine göre ayrı ayrı düzenlenerek gönderilmesi talep edildiği 
bildirilmiş. 
 
Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti' ne ihracatı yapılmış Ek-1’de yer alan ürünlerin İzmir’de yerleşik üretici 
işletmelerine ait bilgilerin, yine ekte yer alan tablolara ürün kategorisine göre ayrı ayrı işlenerek 20.10.2021 
Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz tarim@eib.org.tr e-posta adresine iletilmesi 
beklenmektedir. 
 
Kategorilere Göre Doldurulacak Listeye Ulaşmak İçin: https://eib.li/41BAD 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=7075973542021101814122 
 
4.)   RUSYA VE UKRAYNA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YETKİLENDİRME HK  
 
Tarım ve Orman Bakanlığından T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne intikal eden ve ülkemizden 
Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya yaş meyve ve sebze ihracatı kapsamında yayınlanan yazı ile;  
 



                                                                                                    

 

-Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi'ne Bakanlıkları bitki ve bitkisel ürünler 
ihracatına yetkili çıkış kapılarının bulunduğu bütün illerden, Rus mevzuatının bitki sağlığı ve karantina şartlarına 
uygun olarak yaş meyve sebze ihracatı yapılacağı bilgisinin iletildiği, 
 
-Ukrayna ile varılan mutabakat kapsamında ise; bitki sağlık sertifikası düzenleme işlemleriyle ilgili olarak, 
ihracatta takip ve kontrol işlemlerinin daha sıkı denetlenebilmesi amacıyla Adana, Bursa, Hatay, Manisa, Muğla, 
Denizli, Aydın, Çanakkale, İl Müdürlükleri ile İzmir, Antalya, Mersin, İskenderun, Samsun, Trabzon Zirai 
Karantina Müdürlüklerine ilave olarak Niğde ve Nevşehir illerinin de Ukrayna'ya ihracat konusunda 
yetkilendirildiği ifade edilmektedir.  
 
Link: http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2021/629/20211018155713395.pdf 
 
5.)  İSVİÇRE KONFEDERASYONU, PAAMK SİSTEMİ KONVANSİYON KAPSAMINA DAHİL EDİLDİ HK 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Tarım Anlaşması kapsamı ürünler 1 Ekim 2021'den 
geçerli olmak üzere Pan Avrupa Akdeniz Bölgesel Konvansiyonu Yönetmeliği kapsamına alındı.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211019-1.htm 
 
6.) ARJANTİN'DE İTHALAT ÖDEMELERİNDE İLAVE DÖVİZ KONTROLLERİ GETİRİLMİŞTİR 
Arjantin Merkez Bankası'nca yayımlanan yönerge ile getirilen değişiklikler kapsamında, 01/07/2021 tarihi ve 
sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik olarak yapılacak peşinat ve mal bedeli ödemelerinde 31/10/2021 
tarihine kadar; 
 
- Firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD doları tutarından 250.000 
ABD doları tutarına düşürülmesi ve firma başın yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz 
konusu kota kapsamında firma limitinden düşülmesi, 
 
- Daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının 
10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Bu sebeple, Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle 
ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri ve görüldüğünde ödeme yöntemlerinin pek çok firma için 31 
Ekim tarihine kadar devre dışı kaldığı görülmektedir. Arjantin'e mal sevkiyatında bulunan firmalarımızın 
ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek 
netleştirmeleri önem arz etmektedir. 
 
7.)   DÖKME EŞYADA ÖZET BEYAN FAZLALIK TAKİBATI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 19.10.2021 tarihli yazısında ; 
 
Dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen fazlalık kısım ile ilgili olarak gümrüğe sunulan 
menşe şahadetnamesinin söz konusu fazlalık kısmı da kapsadığı ve fazlalık kısmın menşeinin dökme eşyanın 
menşei ile aynı olduğu varsayılarak işlem yapılması gerektiğini belirtmiştir. 
 
Link:  
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021-26%20say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge.pdf 



                                                                                                    

 

 
8.) GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VEYA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI TALEP EDİLEN 
EŞYALAR  HK 
 
AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife 
kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret 
Bakanlığı'na en geç 01/11/2021 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir. 
 
Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt 
numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara  https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-
ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-9831.html 
 
 
9.)  DOMATES, BİBER VE KABAK TOHUMLARININ İTHALAT KONTROLLERİ  HK 
 
OAİB 22.10.2021 tarihinde yayınlamış olduğu yazıda ;   
 
Tarım ve Orman Bakanlığının bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, ülkemize yapılacak domates 
ve biber tohumlarının ithalatında Bitki Sağlık Sertifikasında yer alması gereken bilgilerin revize edildiği 
bildirilmekte olup.  
15.11.2021 tarihinden itibaren Bitki Sağlık Sertifikasında yer alacak hususlara ilişkin anılan Tarım ve Orman 
Bakanlığı yazısı ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-9916.html 
 
10.)  NOHUT İHRACATI HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen “Nohut (Garbanzos) (GTP:0713.20) ” ürünün ihracatında,  
koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından kayıt 
verilecektir. 
 
Tebliğ değişikliği kapsamında bu ürünleri içeren her beyanname ve tüm rejim kodları için koordinatör olarak 
görevlendirilen ilgili Genel Sekreterliğe başvuru yapılması gerekmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-9772.html 
 
 11.) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN EK 14’E UYGUN DOLDURULMAYAN BEYANNAMELER HK 
 
Derneklerden alınan Gümrük Yönetmeliğinin Ek 14’e Uygun Doldurulmayan Beyannameler  konulu yazısında ; 
 
Beyanname kutularının doldurulmasında talimatta belirtilen hususlara dikkat edilmediği, Gümrük Kanunun 241 
inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerin neler olduğunu belirten EK-82’nin 
7.Maddesine göre uygun doldurulmadığı hükmünce Gümrük Kanunu 241.Maddesine göre ceza tatbik edildiği 
belirtilmiş ve  
 



                                                                                                    

 

Beyannamelerin 9 no’lu kutusunda, Yeminli Mali Müşavirin veya Mali Müşavirin yada Serbest Muhasebecinin 
adı, soyadı yerine İhracatçı yada İthalatçı firma unvanı yazıldığı gerekçesi ile Gümrük Müfettişlerince Konu 
hakkında rapor düzenlendiği bilgisi aldıklarını belirtmiştir.  
 
Link: 
https://www.mergumder.org.tr/_yuklenenDosyalar/_dernekDuyurulari/GY_Ek_14_Beyanname_Doldurma_Ha
kkinda.pdf 
 
 
12.) GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 8427 TARİFE POZİSYONUNDA YER ALAN ARAZİ FORKLİFTLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI HK 
 
Bakanlığa intikal eden bilgilerde, 84.27 tarife pozisyonunda yer alan arazi forkliftlerinin sınıflandırılmasına ilişkin 
gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır.  

Bu sebepten Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Ek-1 de yer alan yazı yayınlanmıştır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
EK-1 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-17474625-162.01- 

Konu :Forklift 

20.10.2021 / 68366647 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 84.27 tarife pozisyonunda yer alan arazi forkliftlerinin 
sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere Türk Gümrük Tarife Cetvelinde; elektrik motorlu olmayan kendinden hareketli 
forkliftler ve diğer yük arabaları 8427.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmış olup, kaldırma 
yüksekliği 1 m. veya daha fazla olan arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları 
8427.20.11.00.00 GTİP’inde, diğerleri ise 8427.20.19.00.00 GTİP’inde sınıflandırılmaktadır. 

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları, diğer forklift ve yük arabalarından daha 
iyi çekiş ve hareket kabiliyetine sahip büyük, traktör tipi lastikleri bulunmasıyla ayırt edilmekte bu 
nedenle de, fabrika, depo veya antrepo gibi iç mekânlar dışında inşaat, yol bakımı, tersane, çiftlik, 
orman gibi yumuşak zemin, çamur, kayalık ve engebeli veya stabil olmayan yüzeylerde de 
çalışabilmektedir. 

Diğer taraftan, konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü`den 
alınan 15.10.2021 tarihli E-93285864-100-2968856 sayılı yazıda, Endüstriyel Forklift İmalatçıları 
Birliği ile Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığına bağlı Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi 
Kurumu tarafından oluşturulan ve ekte bir örneği yer alan forklift sınıflandırmasının ülkemiz 
açısından da uygulanabilir olduğu belirtilmekte olup arazi tip forkliftler söz konusu sınıflandırmada 
Class VII başlığı altında yer almaktadır. 

Bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a 

Genel Müdür 

Ekler: 
Ek 1 - 1 adet doküman 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

T.C. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Sanayi Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-93285864-100-2968856 15.10.2021 

Konu :Sanayi İşleri (Genel) 

TİCARET BAKANLIĞINA 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

İlgi :14.09.2021 tarihli ve 00067182870 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazınızda, arazi forkliftlerinin özellikleriyle ilgili bazı bilgilere ihtiyaç duyulduğu 
belirtilerek, forkliftlerin çeşitleri ve özelliklerine ilişkin ülkemiz mevzuatında bir tanım, standart vb. 
olup olmadığı, Endüstriyel Forklift İmalatçıları Birliği ile Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığına 
bağlı Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi Kurumu tarafından oluşturulan forklift 
sınıflandırmasının ülkemiz açısından da uygulanabilir olup olmadığı konusunda Bakanlığımızdan 
bilgi talebi istenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak ilgili sektör ve derneklerden görüş talep edilmiş olup, alınan görüşlerde, 
forklifler ile ilgili sınıflandırmanın ilgili yazınızda belirtilen sınıflandırma ile uyuştuğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, ekte gönderilen bilgilerde, ayrıca forklift sınıflandırmalarında kullanılan mevzuat 
ve ilgili standartlar yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Serkan ÇELİK 
Bakan a 

Genel Müdür V. 

Ek: FORKLİFT TÜRLERİ-2-30 


