
 

 

Bülten Sayı : 2021/8 
 

2021 / 8. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 

1.) Kolombiya Menşe Şahadetnamelerinin Elektronik Olarak Düzenlenmesi Hk. 
  
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Kolombiya Gümrük İdaresi tarafından menşe 
şahadetnamelerinin elektronik olarak düzenlendiğine ilişkin yazı yayımlayarak, elektronik menşe 
şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel listeye Kolombiya eklenmiştir. 
 
2.) 9405 pozisyonunda yer alan, gözetim uygulamasına tabi aydınlatma cihazları Hk. 
 
9405 tarifesinde gözetime tabi ürünlerden 50 kg daha az miktarda yapılacak olan ithalat muafiyeti kaldırıldı. 
2006/11 sayılı Gözetim Tebliğinde yapılan değişiklik ile Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük 
tarife pozisyonlarından brüt 50 kilogramdan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine 
bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-3.htm 
 
3.) 8518 tarife pozisyonunda yer alan, hoparlörlerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde 
yapılan değişiklik Hk. 
 
2007/7 sayılı Tebliğ kapsamında 8518 tarifesinde gözetime tabi hoparlörlerde muafiyet sınırı değişti. 
2007/7 sayılı Tebliğ ile 8518 tarife pozisyonundaki hoparlörlerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili 
hükümde yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında 25 Kg. ve 50 adetten (her iki 
koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim 
uygulamasından muaf iken, artık bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında 5 adet 
veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf 
olacaktır 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-4.htm 
 
4.) 8504.31.29.00.00 gtip li ölçü transformatörleri, 9030.33.70.90.00 ve 9030.39.00.19.00 gtip li 
voltmetreler ve ampermetrelerde uygulanan gözetim muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklik Hk. 
 
2007/10 sayılı Tebliğ kapsamında gözetime tabi ölçü transformatör, voltmetre ve ampermetrelerde muafiyet 
sınırı değişti. 2007/10 sayılı Tebliğ ile 8504.31.29.00.00 gtip li ölçü transformatörleri, 9030.33.70.90.00 ve 
9030.39.00.19.00 gtip li voltmetreler ve ampermetrelerde uygulanan gözetimden muafiyet ile ilgili hükümde 
yapılan değişiklikle; Daha önce bir gümrük beyannamesi kapsamında brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan 
daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaf iken artık 
bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik 
pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim 
uygulamasından muaf olacaktır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-5.htm 



 

 

5.)  3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 
8301.60 gtip li eşyalarda uygulanan gözetim muafiyet ile ilgili hükümde yapılan değişiklik Hk. 

2013/10 sayılı Tebliğ kapsamı eşyanın, daha önce tümü için bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP 
ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalat gözetim uygulamasından muaf iken, Tebliğde 
yapılan değişiklikle; sadece tabloda yer alan 3921.90.60.00.11, 8208.30.00.00.00, 8301.40.11.00.00, 
8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19 ve 8301.60 gtip li eşyanın bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit 
beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyen ithalatı gözetim uygulamasından 
muaf olacaktır; Elektrikli duvar saatleri, kurşun kalemler/ kurşun boya kalemleri ve gazlı cep çakmakları CIF 
Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmese de gözetimden muaf olmayacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210224-6.htm 
 
 
6.) 9603.21.00.00.19 diş fırçaları ithalatında EMY muafiyeti için açılan tarife kontenjanı Hk. 
 
9603.21.00.00.19 gtip unda yer alan diş fırçalarının ithalatında 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 
ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife 
kontenjanının kullanım usul ve esasları hakkında Tebliğ yayınlanmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-3.htm 
 
 
7) 2933.59.95.00.28 - Piperazinin diğer tuz ve türevleri cinsi eşyanın Sağlık Bakanlığının Özel İznine 
Tabi Maddeler ve Müstahzarlar listesinden çıkarılması Hk. 
 
2021/4 sayılı Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliğinin EK-1 inde yer alan 
İthali Özel İzne Tabi Maddeler ve Müstahzarlar listesinden 2933.59.95.00.28 Piperazinin diğer tuz ve türevleri 
çıkarılmıştır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210227-4.htm 


