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Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması 

 

Bilindiği üzere askıya alma sistemi, ülkemizde ve AB'de üretimi olmayan hammadde ve ara 

mamul niteliğindeki eĢya için gümrük vergilerinin sıfırlanması, üretimin tüketimi karĢılamadığı 

ürünler için ise tarife kontenjanı açılması uygulamasını kapsamaktadır. Bu uygulama ile 

sanayicimizin hammaddelere eriĢiminin kolaylaĢtırılması ve uluslararası piyasada 

rekabetçiliğinin artırılması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda hammadde ve ara mamul niteliğindeki eĢyaların askıya alma listesine ( Ġthalat 

Rejim Kararı eki V sayılı Liste )  eklenmesi, tarife kontenjanı açılması, eĢyaların iç piyasada 

üretilmesi nedeni ile ürünlerin askıya alma listesinden çıkartılmasını talep edilmesi,  temdit 

iĢlemleri ile 2017 yılında askıya alma sistemi kapsamında dağıtılmıĢ olan tarife kontenjanlarına 

ait  ithal lisanslarının tamamının süresi içinde kullanamamıĢ olması durumunda  ithal 

lisanslarını 15/02/2018 tarihine kadar uzatılabilmesine iliĢkin Ekonomi Bakanlığı’na yapılacak 

baĢvuruların takvimi aĢağıda belirtilmiĢtir.  

 

ĠSTANBUL ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ ÜYELERĠNE SĠRKÜLER 

Sayın Üyemiz, 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ġthalat Genel Müdürlüğü'nden 17.01.2018 tarihinde alınan ileti aynıyla 

aĢağıda bilgilerine sunulur. 

ĠSTANBUL ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ 

Uygulama-Eğitim-ĠletiĢim ġubesi 

  

"Değerli sanayicilerimiz; 

 

 



Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi 

ürünlerine iliĢkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek Ģekilde yapılan 

askıya alma, üretim tüketimi karĢılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı baĢvuruları, ülkemiz 

temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek 

karara bağlanmaktadır. 

Bu çerçevede; 

-Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde 

veya yarı mamul niteliğindeki eĢya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük 

vergilerinin askıya alınmasına iliĢkin baĢvuruların en geç 15/02/2018 tarihine 

kadar Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

Sanayicimizin EK-1 ve EK-2'de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu 

listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan 

ürünler yer almaktadır. 

-Ek 3'te yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmıĢ eĢyayı ya da Ek-1 ve Ek-2'de yer 

alan eĢyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden 

sanayicilerimizin ise en geç 01/05/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri 

gerekmektedir. 

-AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya 

alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eĢyaya iliĢkin liste Nisan ayı 

içerisinde https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere 

iliĢkin itiraz ya da eĢ baĢvuruların Bakanlığımıza en geç 01/06/2018 tarihine kadar intikal 

ettirilmesi gerekmektedir. 

-Ayrıca, Ek-3'de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmıĢ eĢya tablosunun en sağında 

yer alan "gözden geçirme tarihi” 01/01/2019 olan eĢyada askıya alma uygulamasının 2019 

yılından sonra da devamını talep eden firmaların en geç01/03/2018 tarihine 

kadar Bakanlığımıza temdit (uzatma) baĢvurusunda bulunulması gerekmektedir. 

-Son olarak, Ek-4'teki listede yer alan 2017 yılında askıya alma sistemi kapsamında dağıtılmıĢ 

olan tarife kontenjanlarından faydalanan firmalarımızdan ithal lisanslarının tamamını süresi 

içinde kullanamamıĢ olanlar, lisans kapsamı eĢyanın yüklemesinin 01/01/2018 tarihinden önce 

yapıldığını bir taĢıma belgesi ile Ekonomi Bakanlığına (Ġthalat Genel Müdürlüğü) 

belgelendirmeleri halinde ithal lisansları 15/02/2018 tarihine kadar uzatılabilecektir. 

BaĢvuruların iĢleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ekonomi 

Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası almıĢ olması gerekmektedir. BaĢvurulara iliĢkin formlara 

yukarıda yer alan linkten ulaĢılabilmektedir. 

https://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bEu


 

 

 

 

Not: Askıya alma sistemine iliĢkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı Ġthalat Tebliği'nin 7 nci Kısım 

2 nci Bölümü incelenebilir.” 

 

EK: 

1 - EK 1 

2 - EK 2 

3 - EK 3 

4 - EK 4 

 

 
Belirli Tür Yazıların KEP Üzerinden Alınması 

 

 

 

Ekonomi Bakanlığı'nın Ġzmir Gümrük MüĢavirleri Derneği'ne muhatap ekte ki yazısında; 

 

01.04.2018 tarihinden itibaren Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne yapılan 

muafiyet, transit talebi ve yeniden denetime açma talepleri ilgili firmanın kep adresinden e-

imzalı olarak yapılması gerekecektir. 

 

Dolayısıyla bu tarz baĢvurularda bulunan firmaların 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanuna 

istinaden e-imza yetkisine sahip olması gerekmektedir. 

 

 

Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

 

Memduh ÇAKICI : memduhc@hggumruk.com.tr 

Bahadır KAL :    bahadırk@hggumruk.com.tr 

Adil ÖZSOĞUK : adilo@hggumruk.com.tr 

 

mailto:memduhc@hggumruk.com.tr
mailto:bahadırk@hggumruk.com.tr
mailto: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. 

 

 

 


