
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/44 
 

2021 / 44. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) MISIR KAYNAK ELEKTROTU-ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİNİ BEŞ YIL DAHA UZATMASI HK  
 
Mısır tarafından ülkemizin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8311.10 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
altında yer alan ‘Kaynak Elektrotu’ ithalatına karşı uygulanmakta olan anti-damping önlemi 5 yıl süreyle (5 Ekim 
2026 tarihine kadar) uzatılmıştır. Karara göre Türk firmaları için 0,20 ABD Doları/kg’dan az olmamak kaydıyla 
yüzde 14,8 ile 0,39 ABD Doları/kg’dan az olmamak kaydıyla yüzde 37,4 oranları arasında; Çinli ihracatçılar için 
ise 0,21 ABD Dolar/kg’dan az olmamak kaydıyla yüzde 30 ile 0,28 ABD Doları/ kg’dan az olmamak kaydıyla 
yüzde 41 oranları arasında anti-damping önlemi uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
Link: https://en.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=1000633537202111192137 
 
2.)  GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERE İLİŞKİN JAPONYA UYGULAMALARI HK 
 
Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda; 
 
Japonya'da gıda ile temas eden plastik ambalajlara ilişkin olarak 1 Haziran 2020'de yürürlüğe giren mevzuat 
değişikliği (Gıda, Gıda Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin Özellikleri ve Standartlarına İlişkin Kısmi Değişiklik - 
Sağlık ve Refah Bakanlığı 28 Nisan 2020 tarih ve 370 Sayılı Genel Tebliğ) ile, susam tohumlarının 
ambalajlanmasında kullanılan polipropilen paketler de dahil olmak üzere gıda paketlenmesinde 1969'dan bu 
yana yürürlükte olan negatif listenin yanı sıra pozitif listenin de yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. 
 
Bu kapsamda mevcut durumda Japonya'ya ihraç edilen gıdaların paketlenmesinde pozitif liste sistemi ve negatif 
liste sistemi olmak üzere iki düzenleme aynı anda yürürlükte bulunmaktadır. 
 
 Japonya'ya ihraç edilecek gıdaların ambalajları pozitif listede bulunan malzemelerden yapılmalı ve aynı anda da 
bu ambalajların negatif listede bulunan maddeleri standart değeri aşacak oranda içermemeleri gereklidir. 
 
Bununla birlikte pozitif listeye ihtiyaç duyulan malzemelerin ekletilmesi amacıyla ilgili mercilere başvuru yapma 
imkânı da bulunmaktadır. Bu kapsamda ihracatçılarımızın pozitif listede yer almayan maddeleri içeren ambalaj 
kullanmaları durumunda, bu durumu ithalatçılar ile ihracattan önce ayrıca değerlendirmeleri önem arz 
etmektedir. 
 
Öte yandan mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten (1 Haziran 2020) önce Japonya'ya gıda ihracatında kullanılan 
ambalajlarda geçiş süresi tedbirleri uygulanmakta olup daha önce ambalajlarda kullanılan maddeler, değişikliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süresince pozitif listeye uygun kabul edilmektedirler. 
 
Mevzuat değişikliği yanı sıra pozitif ve negatif listeler ile sıkça sorulan sorulara 
https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/containers/dl/04.pdf  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00003.html 
 linkleri üzerinden erişim sağlanabilmektedir. 
 
Link: https://dkib.org.tr/tr/faaliyetler-sirkuler-2021305-gida-ile-temas-eden-madde-ve-malzemelere-iliskin-



                                                                                                    

 

japonya-uygulamalari-hk.html 
  

3.)   ÖZEL AYAR EVLERİ HK 
 
Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının 
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında yetkilendirilen tüm ayar evlerinin bulunduğu güncel liste 
yayımlanmıştır. 
 
Link: https://abmevzuat.com/wp-content/uploads/2021/11/GGM-68787894-03.11.2021-Kiymetli-Maden-ve-
Tas-Ozel-Ayar-Evleri.pdf 
 
4.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK  
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
ile 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 
Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’in 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
 
“(8) İthalatın, bu Tebliğin 5 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan tablolarda “Diğerleri” için 
belirlenen dampinge karşı önlem oranından istifade edilerek yapılabilmesi için gümrük idarelerine 12/2/2002 
tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No: 2002/1) çerçevesinde "Üretici Belgesi" ibraz edilir.” 
 
Yayınlanan yeni tebliğ ile İspanya Krallığı, İtalyan Cumhuriyeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli ve/veya 
çıkışlı, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament 
iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonları 
altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan , 
ihracatçı firma bazında uygulanan dampinge karşı vergi uygulamasında, tebliğ dışındaki firmalar için belirlenen 
%0  damping uygulamasını isteyen firmaların Üretici belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-11.htm 
Ek-1: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210826-3-1.pdf 
 
5.) DAHİLDE İŞLEME İHRACAT TAAHHÜDÜ EK SÜRE HK 
 
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/10) ile 
Dünya genelinde yaşanan yeni korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten 
önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme 
izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil 
edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih 
dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı 
geçmemek üzere ilave süre verilecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-10.htm 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

6.) SONRADAN MENŞE İBRAZINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK HK 
 
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 
Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “30/6/2021” ibaresi “31/12/2021” 
şeklinde değiştirildi. Yapılan değişiklik sayesinde 05.11.2021'den önce tescil edilmiş ancak menşe esaslı ticaret 
politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, 
eksik ödendiği veya beyan edilmediği beyannameler kapsamı eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe 
şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı 31/12/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilebilecek. 
 
Geçici 16. maddeye eklenen yeni fıkrayla da ABD menşeli bazı ürünlerin ithalinde uygulanan ek mali yükümlülük 
konusunda 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilen beyannamelere ilişkin 
sonradan menşe tevsikine imkân tanınıyor. Bu tarihler arasında tescil edilen ve ekinde menşe ispat belgesi 
bulunmayan beyannamelerin beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması halinde ayrıca menşe 
tevsiki aranmayacak. Beyanname eki belgelerde menşe ülkesinin yazılı olmadığı beyannamelerle ilgili olarak 
31.05.2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş ve Yönetmelikte belirtilen formatta 
hazırlanmış menşe beyanının ibrazı durumunda ayrıca menşe belgesi ibrazı aranmayacak. 
 
“Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve 
üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu 
beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned, declare that the goods 
named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) 
in ….. (name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting 
documents they require.” ifadesini içeren belgenin ibraz edilmesi hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmaz.” 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-8.htm 
 
7.)   GERİ GELEN EŞYAYA İLİŞKİN İŞLEMLER HK 
 
Fiilen ihraç edilen bir eşya, asıl nitelikleri değiştirilmeksizin ihracatçısı tarafından geri getirilmek istenilmesi 
halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesi kapsamında ithalat vergilerinden muaf olarak serbest 
dolaşıma giriş rejimine tabi tutulabilmektedir. Mezkur eşya ile ilgili firmaya ait yararlanılmış bir hak 
olup/olmadığı ise ihracatçı birliği ve vergi dairesi ile yazışmalar yapılarak doğrulanmaktadır. 
 
Koronavirus (COVİD-19) salgını nedeniyle bahsi geçen yazışmalar Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2020 
tarihli 53602682 sayılı yazıları kapsamı talimat gereğince geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerin öncelikli 
olarak tamamlanması sonrasında yapılmaktaydı. 
 
Ancak salgın hastalığın etkisini azaltması nedeniyle Gümrükler Genel Müdürlüğü bağlantı gümrük idarelerine 
geri gelen eşya ile ilgili işlemlerin salgın öncesinde olduğu gibi ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekliyle yapılmasını 
talimatlandırmıştır. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4238_1636120417_4.pdf 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

8.) TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HK 
 
Kanun 7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
- İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin on binde üçüne kadar 
Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılacak. Ayrıca Hizmet sektörleri için 
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, on altı yaşından büyükler için uygulanan 
aylık asgarî ücretin on katına kadar Ticaret Bakanlığınca yıllık cirolara göre belirlenen tutarda ilave yıllık aidat 
tahsil edilecek. 
 
Serbest Bölgeler Kanununa eklenen ek maddeye (EkMadde4) istinaden ilk kez faaliyete geçecek serbest 
bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı 
geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak 
üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak. 
 
- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununca el konularak imha edilecek olan eşya türlerine makaron ve 
yaprak sigara kâğıdı ile ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler, 
ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan 
elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik 
cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar eklendi. 
İlaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkolden imha 
haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi uygun görülenler ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı 
tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. 
 
Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle fiilen gümrük idaresine veya yediemine teslim edilmiş ve hakkında 
elkoyma kararı bulunmakla birlikte henüz alıkonulmamış taşıtlar, gümrük idaresince yapılacak tebligattan 
itibaren doksan gün içinde muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibi tarafından teslim 
alınmaması halinde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye 
olacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211106-6.htm 
 
9.)  TÜRK PARASI KIYMETINI KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR HK 
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/63) ile Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı 
kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere standart 
işlenmemiş kıymetli maden ithal edilebilecek. 
 
Bu kapsamda gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından,  asgari olarak standart işlenmemiş 
kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin 
gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak. 
 
ifade etmektedir. 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-9916.html 



                                                                                                    

 

 
10.)  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 14)(İZİNLİ GÖNDERİCİ İŞLEMLERİ) HK 
 
Gümrük Yönetmeliğinin 238/A maddesinde düzenlenen izinli gönderici yetkisi başvurusunda aranacak koşullar, 
başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve 
diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları düzenleyen Tebliğ yayımlandı. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211106-4.htm 
 
 


