
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/47 
 
 
 

2021/ 47. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.)  ANTREPO GÖTÜRÜ TEMİNAT TUTAR KONTROLÜ HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Antrepo Götürü Teminat Tutar Kontrolü” hakkında bir 
yazı yayımladı. 
 
Yazıda antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat tutarı hesaplamasının Gümrük Yönetmeliğinin 
527/2 inci maddesi hükmü çerçevesinde Antrepo-GDY Takip Programında yer alan antrepo künyesinde 
belirtilen alan (açık+kapalı) ve/veya hacim üzerinden yapılması; eşya yükleme ve boşaltma alanlarının 
yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş 
çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket edebilmesi için antrepo sahasında 
bulunan 500 m2’lik açık alanın ise söz konusu götürü teminat tutarına dahil edilmemesi gerektiği 
vurgulandı. 
 
EK-1: Antrepo Götürü Teminat Tutar Kontrolü 
 
2.)  GÜNEY AFRİKA / KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HK 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTP’li “demir veya çelikten 
yivli bağlantı malzemeleri (vida, cıvata, somun)” ithalatına karşı 1 Mart 2019 tarihinde başlatılan 
korunma önlemi soruşturmasının, 24 Temmuz 2020 tarihli nihai karar ile sonuçlandırıldığı ve ülkemizin, 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nin söz konusu ürünler ithalatındaki payının % 3'ün altında olması sebebiyle 
DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi kapsamında korunma önleminden muaf tutulduğu 
bildirilmişti.  
 
9 Kasım 2021 tarihinde DTÖ’de yayımlanan ekli bildirimden de görüleceği üzere; Belarus, Endonezya 
ve ülkemiz, anılan ülke tarafından gerçekleştirilen söz konusu ürün ithalatından alınan payın 25 Temmuz 
2020-30 Haziran 2021 döneminde %3’ün üzerinde olması sebebiyle önlem uygulanmayacak gelişmekte 
olan ülkeler listesinden çıkarılmıştır. Bu çerçevede, söz konusu ürünün ülkemizden ithalatında Güney 
Afrika Cumhuriyeti tarafından ekli bildirimde yer alan tarihler arasında yine belirtilen oranlarda korunma 
önlemi uygulanacaktır. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-10849.html 
 
3.)  İRAN'DAKİ İHRACATÇININ FATURADA BELİRTTİĞİ HESABA TRANSFER –KKDF HK  
  
Uluslararası müeyyideler nedeniyle bankacılık sisteminin çalışmadığı İran'dan yapılan ithalatlara ilişkin 
ithalat bedelinin banka üzerinden para transferi yoluyla ödenmesi fiilen ve hukuken mümkün 
olmadığından, satıcı firmaların satış faturaları üzerinde transferin yapılacağı firmanın unvanı ve banka 
hesap bilgilerini ayrıntılı olarak göstermesi ve ithalat bedelini faturada yer alan ihracatçının gösterdiği 
yurt dışındaki hesaplara gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğini fatura ve 



                                                                                                    

 

ödemeye ilişkin belgeleri ibraz etmek suretiyle ilgili gümrük idaresine tevsik edilmesi kaydıyla söz 
konusu transferler peşin ödeme kapsamında değerlendirilmekte ve KKDF doğmamaktadır. 
 
Diğer taraftan ithalat bedelinin beyanname tescil tarihinden önce faturada yer alan ihracatçının 
gösterdiği yurt içi hesaplara transfer edilmiş olması peşin ödeme kapsamında değerlendirilmemekte ve 
KKDF tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 
Ek-2: İran'daki İhracatçının Faturada Belirttiği Hesaba Transfer 
 
4.)  ÇİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) HK 
 
Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin 05.11.2021 tarihli yazısında; 27.10.2021 tarihinde ÇHC 
Gümrükler Genel idaresi resmi web sayfası üzerinden yapılan açıklama ile 
(http:/www.customs.gov.cn/customs/302249/302270/302272/3970056/index.html) 25.10.2021 tarihli ve 
84 sayılı ÇHC Gümrükler Genel İdaresi karan kapsamında, 01.12.2021 tarihinden itibaren ÇHC 
gümrüklerinin, AB üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kanada, Türkiye, Ukrayna ve Lihtenştayn'a ihraç edilen 
mallar için artık GTS Menşe Belgesi düzenlemeyeceğinin bildirildiği; ayrıca 01.12.2021 tarihinden 
itibaren söz konusu 32 ülkeye ihraç edilen mallar için Çinli işletmelerin/ihracatçıların anılan yazı ekinde 
yer alan menşe şahadetnamesi (certifícate of origin/COO) için başvurabileceklerinin ifade edildiği, 
belirtilmiştir. 
 
Ek-3: Çin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (Gts) 
 
5.) COP26 (CONFERENCE OF THE PARTİES) KAPSAMINDA; AB, SIĞIR ETİ VE KAHVE 
İTHALAT YASAĞIYLA ORMANSIZLAŞMAYI DURDURMAYI HEDEFLİYOR  
  
The Guardian’ın yayınlamış olduğu habere göre; Avrupa Birliği nesli tükenmekte olan ormanlarını 
koruma amacıyla bazı ürünlerin ithalatına yasaklama getirecek bir düzenleme taslağı hazırladı.  
 
Taslağın onaylanması durumunda, sığır eti, palm yağı, kakao ve ormansızlaşmayla bağlantılı diğer bazı 
ürünlerin, dünyanın büyük ormanlarının kesilmesini önlemeye yardımcı olmasını sağlamak üzere 
Avrupa Birliği'ne girmesi yani ithalatı yasaklanacaktır. 
 
Link: https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/17/eu-deforestation-beef-coffee-import-ban-
commodities-endangered-forests 
 
6.) BEYANNAME NUMARASI HK 
 
Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından " Gümrük Beyannamesi Tescil Sıra 
Sayısı-Format Değişikliği" konulu yazı yayımlanmıştır. 
 
Yazıda özellikle son dönemde artan ihracat işlemleri sayısına bağlı halihazırda kullanılmakta olan 6 
haneli tescil numarasının yetersiz kalacağının değerlendirildiği bu nedenle tescil numaralarının 8 haneli 
olarak yeniden düzenlenmesine karar verildiği belirtilmektedir. 
 
Yeni sisteme geçişin 4 Aralık 2021’de yapılmasının planlandığı belirtilerek yeni format hakkında 
örneklendirilmiştir. 



                                                                                                    

 

 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/26112021-132956_gumruk-beyannamesi-tescil-sira-sayisi-format-
degisikligipdf.pdf 
 
7.) ÇİN HALK CUMHURİYETİ İHRACATI HK 
 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) “Çin Halk Cumhuriyeti İhracatı” hakkında bir duyuru yayımladı. 
 
Yazıda ; Çin Halk Cumhuriyeti’ne (ÇHC) 2017 yılından bu yana ihracat gerçekleştiren gıda üreticisi 
firmaların 31 Ekim 2021 tarihine kadar Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi (GACC) ’ne 
bildirilmesi amacıyla, kayıtlı işletmelere ait bilgilerin iletilen tablolara ürün kategorisine göre işlenerek 
gönderilmesi talep edilmiş, 1 Kasım 2021 tarihinden sonra “Çin Uluslararası Ticaret Tek Pencere Sistemi 
( www.singlewindow.cn ) ” üzerinden kayıt yaptırması gerektiğine yer verilmiş ve üyelerimizden alınan 
tablolar Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla GACC’ne iletildiği ,  
 
İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğü’nden alınan yeni yazıya atıfla, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel 
İdaresi (GACC) tarafından; 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 14 ürün kategorisindeki (Bumbar, Arı 
ürünleri, Yumurta ve Yumurta ürünleri, Yemeklik katı ve sıvı yağlar, Doldurulmuş Pastacılık Ürünleri, 
Yenilebilir Tahıllar, Öğütülmüş Tahıl Endüstri Ürünleri ve Malt, Taze ve suyu alınmış sebzeler ve kuru 
bakliyat, Kavrulmamış kahve çekirdekleri ve kakao çekirdekleri, Çeşniler, Kuru yemişler ve tohumlar, 
Kuru Meyveler, Özel Beslenme amacı için yiyecek, Fonksiyonel Gıda) ürünleri üreten veya işleyen gıda 
işletmelerine ait bilgilerin, her bir kategori için ayrı ayrı düzenlenerek listelerin 01 Kasım 2021 tarihinden 
önce gönderilmesi talep edildiği belirtildi. 
 
GACC’nin 14 ürün grubu için öngörülen yeni kayıt sistemine tüm gıda işletmelerinin yetkili otorite (TOB-
GKGM) tarafından verilecek bir kayıt numarasının (5996 sayılı kanun kapsamında gıda işletmelerine 
verilen kayıt numarası kullanılacak.) olması gerektiği ve önümüzdeki dönemde bu işletmelerin ürün 
etiketlerinde bu kayıt numarasının isteneceği ifade edildi. 
 
14 ürün grubu haricinde olan ürünleri (içecekler, salça, bisküvi, turşu vs.) üreten üreticilerin Çin'e ihracat 
yapmak istedikleri taktirde 1 Kasım 2021'den sonra bizzat kendilerinin China International Trade Single 
Window ( www.singlewindow.cn ) üzerinden başvuru yapabilecekleri bildirildi. 
 
Bu ürün gruplarında üretim faaliyeti olan, ancak 2017'den bugüne kadar Çin'e ihracatı olmayan 
firmaların, Çin'e ihracat yapmak istedikleri takdirde başvurması gerektiği bu ürün gruplarında son 5 yıl 
içerisinde Çin'e ihracat gerçekleştiren ve önceki listelere eklenmemiş firma var ise bildirilmesi gerektiği 
ifade edildi. 
 
Bununla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılabilecek ihracatların aksamaması adına sertifika talep 
edilmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne 14 ürün grubu içerisinde yer alan ürün ihraç edilmek istenmesi 
durumunda, gıda işletmesinin www.singlewindow.cn adresi üzerinden kayıtlı olması gerektiği, kaydı yok 
ise Çin'de kaydının nasıl yapılacağına ilişkin öncelikle Çin'deki alıcısı ile irtibata geçmesinin gerektiği 
belirtildi. 
 
Link: http://www.egebirlik.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=98915097420211125171129 
 
 



                                                                                                    

 

8.) E-FATURA PAKETİ GÜNCELLENMESİ HK 
 
e-Fatura Paketi güncellenmiştir. Güncelleme kapsamında; “İstisna Fatura Tipi”nde yer alan istisna 
kodlarına yeni kod (337) eklenmiş, “Tevkifatlı Fatura Tipi” nde yer alan tevkifat kodlarından (650) kodu 
kaldırılmış, GİB Portal üzerinden “Kamu Senaryosu” ile düzenlenen faturalarda “İstisnalı Fatura Tipi” 
ile fatura düzenleme ve “SGK Fatura Tipi” ile düzenlenen faturalarda KDV’siz fatura düzenleyebilme 
imkanı sağlanmıştır. 
 
e-Fatura Paketi Link: https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-FaturaPaketi.zip 
 
 
9.) GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ- FATURANIN ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEDE 
DÜZENLENMİŞ OLMASI HK 
 
Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile serbest dolaşıma giriş 
beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde mukim firmalar olduğu durumlarda, söz konusu 
Form A Menşe Belgelerinin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında tercihli tarifeden 
faydalanılmasında kullanılıp kullanılamayacağı hususunda tereddütler bulunmaktaydı. 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bahsi geçen Form A Menşe Belgelerinin bu 
haliyle söz konusu ithalat işlemlerinde kullanılmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirmişti. 
 
Konuya ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 25.11.2021 tarihli yazısındaysa; 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Avrupa Komisyonu 
nezdinde girişimde bulunulduğu, Avrupa Komisyonunun gümrük idaresine ibraz edilen faturanın üçüncü 
bir ülkede düzenlenmiş olmasının bu fatura ile sevkiyata konu eşya arasında bir ilinti kurulabilmesi 
şartıyla sorun oluşturmayacağı yönünde görüş bildirildiği ve bu görüşe Uluslararası Anlaşmalar ve 
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü olarak da katılım sağlandığı ifade edildi. 
 
Yazıda sonuç olarak; GTS kapsamında uygun ve geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilen eşya için 
faturanın üçüncü ülkede yerleşik bir firma tarafından düzenlendiği durumlarda, gümrük idarelerince her 
bir işlem esas alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda, üçüncü ülkede düzenlenmiş söz konusu 
fatura ile sevkiyata konu eşya arasında ilinti kurulabilmesi şartıyla eşyanın GTS kapsamında tercihli 
tarifeden faydalandırılması gerektiği bildirildi. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/26112021-231002_genellestirilmis-tercihler-sistemi-pdf.pdf 
 
10.) YENIDEN DEĞERLEME ORANI HK 
 
Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile 2022 yılındaki pek çok 
vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak 
yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 oldu. 
 
Bu oran, aynı zamanda 2021 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211127-6.htm 



                                                                                                    

 

 
11.) AB UYGULAMA REGÜLASYONLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME HK 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizden 
alınan bir örneği ekli yazıda; Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının yazısına atıfla, belirli üçüncü 
ülkelerden belirli ürünlerin Birlikte serbest dolaşıma girmesini düzenleyen resmi kontrollerin geçici olarak 
artırılması ile acil önlemlere ilişkin 2019/1793 sayılı AB Uygulama Regülasyonunda değişiklik 
yapılmasına dair Komisyon’un 27 Ekim 2021 tarihli ve 2021/1900 sayılı Uygulama Regülasyonuna ilişkin 
Sofya Ticaret Müşavirliğine yazılı bir bildirimde bulunduğu belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme 
çerçevesinde belirli ürünlerin pestisit kalıntısı içerip içermediğine ilişkin kimlik ve fiziki kontrollerin sıklığı 
belirlendiği bildirilmiştir.  
 
Bildirimde ayrıca, belirli yüklerin Birlikte serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık 
sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş 
döneminin uzatılması konusunda Komisyon’un 10 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama 
Regülasyonu ile 15 Mart 2022 tarihinekadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest 
dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15 Ocak 2022 tarihinden 
önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce Kabul edileceği de 
belirtilmiştir.  
 
Link: http://www.oaib.gov.tr/tr/bulten-2021-11137.html 
 
 
12.) MEKSİKA - GENEL İTHALAT VE İHRACAT VERGİLERİ KANUNU KAPSAMINDA DEMİR VE 
ÇELİK ITHALATINA UYGULANAN GÜMRÜK TARİFE DEĞİŞİKLİKLERİ HK 
 
Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında 22/11/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 
23/11/2021 tarihinde yürürlüğe giren Kararname ile; 72 ve 73 Armonize Sistem fasıllarında yer alan 
demir-çelik sektöründeki tarife pozisyonlarında; dünya çelik piyasasındaki gelişmeler, pandeminin 
olumsuz ekonomik etkileri, ABD'nin yürürlüğe koyduğu Section 232 önlemleri ve Meksika çelik 
endüstrisinin toparlanmasına elverişli koşulların oluşturulması gibi etmenler göz önünde bulundurularak; 
Kararname'de listelenen gümrük tarife kodları bazında gümrük tarifelerinin %15 olarak yeniden tesis 
edilmesine karar verildiği bildirilmektedir. Anılan Kararname ile demir-çelik sektörlerinde Meksika'nın 
uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin 29/06/2022 tarihine kadar devam edeceği, anılan tarihten itibaren 
ise gümrük tarifelerinin listeler bazında belirlenen farklı tarihler itibarıyla kademeli olarak indirileceği ifade 
edilmektedir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/9270/ 
İlgili Kararname Link: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635991&fecha=22/11/2021 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-40216608-157.01 
Konu :Antrepo Götürü Teminat Tutar Kontrolü 
 
 

12.11.2021 / 69088347 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bakanlığımıza intikal eden taleplerden, Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi gereğince 
antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat miktarının hesaplanmasına ilişkin olarak; Antrepo-
GDY Takip Programında yer alan antrepo künyesinde belirtilen açık alan ile ilgili olarak Gümrük 
Yönetmeliği EK-80 f maddesinde Genel Antrepoların sahasında eşya yükleme ve boşaltma 
alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların yanaşabilmesi, 
antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde hareket 
edebilmesi için minimum 500 m2'lik açık alanının götürü teminat tutarına eklenip eklenemeyeceği 
hususunda tereddüt olduğu anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Yönetmelik 
eki Ek-80'in "II. Antrepolarda Aranacak Şart ve Nitelikler" bölümünün "A-Genel Özellikler" 
başlığının 1 inci maddesinin (f) bendi uyarınca; Antrepo içinde ve/veya sahasında eşya yükleme 
ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara araçların 
yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı içerisinde 
hareket edebilmesi için minimum 500 m2’lik açık alanının bulunması gerekmektedir. 

Bu itibarla, antrepo işleticilerince verilecek götürü teminat tutarı hesaplamasının Gümrük 
Yönetmeliğinin 527/2 inci maddesi hükmü çerçevesinde Antrepo-GDY Takip Programında yer 
alan antrepo künyesinde belirtilen alan(açık+kapalı) ve/veya hacim üzerinden yapılması; eşya 
yükleme ve boşaltma alanlarının yanı sıra, yükleme ve boşaltmanın yapılacağı rampalara 
araçların yanaşabilmesi, antrepo alanına giriş çıkışın sağlanabilmesi ve araçların antrepo alanı 
içerisinde hareket edebilmesi için antrepo sahasında bulunan 500 m2’lik açık alanın ise söz 
konusu götürü teminat tutarına dahil edilmemesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 



                                                                                                    

 

 
 
EK-2: İran'daki İhracatçının Faturada Belirttiği Hesaba Transfer 
 

 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
EK-3: Çin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (Gts) 
 
 

 


