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2021 / 7. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 

1.) Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticaret Hk. 
  
Ticaret bakanlığının 10.02.2021 tarihinde yayınladığı listeler ile Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle 
yapılacak ticarete konu izin verilebilecek ve verilmeyecek eşyalar güncellenmiştir. 
 
Link : https://ticaret.gov.tr/duyurular/suriyede-guvenlik-altina-alinan-bolgelerle-yapilacak-ticarette-gumruk-
hizmetine  
 
2.) Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Hk. 
 
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin Bölgeye Getirilmesi Yasak Olan veya Özel Düzenek/Yapı Gerektiren 
Mallar başlıklı maddesine eklenen fıkra ile; Ateşli silahların bölgede üretilmesi ve çıkışı ile bu üretim 
faaliyetinin bir parçası olarak yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak mühimmatın bölgeye giriş ve çıkışı, 
ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Millî Savunma Bakanlığının uyguladığı ulusal ve uluslararası mevzuat 
hükümlerine tabi kılınmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210217-1.htm 
 
3.) Askıya Alma Sistemi Hk. (V Sayılı Liste) 
 
Askıya alma sistemi çerçevesinde V sayılı listede yer alan ve gümrük vergileri sıfırlanan eşya ile ilgili olarak, 
AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden 
çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma 
uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar 
Bakanlığımıza temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerekmektedir. 
 
Link: http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000001217.xlsx 
 
4.) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hk. 
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın "Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar" 
başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme 
şekillerine göre ithalatını düzenlemeye ve yolcu beraberi standart işlenmemiş madenlere ilişkin 
düzenleme yapmaya Bakanlığın yetkili olduğu hükmü getirildi; Dahilde İşleme Rejimi Kararı 
kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest bırakıldı 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-2.pdf 
 
 



 

 

 

4.) Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemlerin ilanı Hk. 

2021 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler 19.02.2021 tarihli resmi gazetede 
yayınlanmıştır. dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, belirtilen esaslar çerçevesinde bir nihai 
gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde belirtilen tarihlerde sona erecektir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210219-8.htm 
 
 

5.) İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48 Değişiklik Hk. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ 
No: 2018-32/48) in İhracat bedelinden indirimler başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle; Kıymetli 
madenler aracı kuruluşları tarafından aracılık edilen işlenmemiş kıymetli madenler ithalinde ihraç bedellerinin 
yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin 
usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği kararlaştırılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210221-10.htm 
 
 


