
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/46 
 

2021 / 46. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) MUHTELİF EŞYANIN SINIFLANDIRILMASI (GENELGE 2021/30) HK  
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından; “Solenoid bobin olarak adlandırılan bir tür mıknatıs, difüzörler, cep 
telefonu, tablet vb. dokunmatik ekrana sahip ürünlerde kullanılan stylus olarak da adlandırılan kalemler ve 
kamera kartı” isimli Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlarla ilgili 2021/30 sayılı 
Genelge yayımlanmıştır. 
 
EK-1 : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması 
 
2.)  ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ MAVİ ASKI İŞLEMLERİ HK 
 
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1)’in 42/A maddesinin beşinci fıkrası ile Gümrük 
Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan 
kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının 
öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar 
statü belgesi sahibinin bu bölümde yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmasına 
izin verilmemesi hüküm altına alınmıştır. 
 
Bu kapsamda Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Mavi Askı İşlemleri konulu GGM 05.11.2021 / 68676969 tarihli ve 
sayılı yazısı ile mavi hat yetkisi askıya alınan firmaların oluşturulan Mavi Hat Askı profile kaydının yapılması 
talimatlandırılmıştır. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/16112021-142528_onaylanmis-kisi-statu-belgesi-mavi-aski-islemleripdf.pdf 
  

3.)   ARAÇ İTHALATINDA GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİ İŞLEMLERİ HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında 
kıymet tespiti konusunda yapılacaklar hakkında 2021/31 sayılı Genelge yayımladı.  
 
Genelgede;  
 
1. İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği, ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler 
incelenerek tespit edileceği,  
 
2. Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet 
tespit yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 
Bakanlığımızca yapılan ikincil düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük idaresince belirlenecek ilave 
ispatlayıcı bilgi ve belgeler istenilerek işlem yapılacağı, 
 
3. İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde, gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin 
edilen kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde veri olarak dikkate alınacağı, 
 



                                                                                                    

 

4. İthale konu araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk 
satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenecek ve gümrük 
idarelerince bu husus kontrol edilecek, söz konusu belgelerin eklenmediği beyannamelerin muayene ve/veya 
kontrol işlemleri tamamlanmayacağını,  
 
5. Data Kartı (Teknik Evsaf Kartı) olan markalar için bu kart beyannameye ekleneceğini, 
 
6. Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliğinin “Fatura” başlıklı 115 inci maddesinde belirtilen 
hususlara uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar 
bilgileri ile bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edileceğini,  
 
7. Eşyanın muayene ve/veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde standart ve/veya ilave hangi donanım ve 
aksesuarların bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunmakta 
ise faturada ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle inceleneceğini,  
 
8. Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan donanım ve aksesuarların tespiti için her hâlükârda, 
ilgili markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile 
kıymeti konusunda bilgi istenilecek; distribütörün bulunmaması halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden 
aracın aksesuar ve donanımları ile ilgili teknik rapor istenileceğini, 
 
9. Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması durumunda, ihracatçı ülkeden cevap alınabilmesini 
teminen, talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma nedenleri maddeler halinde açık ve anlaşılır 
şekilde belirtileceğini, 
 
belirtilmiştir. 
 
Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/Distrib%C3%BCt%C3%B6rler%20Haricindeki%20%C4%
B0thalat%C3%A7%C4%B1lar%20Taraf%C4%B1ndan%20Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen%20Ara%C3%A7%20%C
4%B0thalat%C4%B1nda%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20K%C4%B1ymetinin%20Tespiti%20%C4%B0%C5%9Fleml
eri_Ustyazi.pdf 
 
 
4.)  SURİYE’DEN İTHALİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ HK 
 
Suriye’den İthalinde Gümrük Hizmeti Verilebilecek Eşya Listesine Halep taşı (Bina taşı) eklenmiştir. 
 
2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve 
transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin güncel hali için link 
aşağıdadır. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/duyurular/suriyede-guvenlik-altina-alinan-bolgelerle-yapilacak-ticarette-gumruk-
hizmetine 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

5.)  YKTS SİSTEMİNE KAYITTA YAŞANILAN SORUNLAR HK 
 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap, “YKTS Sistemine Kayıtta Yaşanılan 
Sorunlar Hakkında” bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda,  elektronik ortamda beyanda bulunmak isteyen gerçek/tüzel kişiler hesabına işlem yapmaya yetkili 
temsilcilerin T.C. Kimlik Numaraları, elektronik posta adresleri, her bir temsilci için temsil yetkisinin başlangıç ve 
bitiş tarihleri, temsil türü, vekâletname tarihi, vekâletname sayısı, varsa müşavirlik şirketinin vergi numarası ve 
unvanı sisteme kaydedilip yalnızca sisteme girilen bilgilerin onaylanması için herhangi bir gümrük idaresine 
başvuruda bulunulması gerektiği, gümrük idaresince yalnızca onay işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi. 
 
YKTS kaynaklı gümrük idarelerinde işleyişin yavaşlamasının engellenmesi ve mağduriyetlerin önüne geçilmesini 
teminen Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilen talepler doğrultusunda iyileştirme ve geliştirme çalışmaları 
yapıldığı aktarıldı. Bu çerçevede, gümrük idarelerince gerçekleştirilen onay işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik 
olarak YKTS'de "Firma-Vekâlet Onay/Reddet” sekmesinde seçilen kayıtların önüne seçme kutucuklarının 
eklenmesi ve her sayfada bulunan görüntülenen kayıt sayısının 5 'ten 10'a çıkarılması ile "Vekâlet Güncelleme 
/Süre Uzatımı/iptal'l sekmesinde "dolaylı vekâletleri seç" butonunun yanına temsil türü belirtilmeyen kayıtların 
da toplu olarak onaylama işleminin yapılabilmesi için sistemsel düzenlemelerin yapıldığı bildirildi. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/17112021-154127_cevabi-yazipdf.pdf 
 
6.) KUZEY IRAK'A KURU SOĞAN, PATATES, ÜZÜM, TAZE FASULYE, KABAK, TAZE BÖRÜLCE VE ELMA İHRACI HK 
 
KIBY (Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi)'nin mevsimlik koruma kapsamında olan "Elma" cinsi ürün üzerindeki ek 
vergi uygulaması 05 Kasım 2021 tarihinden itibaren sonlandırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre artık "Elma" cinsi 
ürünler için KIBY Ticaret ve Sanayi Bakanlığından rutin bir bürokratik işlemle ön izin alınmasını müteakip ton 
başına yaklaşık 21 $'lık ithalat vergisi ödenerek Irak'a ithalatının mümkün hale geldiği anlaşılmıştır. Bununla 
birlikte mezkur ürünün Ticaret Bakanlığından ön izin almadan İ.Halil gümrüğünden ithal edilmesi de 
mümkündür. Ancak ön izin alınmadan yapılacak ithalatlarda bahsedilen olağan vergi dışında %25 oranında ilave 
vergi tahsil edilmektedir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/9002/ 
 
KIBY (Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi) gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmelerden mevsimlik koruma kapsamında 
ithalatı ek vergiye tabi kuru soğan, üzüm, taze fasulye, kabak ve taze börülce cinsi ürünler üzerindeki ek vergi 
uygulamasına son verildiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte 15 Kasım itibariyle koruma süresi dolması beklenen 
"taze patates" cinsi ürün üzerindeki koruma süresinin 15 Aralık tarihine kadar uzatıldığı öğrenilmiştir.  
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/9026/ 
 
7.)   GÜNEY AFRİKA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI-VİDA, CIVATA, SOMUN HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 7318.15.41, 7318.15.42 ve 
7318.16.30 GTİP’li “demir veya çelikten yivli bağlantı malzemeleri (vida, civata, somun) ” ithalatına karşı 1 Mart 
2019 tarihinde başlatılan ve 24 Temmuz 2020 tarihli nihai karar ile sonuçlandırılan korunma önlemi 
soruşturması kapsamında ülkemizin, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin söz konusu ürünler ithalatındaki payının 
yüzde 3'ün altında olması sebebiyle DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi kapsamında korunma 



                                                                                                    

 

önleminden muaf tutulduğu iletilmiştir. 
 
Yazıda devamla, bu defa 9 Kasım 2021 tarihinde DTÖ’de yayımlanan bildirimde Belarus, Endonezya ve ülkemiz, 
anılan ülke tarafından gerçekleştirilen söz konusu ürün ithalatından alınan payın 25 Temmuz 2020-30 Haziran 
2021 döneminde yüzde 3’ün üzerinde olması sebebiyle önlem uygulanmayacak gelişmekte olan ülkeler 
listesinden çıkarıldığı; söz konusu ürünün ülkemizden ithalatında Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 
bildirimde yer alan tarihler arasında yine belirtilen oranlarda korunma önlemi uygulanacağı bildirilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=824252881202111181442 
 
8.) İRAN MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATI HK 
 
İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 
4824) ile İran menşeli 70.04, 70.05 ve 70.06 GTP altında sınıflandırılan düz camın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek 
mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
Karar Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-11.pdf 
 
Tebliğ Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-19.htm 
 
9.)  VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ VE İTHALAT AŞAMALARINDA 
SUNULMASI GEREKEN BELGELER İLE BUNLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (NO: 2021/28) HK 
 
Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki veteriner kontrollerine 
tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin 
usul ve esasları düzenleyen 2012/12 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı. 
 
Geçerlilik süresinin belirtilmediği Veteriner sağlık sertifikalarında uygulanacak geçerlilik sürelerinde değişiklik 
yapıldı. 
 
Sertifikada süre belirtilmediği takdirde, sertifika düzenlendiği tarihten itibaren, havayolu ile gelen sevkiyatlarda 
on beş gün, karayolu ile gelenlerde otuz gün, demiryolu ile gelenlerde altmış gün, denizyolu ile gelenlerde yüz 
yirmi gün geçerli olacak. 
 
Kontrol belgesi aşamasında sunulması gereken belgeler listesinden "Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter 
onaylı imza sirküleri" ve   "Ticaret Sicil Gazetesi / faaliyet belgesi " çıkarıldı. Bu aşamada proforma fatura veya 
fatura ibrazı da zorunlu olmayacak. 
 
Doğrudan tüketiciye sunulmayarak, hammadde olarak kullanılacak veteriner kontrollerine tabi ürünler için 
etiket taahhütnamesi aranmayacak. 
 
Ön bildirim ve Kontrol Belgesi başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın elektronik kayıt sistemi üzerinden 
gerçekleştirilecek. 
 
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük 
mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, yeni Tebliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat 



                                                                                                    

 

Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) hükümlerine göre yürütülecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-18.htm 
 
10.)  İRAN’DA OTOMOBİL İTHALATI ŞARTLI OLARAK SERBEST OLDU 
 
ISNA Haber Ajansı’nda yer alan bir haberde İran İslami Şura Meclisinin aldığı karara göre otomobil ithalatı yedek 
parça veya otomobil ihracatı karşılığında yapılabilecektir.  
Haberde anılan kararın 4’üncü maddesinde tüzel ve gerçek kişilerin araç veya yedek parça ihracatı karşılığında 
araba ithal edebilecekleri belirtilmiştir.  
Aynı maddenin birinci fıkrasında piyasa fiyatlarının düzenlemesi amacıyla ithalat sınırının (iç üretim açığıyla ve 
tüketici talebiyle orantılı olarak) yıllık olarak Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna 
gönderileceği ve karar verileceği belirtilmiştir. 
 
Link: https://www.isna.ir/news/1400082620293/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-
%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-
%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-
%D8%B4%D8%AF 
 
11.)  MOLDOVA'YA NAR İHRACATI HK 
 
Kişinev Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 
Moldova Ulusal Gıda Sağlığı Ajansı’nın (ANSA) resmi internet sitesinde, sınır denetim noktalarında yapılan 
denetimlerde, izin verilen azami pestisit kalıntı limitlerini aşan ve ‘Acetamiprid’ maddesini içeren Türk menşeli 
nar partilerinin tespit edildiği, bu çerçevede uygunsuz narların ithalatında sorumlu işletmelere mevzuata uygun 
olmayan gıda ürünlerinin piyasaya arzının ihlali ve yasaklanmasına ilişkin tutanak düzenlenerek bahse konu 
ürünün imha edildiğinin duyurulduğu ifade edilmektedir. 
 
Aynı yazıda devamla, halk sağlığını korumak ve ithal edilen sevkiyatın güvenliğini doğrulamak için, ANSA 
tarafından Türkiye’ye gelen tüm nar sevkiyatlarında izin verilen maksimum pestisit kalıntısı limitlerine 
uygunluğunu teyit etmek için sınır kontrol noktalarında numune alma yoluyla denetimlerin yoğunlaştırılmasına 
karar verildiği belirtilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=78746980320211118114815 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-17474625-010.06.01-00068908333 

Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması 

13.11.2021 / 68908333 
GENELGE 
(2021/30) 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden bazı eşyaların sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde 
farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu eşyaların iş 
bu Genelge tarihi itibariyle ekli listede yer alan açıklamalar çerçevesinde sınıflandırılması 
gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Rıza Tuna TURAGAY 
Bakan a. 

Bakan Yardımcısı 

EK: Liste 

EK : 

Eşya Tanımı 
Tarife 
Pozisyonu 

Gerekçe 

Solenoid bobin olarak adlandırılan, 
bobinden geçen elektrik akımı ile 
manyetik bir özellik kazanarak bu 
özellik sayesinde çeşitli makine veya 
cihazların bünyesinde çekici veya 
bırakıcı kuvvet olarak kullanılan ve bir 
tür elektromıknatıs olarak tanımlanan 
eşya. Eşya elektrik akımıyla yaratılan 
manyetik alan sayesinde mekanik bir 
hareket üretmektedir. 

8505.90 

GYK (1) ve (6). 85.05 tarife 
pozisyonu açıklama notları. 
(Eşya kullanılacağı ürünün 
bileşenleriyle mücehhez olduğu 
takdirde ilgili makine veya cihazın 
aksamı olarak sınıflandırılır. 
Örneğin valfe ait aksam-parça 
içermesi halinde 8481.90) 



                                                                                                    

 

Görüntüyü yakalayan bir görüntü 
sensörü ve bu görüntüyü bir elektronik 
sinyale dönüştüren bir işlemciden 
oluşan kamera baskılı devre kartı 
(camera-board-kamera kartı) 

8525.80 

GYK (1) ve (6), 
AS İzahnamesinin 85.25 tarife 
pozisyonuna ilişkin açıklama 
notları. Baskılı devre kartının 
üzerinde görüntü sensörü ve 
işlemciden birinin olmaması 
durumunda 8529.90 tarife 
pozisyonunda sınıflandırılması 
gerekmektedir. 

Levha şeklinde, gümrüğe sunulduğu 
haliyle herhangi bir aydınlatma cihazına 
ait olduğu anlaşılamayan difüzörler (Işık 
kaynağından çıkan parlak ışığı kontrol 
altına alan ve yumuşak bir şekilde 
yayan optik malzeme) 

90.01 

GYK (1). 
AS İzahnamesinin 90.01 tarife 
pozisyonuna ilişkin açıklama 
notları. Lamba ve aydınlatma 
cihazları, ışıklı panolar, ışıklı isim 
tabelaları vb. ne ait olduğunu 
üzerindeki bileşenlerden 
anlaşılabilen difüzörlerin 94.05 
tarife pozisyonunda aksam olarak 
sınıflandırılması gerekmektedir. 

Cep telefonu, tablet vb. dokunmatik 
ekrana sahip ürünlerde veri girişi 
amacıyla kullanılan stylus olarak da 
adlandırılan kalemler. (Elektronik 
bileşenleri olsun olmasın) 

9608.30 GYK (1) ve (6). 

 


