
 

 

Bülten Sayı : 2021/5 
 

2021 / 5. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 

1.) Diş fırçası ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması 
Hk. 

           Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472) (02.02.2021 t. 
31383 s. R.G.) ile 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak aşağıda gösterildiği şekilde 02.02.2021 tarihi 
itibariyle ek mali yükümlülük uygulanmaya başlamıştır. 

GTİP EŞYANIN 
TANIMI 

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK 
1. Dönem 

(3/2/2021-
2/2/2022) 

2. Dönem 
(3/2/2022-
2/2/2023) 

3. Dönem 
(3/2/2023-
2/2/2024) 

9603.21.00.00.19Diğerleri 0,19 ABD Doları/Adet 0,17 ABD Doları/Adet 0,15 ABD Doları/Adet 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210202-9.pdf 
 
2. ) Elektrikli binek araçlarda ÖTV nin arttırılması Hk. 

       Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması 
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471) (02.02.2021 t. 31383 s. R.G.) ile Elektrikli araçların ÖTV oranı aşağıda 
gösterildiği şekilde arttırılmıştır. 

DEĞİŞİKLİK SONRASI ÖTV 
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) 

87.03 

-- Sadece elektrik motorlu olanlar 
--- Motor gücü 85 kW`ı geçmeyenler 

--- Motor gücü 85 kW`ı geçen fakat 120 kW`ı geçmeyenler 

--- Motor gücü 120 kW’ı geçenler 
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DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ ÖTV

 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210202-8.pdf 



 

 

 
 
 3.) ATA karnesi başvurularının elektronik ortama alınması hk. 
 
ATA karnesi başvurularının elektronik ortama aktarılmasını teminen ATAK programı oluşturuldu. 
Programda test aşamasının sonuna gelindi. İstanbul Ticaret Odasından alınan habere göre 1 Şubat 2021 tarihi 
itibariyle ATA karnesi başvuruları https://atak.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresi üzerinden, ATAK sistemi 
aracılığıyla yapılacak. Fiziksel ATA karnesi satışının yapılmayacak. 
Yeni sistemde karne başvurusu yapacak gerçek ve tüzel kişilerin karne basımında kullanmak üzere, programda 
belirtilen renk kodlarında (her bir karne için, 9 adet sarı, 9 adet beyaz, 9 adet mavi, 2 adet yeşil )renkli kağıtları 
edinmeleri ve siyah- beyaz yazıcıya sahip olmaları gerekiyor. 
Yapılacak online başvurularda ATA karne ücreti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 300.-TL. olarak 
belirlendi. 
 
 
4. ) Çin, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam menşeli 5402.33 Poliesterlerden tekstüre ipliklerde 
dampingin devamı hk. 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6) (03.02.2021 t. 31384 s. R.G.) ile ÇHC, 
Endonezya ve Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli 5402.33 GTİP li poliesterlerden tekstüre ipliklerin 
ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin, aynı oranlarda devamına karar verilmiştir. 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-8.htm 
 
5.) KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Hk. 
 
05.02.2021 tarih 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:34) ile yapılan değişiklik ile, özetle; 
 

 Alıcı ve satıcının aynı anda “mücbir sebep kapsamında” olması durumunda KDV tevkifatı uygulamasına 
devam edilecek, 

 Hizmet ihracında bedelin Türkiye’ye döviz olarak getirilme şartı kalkıyor, TL cinsinden düzenlenen 
faturalarda da bedellerinin TL olarak Türkiye’ye getirilmesi mümkün hale geliyor, 

 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılacak teslim 
ve hizmetlerde istisna süresi uzatılıyor, 

 2019 UEFA Süper Kupa ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali müsabakaları kapsamında yapılacak 
teslim ve hizmetlerde istisna uygulama süresi uzatılıyor, 

 Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım 
teslimi ve hizmetlerinde istisna süresi uzatılıyor, 

 Doğal Gaz Piyasası Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında yapılan devirler istisna kapsamına 
alınıyor, 

 Yapı kullanma izin belgesi bulunan ve mülkiyeti devredilen konutların tesliminde KDV iadesi 
işlemlerinde, fiili teslime ilişkin başka bir belge aranılmayacağına ve yoklama yapılmayacağına ilişkin 



 

 

düzenleme yapılıyor, 
 KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsup edilemeyeceği (ÖTV’ye tabi olan malların indirimli oran 

uygulanmak suretiyle tesliminden kaynaklanan KDV iade alacağının, bu mallara ilişkin ÖTV borçlarına 
mahsuben iadesi hariç) yönünde düzenleme yapıldı. Parantez içi hüküm çerçevesinde KDV iadelerinden 
mahsup işlemleri vergi inceleme sonucuna göre yapılmaya devam edecek, 

 Özel esaslar uygulamasına ilişkin izaha davet kapsamında yapılan işlemlere yönelik yeni belirlemeler 
yapılıyor. 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210205-13.htm 

6.) Güneş gözlükleri ile gözlük çerçevelerinde gözetim uygulaması H.k. 

          İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/8)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(06.02.2021 t. 31387 s. R.G.) ile güneş gözlükleri ile gözlük çerçeveleri ithalatında brüt kg üzerinden 133 ABD 
Doları olarak uygulanmakta olan gözetim miktarı birim adet üzerinden 16 ABD doları olarak değiştirilmiştir. 

Değişiklik Öncesi Gözetim 
G.T.İ.P. 

 
Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti 

(ABD Doları/Kg*) 

9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 

133 

9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 

9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar 

9004.10.99.00.00 Diğerleri 

*Kg: Brüt ağırlık 

 
Değişiklik Sonrası Gözetim 

G.T.İ.P. Eşya Tanımı 
Gümrük Kıymeti 

(ABD Doları/Adet) 
9003.11.00.00.00 Plastik maddelerden olanlar 

16 
9003.19.00.00.00 Diğer maddelerden olanlar 
9004.10.91.00.00 Plastik camlı olanlar 
9004.10.99.00.00 Diğerleri 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-6.htm 
 
7.) Serbest bölgeler gelir vergisi istisnası/ FOB ihraç oranı 2020 yılı için yüzde 80 olarak uygulanacağı 
Hk. 
           3516 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında FOB bedelinin en az %85’i olarak belirlenmiş olan yurt 
dışına ihraç oranının, 2020 yılı için %80 olarak uygulanmasına; 3218 sayılı Kanunun mezkûr maddesi 
gereğince karar verilmiştir. 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210206-18.pdf 


