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Konu :2018/2019 Yıllarında Dış Ticaret Ve Gümrük Uygulamalarındaki Değişiklikler 

  

1-2018 Yılında DıĢ Ticaret Ve Gümrük Uygulamalarındaki Yenilikler 

 

a-İhracat bedellerinin fiili ihracat tarihinden itibaren 180 gün içinde Türkiye’ye getirilme 

zorunluluğu getirilmiştir. Konuyla ilgili  2018/55 ve 66 sayılı sirkülerlerimizde detaylı 

açıklamalara yer verilmiştir.  

b-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) sahibi firmalar için Yıllık Faaliyet Raporu 

düzenleme zorunluluğu getirilmiştir.  

c-Havayoluyla gelen eşyada navlun farkı uygulamasına açıklık getirildi.2018/7 sayılı 

Genelge de; Hava taşımacılığında düzenlenen konşimentoların; gümrük kıymetinin 

belirlenmesinde ara konşimento ve faturada belirtilen tutara göre işlem yapılması ,Navlun 

bedelinin, eşyanın ağırlık, miktar ve benzeri ölçü birimleri ile orantılı bir şekilde beyanname 

kalemlerine dağıtımının yapılması gerektiği belirtilmiştir.  

d- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda, Yük Teslim Talimat 

Formu'nda (Ordino) konşimento başına alınacak tavan ücretin 150 TL olarak belirlenmiş 

olup tavan ücretin her yıl  TÜFE  oranında artırılacaktır. 

e-Gümrük idarelerince yapılacak tebligatların GİB tarafından kurulan Elektronik Tebligat 

Sistemi üzerinden yapılmasına ilişkin düzenleme ve altyapı kurulmuştur 

f-İthalat bedellerinin yurtdışına transferine ilişkin Transfer Bildirim Formları elektronik 

ortama alınarak teyitler elektronik hale getirilmiştir. 

g-Kıymet bazlı gözetime tabi eşyada yapılan kontrollerde eşyanın gözetime tabi olduğunun 

anlaşılması, ve kıymetin gözetim kıymetinden düşük olması halinde; GK’nun 235. 

maddesinin uyarınca  işlem yapılmadan önce 30 gün süre tanınmıştır. 

h-ABD ile ticaret savaşları çerçevesinde bir çok ürüne Ek Mali Yükümlülük getirilmiştir. 

Türkiye ve AB’nin uyguladığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemindeki farklılıklar sebebiyle, 

GTS kapsamındaki eşyanın AB ülkeleri üzerinden ATR Dolaşım Belgesi ile ithalatında pek 

çok eşyaya Ek Mali Yükümlülük yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda; 2018 yılında, bazı 

makine ve aletleri, bazı oyuncaklar, pencere ve kapı pervazları, şırınga, termos, ahşap aletler, 

saç kesme makinaları gibi çok sayıda ürüne ilave gümrük vergisi getirilmiştir. 

ı-Set halindeki eşyanın beyanında İlave Gümrük Vergisinin hesaplanmasına ilişkin açıklık 

getirilmiş olup set halindeki eşyaların bünyesinde bulunan her bir eşyanın üzerindeki İGV 

tahsil edilmektedir.  

i-Posta ve Hızlı Kargo yoluyla gelen eşya için gümrük muafiyetinin sınırı 30 Avro’dan 22 

Avro’ya düşürülmüştür. 

 

http://www.ihsanakarymm.com/


2-2019 itibariyle Gümrük ve DıĢ Ticaret Uygulamalarındaki DeğiĢiklikler 

a-2019 yılı Ürün Güvenliği Tebliğlerindeki Önemli Değişiklikler: Bazı makineler CE işareti 

taşıması gereken İthalat Denetimi Tebliğ kapsamından çıkarılmıştır.  

b-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi kapsamında yapılan ekstra kolaylaştırmalardan 

faydalanılabilmesi için en az 100 işçi istihdam şartı getirildi.. 

c-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Alınması Koşullarında Değişiklikler: Bu çerçevede; 

başvuru yapabilecek kişilerin yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle ön incelemesi için 

sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük bir ay içinde (15 yerine) en az 30 işçi istihdam şartı 

aranmaktadır. 

d-Bazı ürünlerde Tütün Fonu tutarı sıfırlanmıştır. 536 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

2009/15685 sayılı Kararın 1. maddesi dışındaki yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış 

ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF 

bedel üzerinden alınan 150$ tütün fonu tutarı sıfırlanmıştır.  

e-Gümrük mevzuatındaki yer alan bazı tutarlar yeniden belirlenmiştir. Gümrük usulsüzlük 

cezası (GK 241/1) 130 T, Fazla çalışma ücreti ihracat için 12 TL, diğer işlemler için 28 TL 

Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti (kamyon başına), İhracat için 28 TL, diğer 

işlemler için, 44 TL olarak tespit edilmiştir. 

f-Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde 

ortalam %11 artış yapılmıştır 

g-2019 Yılı Değişen GTİP’ler: Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki değişikliklerin büyük 

ölçüde 2019 yılı için Avrupa Birliği’nin Kombine Nomanklatüründeki değişikliklere uygun 

yapılmıştır 

h-MEDOS Sisteminin Kullanımı: 01.01.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamesi 

kapsamında düzenlenen menşe belgelerinin İTO tarafından onay işlemleri yalnızca 

elektronik ortamda yapılacaktır. 

ı-Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi: AB’nin REX sistemine entegrasyon sistemine kayıtlı 

ihracatçıların ticari belgeler üzerinde menşe beyanında bulunulabilmesine ilişkin yasal 

düzenleme yapılmıştır 

i-Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Fildişi Sahilleri, Gana, Paraguay, Svaziland, Orta 

Afrika Cumhuriyeti Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamından çıkarılmıştır. İran 

menşeli Polistren ithalatına %11,3 dampinge karşı önlem getirilmiştir. 

k-2019 yılı İthalat Rejim Kararında ve Ürün Güvenliği Tebliğlerindeki Önemli Değişiklikler 

yapılmıştır. Gümrük vergisi değişen eşya için 45 günlük başlamış işlem istisnası 

düzenlenmiştir. Sonradan yapılan kontrollerde Ürün Güvenliği Tebliğleri kapsamında olduğu 

anlaşılan eşyalara ilişkin usul ve esaslarda düzenlemelere yer verilmiştir. Çikolata ve kakao 

içeren gıda müstahzarları 2019/5 sayılı Tebliğinin kapsamına alınmıştır. 8708.10.00.00 

GTİP’inde yer alan emniyet kemerleri Tareks izni kapsamına alınmıştır. Bazı ayakkabı 

türleri Ürün Güvenliği kapsamından çıkarılmıştır. Dahilde İşleme kapsamında ithal edilen 

ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Tebliğin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki 

listelerde yer alması halinde ilgili Tebliğ hükümlerinin uygulanmaması için ilave koşullar 

getirilmiştir. İthalinde Metal Hurda İthalatçı belgesi aranmayacak eşyalar için istisnai 

durumlara yeni koşullar getirilmiştir Kurşun boya kalemleri, pastel boyalar ve çocukların 



kullanımına yönelik tebeşirler Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliğ kapsamına alınmıştır. 

Bazı makineler CE işareti taşıması gereken İthalat Denetimi Tebliğ kapsamından 

çıkarılmıştır Gübre olarak kullanılmayacak bazı eşyaların ithalinde uygunluk yazısı 

aranılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bazı şapka, eldiven, saat kayışları, levha, gibi eşyalar 

insan sağlığının korunması yönünden riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla 

denetlemeye tabi tutulmaya başlanılmıştır. 903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 G.T.İ.P’li 

kimyasalları içeren tebliğin 2 no.lu ekinde yer alan 8424.10 G.T.P.’li eşyanın ithalatı Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabi hale gelmiştir. Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın 

belirlenen yaş sınırlarının üstünde olması halinde ithaline izin verilmeyeceği düzenlenmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla          

                                     

                                                                            ĠHSAN AKAR    

              YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR  

                                         ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETĠM VE Y.M.M A.ġ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmeniz önerilir. Bu sirkülerde 

www.verginet.com adresindeki 2019/1 sayılı gümrük sirkülerinden faydalanılmıĢtır. 

 

http://www.verginet/

