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           2018 / 001 

              
                                          TARİH: 02 Ocak 2018 

                                 SEKTÖR: Genel 

 

2018 Yılı İthalat Tebliği  

 

Kamu kurum ve kuruluĢlarına çeĢitli mevzuatla verilmiĢ yetkilerin kullanımında ithalat ile ilgili 

politikaların uygulanması ile Tebliğ kapsamı eĢyanın ithalatına yönelik bazı usul ve esasları 

düzenleyen 2018/1 sayılı Ġthalat Tebliği 31.12.2017 (4. Mükerrer)  tarih 30287 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıĢtır. 

Tebliğ’de yer alan baĢlıca değiĢiklikler; 

 

Kullanılmış ve yenileştirilmiş eşyanın ithalatına yönelik olarak; 

 

 Ġthalat kelimesi yerine serbest dolaĢıma giriĢ rejimi kapsamında yapılan ithalat ifadesi 

kullanılmıĢtır. 

 

 Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, uygunluk yazısının bir örneği 

gümrük beyannamesine eklenir. hükmü kaldırılmıĢtır. 

 

 Ġthal izni için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler ve duyurular, 

http://ekonomi.gov.tr genel ağ adresinin E-Ġmza Uygulamaları bölümünde ve/veya 

http://ith7.ekonomi.gov.tr ağ adresinde ilan edileceği bildirilmiĢtir. 

 

 Ġzin belgesi fiziksel olarak düzenlenebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir. 

hükmü kaldırılmıĢtır. 

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler 

 

 2903.71.00.00.00 G.T.Ġ.P.'li’li klorodiflorometan isimli eĢyanın servis amaçlı yapılacak 

ithalatı için verilecek toplam izin miktarı 300 tondan 200 tona indirilmiĢtir.  

 3824.79.00.00.00 (Diğerleri) ve bu maddeleri içeren karıĢımların ithalatı yasak eĢyalar 

arasına eklenmiĢtir.  

 

 Ġthali yasak eĢyalardan 2903.71.00.00.00 G.T.Ġ.P.'li klorodiflorometan isimli eĢyayı tek 

kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için 

yapılan ithalatlar hariç, 7/4/2018 tarihi itibariyle yasaklanmıĢtır. 

 

 

Genelleştirilmiş tercihler sistemi 

 Temel ilkeler baĢlıklı 57. ve hariç sektörler baĢlıklı 59. Maddeler kapsamında açıklanan 

http://ekonomi.gov.tr/
http://ith7.ekonomi.gov.tr/


GenelleĢtirilmiĢ tercihler sisteminde yapılan düzenleme ile birlikte Özel teĢvik 

Düzenlemeleri Ülkeleri (ÖTDÜ) bu kategoriden çıkartılmıĢ, 4A listesinde GeliĢme 

Yolundaki Ülkeler (GYÜ) 4B listesinde de En Az GeliĢmiĢ Ülkelere (E.A.G.Ü.) yer 

verilmiĢtir. 

 Endonezya, Hindistan, Ukrayna ve Vietnam GenelleĢtirilmiĢ Tercihler Sistemi (GTS) - 

GeliĢme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) kapsamından çıkarılmıĢtır. Bu dört ülke için de 

tercihli vergi oranları yerine Diğer Ülkeler için uygulanan vergi oranları geçerli 

olacaktır. 

 

Resmi Gazete Link:  
( ctrl + tıklayınız) 

 

 

2018 Yılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 
 

 

2018 yılı ÜGD Tebliğleri 30.12.2017 (2. Mükerrer)  tarih ve 30286 sayılı sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanmıĢtır. 

Tebliğlerde yer alan baĢlıca değiĢiklikler; 

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/1) 

 Madde 9/8’de  belirtilen standartlara uygunsuzluk nedeniyle olumsuz sonuçlanan eşya için fiili 
denetimdeki itiraz süresi 7 iş gününden 15 iş gününe çıkartılmıştır. 

 TAREKS kapsam dışı ve muafiyet uygulamaları, YTB makine teçhizat uygulamaları ve diğer kamu 
kurumlarına ait eşyalara ilişkin 15 haneli  referans numarası yerine yeni 23 haneli referans 
numarası belirlenmiştir.  

 TAREKS referans numarasının geçerlilik tarihinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli 
olabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi 

Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/3) 

 Ġthalatında üretici belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası aranan eĢya 

listesinden   39.09, 39.10, 39.11, 39.13 ve 39.14 tarife pozisyonları çıkarılmıĢtır. 

Dolayısıyla bu tarife  pozisyonlarından yapılacak ithalatta ürünlerin Ek-1’deki listede 

tanımlanan madde olmaması halinde üretici belgesi ve üretici tarafından düzenlenen 

analiz sertifikası aranmayacaktır. 

 

 

CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği 

ve Denetimi: 2018/9) 

 TAREKS Referans numarasının geçerlilik süresinin 1 yıl olduğu hüküm altına 

alınmıĢtır. 

 TAREKS kapsam dıĢı ve muafiyet uygulamalarına iliĢkin 15 haneli  referans numarası 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm
file:///C:/Program%20Files/PCGumruk/Gümrük%20Mevzuatı/Dosyalar/Ticaret%20Politikaları/Standardizasyon%20ve%20Dış%20Ticaret/2018-09%20Urun%20Guvenligi%20ve%20Denetimi%20Tebligi.doc


yerine yeni 23 haneli referans numarası belirlenmiĢtir.  
 

 Denetime Tabi Ürünler Listesi’ ne 8479.89.97.90.00 G.T.Ġ.P  eklenmiĢtir. 

 

 Denetime Tabi Ürünler Listesi’nden  84.81.80.31.00.00 Termostatik kontrollü valfler 

84.81.80.81.00.00 Küresel ve Konik valfler çıkarılmıĢtır. 

 

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/16) 

 Tebliğin Hariçte ĠĢleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eĢyaları kapsamayacağı 

hüküm altına alınmıĢtır. 

 TAREKS Referans numarasının geçerlilik süresinin 1 yıl olduğu hüküm altına 

alınmıĢtır. 

 TAREKS kapsam dıĢı ve muafiyet uygulamalarına iliĢkin 15 haneli  referans numarası 

yerine yeni 23 haneli referans numarası belirlenmiĢtir.  

 

  Resmi Gazete Link:   (ctrl + tıklayınız) 

 

 

2017/11168 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar 
 

 

2017/11168 sayılı Ġthalat Rejimi Kararına Ek Karar 31.12.2017 (4. Mükerrer)  tarih 30287 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢtır. 

Karar’a göre; 

 Ġlave gümrük vergisi alınmasına yönelik Ġthalat Rejimi Kararına ek kararların 

uygulanmasın devam edileceği, 

 

 Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda 

gümrük vergisi uygulanan eĢyanın serbest bölgelere gelerek veya Dahilde ĠĢleme Rejimi 

ya da Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelerek Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi 

halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük 

Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edileceği, 

 

 Karar ile gümrük vergisi yükselen eĢya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce 

Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taĢıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmıĢ olan 

eĢyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına iliĢkin 

gümrük beyannamesinin tescil edilmiĢ veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet 

beyanın verilmiĢ olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları 

uygulanacağı,  

 

 Özet beyanı verilmiĢ eĢyanın anılan hükümden faydalanabilmesi için serbest dolaĢıma 

giriĢ beyannamesinin 31/3/2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil edilmiĢ olması 

gerektiği, 

file:///C:/Program%20Files/PCGumruk/Gümrük%20Mevzuatı/Dosyalar/Ticaret%20Politikaları/Standardizasyon%20ve%20Dış%20Ticaret/2018-16%20Urun%20Guvenligi%20ve%20Denetimi%20Tebligi.doc
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm


 

 

BelirtilmiĢtir. 

Resmi Gazete Link:  (ctrl + tıklayınız) 

İlave Gümrük Vergisinde Menşe Tevsiki 

 

30.12.2017 (1. Mükerrer)  tarih ve 30286 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlananan  

Ġthalatta Alınan Ġlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ (Ġthalat: 2017/4)’e istinaden; 

 Ġlave gümrük vergisi kapsamındaki eĢyanın A.TR dolaĢım belgesi eĢliğinde 

ülkemize ithalinde Avrupa Birliği veya Türk menĢeli olduğunu gösteren bir örneği 

tebliğ  ekinde yer alan “Ġhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük 

beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük 

vergisi alınmayacaktır. 

 Ayrıca  menĢe tevsiki açısından gümrük  beyannamesi ekinde “Ġhracatçı Beyanı” 

yerine tedarikçi beyanı veya her zaman olduğu gibi  menĢe Ģahadetnamesi 

de  sunmak mümkündür. 

 Tebliğ yayımını takip eden 60 ıncı gün yürürlüğe girecek olup geçiĢ hükmüne 

istinaden tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce A.TR dolaĢım belgesi eĢliğinde 

ülkemize ithal edilen Avrupa Birliği veya Türk menĢeli eĢya için menĢe tevsiki 

aranmayacaktır. 

 

Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Resmi Gazete Link: 

(ctrl + tıklayınız) 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermektedir. HG 

GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ ve LOJĠSTĠK HĠZMETLERĠ LTD.ġTĠ.’ne, iĢbu dokümanın 

içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine iliĢkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi 

bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 

 
 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230.htm
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