
                                                                                                    

 

Bülten Sayı: 2021/43 
 
 
 

2021/ 43. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE DEĞİŞİKLİK I HK 
 
İhracat bedellerinin yurda getirilmesi tebliğinde muafiyet tanınan ülke listesi güncellendi, yeni düzenleme 
ile muafiyet tanınan ülke listesi 29 ‘a yükseldi; 
 
Afganistan,  Angola, Belarus,  Benin, Cibuti,  Etiyopya, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gana, Gine, İran, 
Kamerun, Kenya, Kırgızistan, Kuzey Kore, Küba, Liberya, Lübnan, Moldova, Nijerya, Senegal, Somali, 
Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Venezuela. 
 
Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri tarafından yapılan ihracat işlemleri muafiyet 
kapsamına alındı. 
 
Tasarruf Serbestisi Kapsamı Genişletildi 
 
Aşağıdaki ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbest bırakıldı: 
 
Azerbaycan, Cezayir, Fas, Kazakistan, Mısır, Özbekistan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Yemen. 
 
Peşin dövize ek süre tanındı; 
 
Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunlu olacak. Ancak 2018-32/48 sayılı 
Tebliğ'in 9. maddesinde yer alan mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığı nedeniyle 24 ay 
içerisinde ihracat yapılamayacağının anlaşılması halinde belirtilen süre dolmadan ihracatçı tarafından 
peşin bedelin transfer edildiği/getirildiği bankaya mücbir sebep/haklı durum hallerinin 2018-32/48 sayılı 
Tebliğ'in 9. maddesinde belirtilen şekilde tevsik edilmesi kaydıyla banka tarafından ihracatçıya en fazla 
1 yıla kadar ek süre verilebilecek. Banka tarafından verilen toplam 1 yıllık ek sürenin sonunda mücbir 
sebep/haklı durum devamının belgelenmesi halinde ihracatçı hakkında 2018-32/48 sayılı Tebliğ 
kapsamında yapılacak işlemlere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karar verilecek. 
 
İhracat hesabının kapatılması maddesine ekleme yapıldı 
 
Yürürlükteki İhracat Rejimi ve Finansal Kiralama (leasing) Mevzuatı çerçevesinde kiralama yoluyla 
yapılan ihracatta; sözleşme sürelerinin 180 günden fazla olması ve 180 gün sonunda sözleşmenin 
vadesi gelmemiş borçları da içermesi, aylık kira ücreti toplamının 15 bin ABD Doları veya karşılığı döviz 
ya da Türk Lirasını geçmemesi halinde kiralananın toplam değeri göz önüne alınmaksızın ihracat hesabı 
doğrudan bankalarca veya ihtarname süresi ile ek süreler içinde kalınması koşuluyla Vergi Daireleri 
tarafından terkin edilerek kapatılacak. 
  
Link:  



                                                                                                    

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
e90670f7-fc2e 
 
 
2.)  AKARYAKIT ÖTV MİKTARLARI GÜNCELLENDİ HK 
 
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar 
için 26/10/2021 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/otv26102021.pdf 
 
3.)  ASPİR TOHUMU VE BAZI HAM YAĞLARDA VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ HK  
  
1207.60.00.00.00 GTİPli aspir tohumu ile 1512.11.10.00.00 / 1512.11.91.00.00 GTİPli ham yağlar 
(teknik ve sınai amaçla kullanılanlar ile ayçiçek yağları)'ın ithalinde 31Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih 
dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-4.pdf 
 
4.)  MOTORLU KARAVAN, ATV VE UTV CİNSİ TAŞITLARA ÖTV GETİRİLDİ HK 
 
4760 sayılı ÖTV Kanununun ekinde yer alan (II) sayılı listeye Motorlu karavan, ATV ve UTV cinsi taşıtlar 
eklenerek; 87.03 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan motorlu karavanlara yüzde 45, 87.01, 87.03 ve 
87.04 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı 
hizmet aracı) cinsi taşıtlara yüzde 25 oranında ÖTV getirildi. 
 
MADDE 57 – 4760 sayılı Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı listeye, 

a) 8701.20 G.T.İ.P. numaralı malın yer aldığı satırdan önce gelmek üzere aşağıdaki sıra 
eklenmiştir. 
 

87.01 Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) 

[Yalnız ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı 
hizmet aracı)] 25 

” 
b) 87.03 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşılarında 

gösterilen oranlarıyla birlikte aşağıdaki satırlar eklenmiştir. 
 

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve 

  UTV (çok amaçlı hizmet aracı) 

  

- Motorlu karavanlar 

25 

  

45 
” 



                                                                                                    

 

c) 87.04 G.T.İ.P. numaralı sıranın “-Diğerleri” satırından önce gelmek üzere karşısında 
gösterilen oranıyla birlikte aşağıdaki satır eklenmiştir. 
 

- ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve 

  UTV (çok amaçlı hizmet aracı) 25 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211026-1.htm 
 
5.)  İZİNLİ GÖNDERİCİ SINIR GÜMRÜK İŞLEMLERİ GENELGESİ (2021/28) HK 
  
İzinli gönderici kapsamında tescil edilen transit beyannamelerinin sınır gümrük idaresindeki işlemlerinin 
nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin 2021/28 sayılı Genelge yayımlandı. 
 
Genelgede İzinli gönderici uygulaması kapsamında, bir araçta birden fazla transit beyannamesi kapsamı 
ihracat eşyası bulunması halinde bazı durumlarda fiili ihracat gerçekleşmesine rağmen araç üzerindeki 
bazı transit beyannamelerinde açmaları yapılmış olan ihracat beyannamelerinin kapanmadığı, bu 
nedenle zaman kaybı yaşandığı belirtilmiştir. 
 
Konuya ilişkin olarak, izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler tarafından kullanılmak üzere, bir araç 
üzerinde birden fazla transit beyannamesinin bulunması halinde, tüm transit beyannamelerine ilişkin 
işlemlerin tek seferde tamamlanarak aracın gümrüklü sahadan çıkışının gerçekleştirilmesi ve ilgili 
ihracat beyannamelerinin eksiksiz bir şekilde kapanması için, ilgili aracın plaka bilgileri ve araca bağlı 
tüm transit beyannamelerinin önceden bildirilmesine imkân sağlayacak bir web servis oluşturulduğu 
belirtilmiştir. 
 
Link:  
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021-
28%20%C4%B0zinli%20G%C3%B6nderici%20S%C4%B1n%C4%B1r%20G%C3%BCmr%C3%BCk
%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Genelge.pdf 
 
6.) PEŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI İHRACAT HK 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bir yazıya 
atıfla, Bakanlıkları tarafından peşin döviz karşılığı ihracatı gerçekleştirmeyen firmalar hakkında çok 
sayıda banka bildiriminin alındığı, bu bildirimler kapsamında firmalar nezdinde yürütülen incelemeler ve 
yazışmalar neticesinde, bildirim konusu bedellerin bir kısmının ihracatın süresi içinde gerçekleştirildiği, 
ancak ihracatın gerçekleştirildiğine dair gümrük beyannamesi ve döviz alım belgesi gibi belgelerin aracı 
bankalara sunulmadığı ifade edilmektedir. 
 
Yazıda peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılmasının zorunlu olduğu, gerçekleştirilen 
ihracata ait gümrük beyannamelerinin belirtilen süre içerisinde aracı bankaya ibraz edilmesinden 
ihracatçının sorumlu olduğu, aksi halde bankaların ihracatı gerçekleştirdiği halde belgelemeyen ve dahi 
döviz kredisi kullanım şartlarını taşımayan firmalar hakkında Bakanlıklarına bildirimde bulunduğu, 
bildirimleri takiben, Bakanlıkları tarafından bahse konu firmalar hakkında idari yaptırım süreci 
başlatıldığı, bu hususta, firmaların peşin döviz karşılığında ihracatı 24 ay içerisinde gerçekleştirmelerinin 



                                                                                                    

 

ve ilgili belgeleri (gümrük beyannamesi, döviz alım belgesi vb.) aracı bankaya ibraz etmelerinin ihracatı 
gerçekleştirdikleri halde idari yaptırıma uğramamaları açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir. 
 
Yazıda devamla, firmaların gerçekleştirecekleri peşin döviz karşılığı ihracatlarda, ihracatın yapıldığını 
tevsik eden belgelerin peşin dövizin hesaplarına transfer edildiği tarihten itibaren 24 ay içerisinde aracı 
bankalara sunulması, aksi takdirde idarî para cezası ile karşılaşabilecekleri bildirilmektedir. 
 
Link: https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2021-5087.html 
 
7.) KAYDA BAĞLI İHRACAT- DAHİLDE İŞLEME HK 
 
96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in ekindeki İhracı Yasak Mallar 
Listesi’nde yer alan (Ceviz, dut, kiraz, armut, erik, porsuk, dışbudak, karaağaç ve ıhlamur) ağaç türlerinin 
kereste formlarının DİR (Dahilde İşleme Rejimi) kapsamında ihracına izin verilmiş olup; söz konusu 
ürünlerin ihracını yapmak isteyen firmaların standart kayda bağlı ihraç başvurusu evrakına (dilekçe, 
taahhütname, taslak beyanname ve fatura) ek olarak taahhütname ve DİR kapsamında ithali yapılmış 
ürünün tescilli ithalat beyannamelerini de başvuru sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-10064.html 
 
8.)  MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ VE UYGULAMALARI HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bir yazıda, 2021 Haziran ayında yayımlanan yeni bir Genelge ile Mısır 
Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) kapsamındaki ürünlerin sökülmüş (demonte) haldeki parçalarının ithalatının 
yasaklandığı, konu ile ilgili olarak Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından 20 Eylül 2021 tarihinde, ÜKS 
başvurularının yapıldığı kurum olan GOEIC Başkanı ile bir toplantı yapıldığı bildirilmektedir. İlgili 
toplantıda; 
 
-Kaydı tamamlandığı halde askıya alınmış olan firmaların askıya alınma sebebinin ekseriyetle ISO 
belgesinin geçerlilik süresinin dolması olduğu, 
 
-Bu duruma düşen firmaların güncel ISO belgelerini GOEIC'e sunmaları için 21 gün verildiği, 
 
-Bu zaman zarfında, güncel belgesini herhangi bir şekilde GOEIC'e ulaştırmayan firmalarının kaydının 
askıya alındığı ve GOEIC sitesinde ilan edildiği, 
 
-Askıya alındığı tarihten itibaren 6 ay içinde belgesini sunmayan firmaların kayıtlarının iptal edildiği, 
 
-Haziran ayında yayımlanan yeni genelgenin asıl amacının, ÜKS'ye tabi olmasına rağmen, parça parça 
Mısır'a getirilerek basit işçilikle montajı yapılan ve ÜKS'yi böylece atlatan özellikle elektrikli ev gereçleri 
gibi ürünlerin Mısır pazarına girişini kontrol edebilmek olduğu, 
 
-Bu çerçevede, ÜKS Kararı (2016/43) eki 29 satırlık liste üzerinden bir ön çalışma yapıldığı ve 4 satırın 
bu kapsamda ele alındığı, bununla birlikte detaylı çalışmaların yürütülmesi ve net uygulamanın ortaya 
konulması için Karar'ın uygulamasının 6 ay ertelendiği, 
 
belirtilmiştir. 



                                                                                                    

 

 
GOEIC sitesinde, ülke ayrımı olmaksızın kaydı askıda olan ve iptal edilen firmalar listesinin de mevcut 
olduğu, internet sitesinde yer alan her iki liste de sık aralıklarla güncellendiğinden ÜKS’ye kayıtlı 
ihracatçılarımızın söz konusu listeleri haftada bir kontrol etmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. 
 
Link: https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2021-5089.html 
 
9.) TARIM ÜRÜNLERİNDE DAHİLDE İŞLEME UYGULAMALARI HK 
 
Tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak 
esaslar, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan 
İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir. 
 
İlgili Genelge'nin 4 ve 6 sayılı Geçici maddelerinin uygulama süresi yıl sonuna kadar uzatıldı. Maddelerin 
güncel hali aşağıdaki gibidir. 
 
 "GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:25/10/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 
öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği 
yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2021 tarihine 
kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden 
miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. (01/08/2021-31/10/2021 tarihleri arasında ayçiçeği tohumu 
veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.)" 
 
"GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:25/10/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı 
ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın 
gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin 
verilir." 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/5b87048513b8761450e18dc5/2016-
1%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Tar%C4%B1m%20%C3%9Cr%C3%BCnlerine%20%C4%B0li%C5
%9Fkin%20Dahilde%20%C4%B0%C5%9Fleme%20Rejimi%20Genelgesi%20DE%C4%9E%C4%B0
%C5%9E%C4%B0K%2025.10.2021.docx 
 
10.)    KONSERVELİK SARDALYADA GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI  
 
İthalat Rejim Kararında yapılan değişiklikle; İthalat Rejim Kararı'na ekli VII Sayılı Liste  (Nihai Kullanım 
Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) kapsamında ithal 
edilecek tarım ürünlerine ek mali yükümlülük uygulanmayacak; aynı listeye 0303.53.10.00.00 ve 
0303.53.30.00.00 Gtip’li Sardalya Balığı türleri eklendi. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211028-3.pdf 
 
11.)    PROTEZ DİŞ İMALATINDA KULLANILAN ALTININ KAPASİTE RAPORU İBRAZI İLE BORSA 
ÜYELİK YAZISI 0895 ARANMAKSIZIN İTHALATI HK 
 



                                                                                                    

 

7108.13.10.00.00 GTİP`inde sınıflandırılan altının serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında, 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu`nun 2`nci maddesine istinaden ithalatçı firma adına düzenlenmiş sanayi 
sicil belgesinin ve altının hammadde veya girdi olarak kullanıldığını gösterir kapasite raporunun 
beyannameye eklenmesi ve beyana ilişkin mevzuatın öngördüğü diğer hususlarda bir aykırılık 
görülmemesi halinde, BİLGE Sistemi üzerinden TPS-Bİ-0895-Üyelik Yazısı (işlenmemiş standart dışı 
altın ve gümüş) sunulmadan ithalatına izin verilecek. 
 
Link : https://abmevzuat.com/wp-content/uploads/2021/10/GGM-68582792-27.10.2021-Uretim-Girdisi-
Olarak-Ithal-Edilen-Altin-GTIP-7108.13.10.00.00.pdf 
 
12.)   İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/48) HK 
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/48) ile Çin menşeli 5903.20.10.10.00, 
5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’leri altında yer alan “mensucat, 
poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/diğerleri ürünlere nihai 
gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-18.htm 

13.)    İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/49) HK 

 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/49) ile Çin menşeli 7019.11.00.00.00, 
7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ve 
7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında yer alan “cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin 
izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk 
şeklindeki cam dokuma hariç)” tanımlı ürünlere nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-19.htm 
 
14.)    İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/50) HK 
 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/50) ile Çin menşeli 9607.11 (Fermuar) 
gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı "Dişleri adi metallerden olanlar" ve 9607.19 (Fermuar) gümrük 
tarife pozisyonu altında kayıtlı "Diğerleri" ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin 
önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211030-20.htm 

15.)    GÜMRÜK KANUNU'NUN 234/2 MADDESİNİN UYGULAMASI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 26.10.2021 tarihli 68556099 sayılı Dahilde işleme rejiminde beyan ve 
kontrol sonucu GTİP değişikliği halinde idari para cezasının uygulanacağı hakkında yazı yayımlamıştır. 
 
Yazı ile;  
 



                                                                                                    

 

Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın 234’üncü maddenin 2’nci 
fıkrasında öngörülen para cezasının tahsil edilmesinin yanı sıra Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin 
kapatılmamış olması halinde, ithal eşyasının vergilerinin; teminata bağlanmış olması durumunda 
farklılığa isabet eden verginin de teminata bağlanması, tahsil edilmiş olması durumunda ise farklılığa 
isabet eden verginin de tahsil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. 
 
Bu çerçevede, 
 
1) Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 234’üncü maddesine temas eder bir GTİP farklılığı tespiti halinde para cezası bakımından, 
yeni GTİP`in ilgili dahilde işleme izin belgesinin/izninin ithalat listesinde kayıtlı olup olmadığına, 
belgede/izinde revize yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun 234/2 inci maddesinin 
uygulanması, 
 
2) Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olması veya belge/izinde kayıtlı olmaması, ancak 
revize yoluyla belge/izne dercedilmesi halinde beyannamede düzeltme yapılarak, şartlı muafiyet 
sisteminde vergi farkının teminata bağlanması, geri ödeme sisteminde vergi farkının tahsil edilmesi, 
 
3) Yeni tespit edilen GTİP`in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP`e ilişkin 
belgede/izinde revize yapılmaması halinde, söz konusu eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış 
işlem veya kullanıma ilişkin hükümler çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir. 
 
Ek: K. 234/2 Uygulaması Hk 
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DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin ikinci fıkrası "Dahilde işleme rejimi, gümrük 
kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak 
yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen 
farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir." hükmünü amirdir. 2010/17 
sayılı Genelgede ise, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin olarak beyan ile muayene ve 
denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda 234 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen farklılıkların 
tespit edilmesi halinde; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 15 inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 231 inci maddesi ve dahilde işleme rejimi 
hükümlerinin ihlal edilmesine ilişkin hususları düzenleyen 238 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın 234 üncü maddenin 2 nci fıkrasında 



                                                                                                    

 

öngörülen para cezasının tahsil edilmesinin yanısıra Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılmamış olması 
halinde, ithal eşyasının vergilerinin; teminata bağlanmış olması durumunda farklılığa isabet eden verginin de 
teminata bağlanması, tahsil edilmiş olması durumunda ise farklılığa isabet eden verginin de tahsil edilmesi 
gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, 

1) Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 
üncü maddesine temas eder bir GTİP farklılığı tespiti halinde para cezası bakımından, yeni GTİP`in ilgili dahilde 
işleme izin belgesinin/izninin ithalat listesinde kayıtlı olup olmadığına, belgede/izinde revize yapılıp yapılmadğına 
bakılmaksızın Kanunun 234/2 inci maddesinin uygulanması, 

2) Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olması veya belge/izinde kayıtlı olmaması, ancak revize yoluyla 
belge/izne dercedilmesi halinde beyannamede düzeltme yapılarak, şartlı muafiyet sisteminde vergi farkının 
teminata bağlanması, geri ödeme sisteminde vergi farkının tahsil edilmesi, 

3) Yeni tespit edilen GTİP`in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP`e ilişkin belgede/izinde 
revize yapılmaması halinde, söz konusu eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin 
hükümler çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 
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