2017 HAZİRAN AYINDA RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN MEVZUAT İCMALİ


1 Haziran 2017 / Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/2)
 Kuruluşların desteklenmesi:
MADDE 9 – (1) Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda
tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri ve
Genelgede belirtilen tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve
raporlarına ilişkin giderleri,
a) Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında,
b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL
tutarında,
c) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve
proje başına yıllık en fazla 2.000.000 TL tutarında,
ç) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler için
Birlik başına 1.000.000 TL tutarında,
desteklenir.
(2) Birinci fıkrada düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için Kuruluşların,
bütçelerini içeren projeleriyle doğrudan Bakanlığa müracaat etmeleri ve söz konusu
projelerin Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Destek başlangıç tarihi,
Kuruluşların Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten
itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenir.
(3) Kuruluşlar, Bakanlık tarafından destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren
proje başına en az bir, en fazla dört yıl süreyle desteklenir.
(4) Her bir Kuruluşun aynı anda azami iki projesi desteklenebilir.
(5) Birinci fıkrada belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + YİÜFE)/2 oranında güncellenir.”
 Şirketlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Türk
Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve
TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 11 inci
maddesi uyarınca desteklenmiş olan markalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla,

a) İlave beş yıllık destek süresini kullananlar, hâlihazırda Bakanlıkça onaylanan hedef
pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalar için, ilave beş yıllık destek süreleri sona
erene kadar bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde
hedef pazar bazında belirlenen süreye tabi değildir.
b) İlave beş yıllık destek süresi sona erenler için bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendi uygulanmaz. Bu şirketlerin destek kapsamındaki markalarına
yönelik olarak, Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında gerçekleştirecekleri
harcamalar, anılan fıkranın (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Türk Ürünlerinin
Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 10 uncu maddesi kapsamında
desteklenen şirketler için aynı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentleri;
11 inci maddesi kapsamında desteklenen şirketler için aynı maddenin birinci
fıkrasının (d) bendi uyarınca desteklerden yararlanmadığı pazarlar yeni hedef pazar
sayılacaktır.”


1 Haziran 2017 / Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık, İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 Van İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fevzi ALTUNER’in başka bir göreve atanmak
üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.



2 Haziran 2017 / Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında
Karar
 Büyük ova koruma alanları
MADDE 1- (1) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya
yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı
geliştiği, ekli liste ile haritalarda adları ve sınırları gösterilen ovalar, büyük ova
koruma alanı olarak belirlenmiştir.
(2) Ovaların sınırları içerisinde yer alan onaylı planlı alanlar ile bu Kararın yayımı tarihi
itibarıyla ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, birinci
fıkra kapsamı dışındadır.
 Değiştirilen haritalar
MADDE 2- (1) Bazı ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenmesi hakkındaki
12/12/2016 tarihli ve 2016/9620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan
Edirne Ovası ile Eskişehir İli, Günyüzü Ayvalı Ovasının sınırlarına ilişkin haritalar ekteki
şekilde değiştirilmiştir.



2 Haziran 2017 / İthalat Rejimi Kararına Ek Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar
 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalat Rejimi Kararın geçici 1nci maddesinde yer alan “Bu Kararın yayımı tarihinden
önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi

yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı
tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde bu Karar
hükümleri uygulanmaz.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek
üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın
yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük
beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın
verilmiş olması halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
 17/10/2016 tarihli ve 2016/9422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın geçici 1nci maddesinde yer alan “Bu Kararın yayımı
tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek
yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın
yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar
hükümleri uygulanmaz.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek
üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın
yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük
beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın
verilmiş olması halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
 12/12/2016 tarihli ve 2016/9640 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın geçici 1nci maddesinde yer alan “Bu Kararın yayımı
tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek
yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın
yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar
hükümleri uygulanmaz.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek
üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın
yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük
beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın
verilmiş olması halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
 12/12/2016 tarihli ve 2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın geçici 1nci maddesinde yer alan “Bu Kararın yayımı
tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek
yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın
yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar
hükümleri uygulanmaz.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek
üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın
yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük

beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın
verilmiş olması halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.
 22/8/2016 tarihli ve 2016/9127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın geçici 1nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“7/9/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük
beyannamesinin en geç 24/10/2016 tarihine kadar tescil edilmesi halinde, bu Karar
hükümleri uygulanmaz.” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
(1) 7/9/2016 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük
beyannamesinin en geç 24/10/2016 tarihine kadar tescil edilmiş veya gümrük
mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Karar hükümleri
uygulanmaz.
 Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde başvurulması kaydıyla; 1nci,
2nci, 3üncü, 4ünci ve 5inci maddeler ile yapılan değişiklikler kapsamında ilgili
Bakanlar Kurulu kararlarına konu eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük
vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük
vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.


9 Haziran 2017 / Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde
Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Yönetmelik
 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın
Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan “Bu Yönetmelikte geçen; b) Aksam ve/veya bütünleştirici parça
tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sistem tedarikçisine yurt içinde veya
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki serbest bölgelerde imal ettiği aksamı
ve/veya bütünleştirici parçaları satan Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi
işletmelerini,” ifadesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ö) bendinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
b) Aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da
sistem tedarikçisine serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
kurulu ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alan aksamı
ve/veya bütünleştirici parçaları imal eden sanayi işletmelerini,”
“p) Kapasite Artışı: Lisansa derç edilen mekanik kurulu güçteki artış miktarını,
r) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Kanun
kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösterenlerin
faydalanabileceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları
içeren destekleme mekanizmasını,

s) Yerli Katkı Oranı: 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesinde geçen oranı,
ş) Yerli Malı Belgesi: Yerli Malı Tebliği kapsamında düzenlenen ve ürünün yerli katkı
oranının en az %51 olduğunu gösteren belgeyi,”
 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden bir sonraki takvim yılında ilk kez
yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, içinde bulunulan yılın 1 Ağustos
tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak
zorundadır. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”
“(3) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim
tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi geçici kabuller ile
işletmeye giren ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni
ünitelere ilişkin ikinci fıkra kapsamındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık
ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru
değerlendirmeye alınmaz.
(4) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış ve üçüncü fıkra
kapsamındaki değişiklikleri yapmamış olan ve bir sonraki dönemde de faydalanmak
isteyen başvuru sahipleri tarafından, santrale ait yerli ekipmanlarda veya yerli aksam
oranlarında herhangi bir değişiklik olmadığına dair Ek-3’te yer alan beyan yazısı ve
beyan yazısında imzası bulunanlara ait imza sirkülerleri her yılın 1 Ağustos tarihine
kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde,
beyan yazısı değerlendirmeye alınmaz.”


10 Haziran 2017 / Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2017/6)
 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi
Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 29 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları
GEÇİCİ MADDE 30 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve
ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin
belgelerine/dahilde işleme izinlerine bu Tebliğ ile sağlanan ek sürelerden
faydalanmak amacıyla, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış
veya başvuruda bulunmakla birlikte başvuruları reddedilmiş olan firmaların, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde elektronik ortamda
Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları kaydıyla bu Tebliğ
kapsamında belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınır.”



16 Haziran 2017 / Başbakan Yardımcılığı ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Millî Eğitim ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine
(Hazine) Mehmet Emre ELMADAĞ’ın atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 6 ve 8inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.



21 Haziran 2017 / 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
 Bu Tebliğin amacı, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık
şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve
kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler ve
bu konulara ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
 Bu Tebliğ, 2017 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esasları,
alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsar.
 Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır:
a) Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 1/9/2017 tarihinde
başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle komisyon üyeleri yükümlülüklerini
yerine getirme noktasında gerekli tedbirleri alır.
b) Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri
ile adaklık kesim yerleri tesis edilir.
c) Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınır.
ç) Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en
aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilir.
d) Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar
yerleri kurban kesim yerine dönüştürülür.
e) Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce
tedbirler alınır.
f) Kurban satış ve kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek
durumlardan arındırılır. Ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirler
alınır.
g) Kurban satış yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.
ğ) Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su
biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca
insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.
h) Kesim alanı ve çevresinde evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak
şekilde önlemler alınır.

ı) Kesim yerlerinde kesilip parçalandıktan sonra etlerin hemen teslim edilmesi
sağlanır, bu sağlanamadığında gerekli saklama koşulları oluşturulur.
i) Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini
engelleyici tedbirler alınır.
j) Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan
değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır.
k) İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Din Hizmetleri
Yönetim Sistemine (DHYS) 14/8/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar girilir.
l) Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları”
düzenlenir.
m) Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel
görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir.
n) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim
yeri güzergahında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.
o) Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi için randevu sistemi uygulanır. Kesim işlemlerini bayramın ilk gününde
yoğunlaştırmamak için gerekli tedbirler alınır.
ö) “Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu” konusunda bilgilendirme yapılır.
p) Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme
Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar
görevlendirilir.
r) Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce
kurbanlık hayvan nakli başlatılmaz.
s) Satış ve kesim yerlerinde belediyeler gerekli tedbirleri alır.
ş) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken
kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır.
t) İlçe Kurban Komisyonu, raporunu 1/10/2017 tarihi mesai bitimine kadar İl Kurban
Komisyonuna iletir. İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu
değerlendirip birleştirerek 31/10/2017 tarihi mesai bitimine kadar Din Hizmetleri
Yönetim Sistemine (DHYS) kaydeder.


27 Haziran 2017 / İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İthalat Rejimi Kararına ekli I sayılı Listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife
istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşısında
gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

 TABLO 1:
30.12.2016

27.06.2017

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

Gümrük
Gümrük Vergisi Vergisi
Oranı (%)
Oranı (%)

0102.29.05.00.00

Bibos veya Poephagus alt cinsine ait olanlar

135

26

0102.29.21.00.00

Sığırlar; kasaplık, 80 kg < ağırlık <= 160 kg

135

26

0102.29.41.00.00

Sığırlar; kasaplık, 160 kg < ağırlık <= 300 kg

135

26

0102.29.51.00.11

Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kasaplık, ağırlık > 400 kg

135

26

0102.29.51.00.19

Düveler (doğurmamış dişi sığırlar); kasaplık, 300kg < ağırlık <= 400 kg

135

26

0102.29.61.00.11

Dişi danalar; kasaplık, ağırlık > 400 kg

135

26

0102.29.61.00.19

Dişi danalar; kasaplık, 300 kg <= ağırlık < 400 kg

135

26

0102.29.91.00.11

Erkek danalar; kasaplık, ağırlık > 400 kg

135

26

0102.29.91.00.19

Erkek danalar; kasaplık, 300 kg <= ağırlık < 400 kg

135

26

 TABLO 2:
30.12.2016

27.06.2017

G.T.İ.P.

MADDE İSMİ

Gümrük
Gümrük Vergisi Vergisi
Oranı (%)
Oranı (%)

0201.10.00.00.00

Sığır eti; karkas, yarım karkas (taze/soğutulmuş)

100

40

0201.20.20.00.00

Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (taze/soğutulmuş)

100

40

0201.20.30.00.00

Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

100

40

0201.20.50.00.00

Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (taze/soğutulmuş)

100

40

0201.20.90.00.00

Sığır eti; diğer kemikli parçalar (taze/soğutulmuş)

225

40

0202.10.00.00.00

Sığır eti; karkas, yarım karkas (dondurulmuş)

100

40

0202.20.10.00.00

Sığır eti; çeyrek karkas (eşit bölünmüş) (dondurulmuş)

100

40

0202.20.30.00.00

Sığır eti; karkasın ön çeyrekleri (dondurulmuş)

100

40

0202.20.50.00.00

Sığır eti; karkasın arka çeyrekleri (dondurulmuş)

100

40

0202.20.90.00.00

Sığır eti; diğer kemikli parçalar (dondurulmuş)

225

40



30 Haziran 2017 / İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/7)
 Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız
karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)
ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul
ve esasları içerir.

 Gözetim uygulaması
Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat
Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi
gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda
düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli
belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda
“Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
 Başvuru
Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için Ek1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve
belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.
 Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın
gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede
belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin
hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.
Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5
dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

