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Kahve ve Etil Alkol İthalatında 

Gümrük Vergileri Düzenlendi  

 

İsviçre veya Lihtenştayn Menşeli 

Birçok Ürüne Tarife Kontenjanı Açıldı 

Kahve ithalatında gümrük vergileri yeniden 

belirlendi. Buna göre, kahve ithalatının gümrük 

vergisi AB için yüzde 19,5’ten yüzde 15’e 

indirilirken, Gürcistan, Bosna Hersek, Güney 

Kore, Malezya için sıfırlandı.  

Tarım ürünlerinden elde edilen etil alkolün 

AB’den ithal edilenlerinin gümrük vergisi 

sıfırdan yüzde 50’ye çıkarılırken, bu oran Güney 

Kore, Malezya, Singapur, D-8 ülkeleri ve diğer 

ülkelerden yapılan bu kapsamdaki ithalat için 

yüzde 70, Gürcistan, Bosna Hersek ve Kosova 

için sıfır, Venezuela için ise yüzde 35 olarak 

belirlendi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu 

Arasındaki Tarım Anlaşması uyarınca, İsviçre 

Konfederasyonu veya Lihtenştayn Prensliği 

menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanacak 

tarife kontenjanları düzenlendi. 

Söz konusu ürünlerden 50, 100 ya da 250, 350 

ton gibi sembolik miktarlarda ithalatta tereyağı 

ve diğer katı ve sıvı yağlar ile sürülerek yenilen 

süt ürünleri, peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler, 

hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar için 

gümrük vergisi sıfıra çekildi. Peynir altı suyu, 

bazı taze ve kurutulmuş sebzeler, elma, sosis, 

konserve et, meyve suları gibi bazı ürünlerden 

diğer ülkelerden ithalatta gümrük vergisi ve 

varsa ek mali yükümlülükler, yüzde 50-85 

oranlarında uygulanacak. 

 

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı Yayınlandı 

Türkiye'nin genç nüfus yoğunluğu açısından çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir potansiyeli ve genç 

nüfustan kaynaklanan imkanlar bakımından demografik fırsat penceresinde bulunduğu belirtildi. 

Türkiye'nin bu üstünlüğünün ekonomik üretim sürecine katkı sağlayabilmesi için gençlerin bilgi ve beceri 

düzeylerinin artırılması ve iş gücü piyasasında aktif olarak yer almalarının önem arz ettiği kaydedilen 

genelgede, dünya ekonomilerindeki yapısal sorunların, iş gücü piyasalarının yapısı ve son dönemde tüm 

dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını gibi olumsuzluklar sebebiyle küresel büyümenin kırılgan bir yapı 

sergilediğine işaret edildi. 

 



 

 

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem 

Planı Yayınlandı 

 

AB’ye Katılım Öncesi Finansman 

Anlaşması’nda Değişiklik Yapıldı 

 

Ülkenin kalkınma vizyonu çerçevesinde 

ulaştırma ve altyapı yatırımlarının, küresel 

gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda 

hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde 

gerçekleştirildiği belirtildi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 

hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve 

politikalarda ulaşım zincirinin tüm halkalarını 

kapsayacak şekilde, sunulan ulaşım hizmetlerine 

toplumun her kesiminin eşit koşullarda, 

kesintisiz, güvenli ve bağımsız şekilde erişiminin 

önem arz ettiği vurgulandı. 

AB’den Türkiye’ye sağlanan desteklerle ilgili 

mali plan tablosunda revize yapıldı.  4597 Karar 

sayılı 04.10.2021 tarihli mükerrer Resmi 

Gazete’de, 2010/1220 karar sayılı 29.12.2010 

tarihli Resmi Gazete’de yer alan çok yıllı 

“Bölgesel Rekabet Edebilirlik” operasyonel 

programına ilişkin Finansman Anlaşması’nda 

değişiklikler yapıldı. Ayrıca, 2010 tarihli 

Finansman Anlaşması’nın mali plan tablosunda 

da revize yapıldı. 

 

 

Paris İklim Anlaşması TBMM'de Kabul Edilerek Yürürlüğe Girdi 

Paris İklim Anlaşması 2015'te kabul edildi. Türkiye anlaşmayı 22 Nisan 2016'da New York’ta imzaladı.  

Anlaşmaya göre, küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması, mümkünse 1,5 

dereceye kadar düşürülmesi, insan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazları azaltılması, dünya genelinde 

karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi, fosil yakıt kullanımı 

azaltılarak yenilenebilir enerjiye yönlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Anlaşma gereğince her ülke küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirleyip planlayacak ve 

düzenli olarak raporlayacaktır. 

 



  

 

Port Sudan Limanı ve Hartum'a 

Bağlanan Karayolu Kapatıldı 

 

Gübre İhracatı Kayda Bağlandı 

Doğu Sudan'ın Beja Kabileleri üyeleri, bölgedeki 

siyasal otorite boşluğu ve kötü ekonomik 

koşulları protesto etmek için Port Sudan 

Limanı'ndaki faaliyetlerin durmasına sebebiyet 

verecek şekilde bir isyan başlatmış, Hartum'a 

bağlanan anayolu kapatmıştır. 

Söz konusu limanın kapanmasından önce limana 

indirilmiş konteynerlerin gümrük işlemlerinin 

gerçekleştirilememesi nedeniyle büyük 

miktarlarda demuraj masrafları oluşmuştur. 

Daha önce ihracı kayda bağlı mallar listesinin 49. 

ve 51. sırasında yer alan DAP (GTİP: 

3105.30.00.00.00), NP (GTİP: 3105.59.00.00.11) 

ve NPK (GTİP: 3105.20.10.00.00) gübreleri 

listeden kaldırıldı. 

Ancak gümrük tarife istatistik pozisyonunda 

3101, 3102, 3103, 3104 ve 3105 GTİP 

numaralarıyla yer alan gübre çeşitlerinin 

ihracatı, daha önce listede bulunan DAP ve NPK 

gübrelerini de kapsayacak şekilde genişletilerek 

kayda bağlandı. 

 

 

Finans Kuruluşları İçin Faaliyet İzni Tarifesi Belli Oldu 

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında alınacak ücretlere ilişkin 

yönetmeliğe göre, yönetmeliğin yürürlük tarihi olan bugün itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yapılmış 

ancak değerlendirmesi tamamlanmamış bulunan başvurular için uygulanacak ücretler belirlendi. 

Yönetmelik ekinde yer alan listeye göre, A grubu, B grubu ve şube izni başvurularında,  

• 1 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 6 milyon TL, 5,5 milyon TL ve 5 milyon TL,  

• 2 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 5 milyon TL, 4,5 milyon TL ve 4 milyon TL,  

• 3 numaralı faaliyet bölgesi için sırasıyla; 4 milyon TL, 3,5 milyon TL ve 3 milyon TL,  

• 4 numaralı faaliyet bölgesi için de sırasıyla; 3 milyon TL, 2,5 milyon TL ve 2 milyon TL ücret 

ödenecek. 



  

 

TR-AZ Menşe Belgesi Elektronik 

Ortama Alınması Çalışması 

 

Türkiye Avrasya Ekonomik Birliği GTS 

Kapsamından Çıkarıldı 

Azerbaycan’a yapılacak ihracatta geçerli TR‐AZ 

Menşe Belgesinin elektronik ortama alınması 

çalışmalarının tamamlandı. Belge satış işlemleri 

gerçekleştirilmiş olup artık elektronik ortam 

üzerinden TR‐AZ Menşe Belgesi 

düzenlenebilecektir. 

 

Türkiye, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) 

tarafından uygulanmakta olan GTS 

kapsamından 12.10.2021 tarihi itibariyle 

çıkarıldı. 

Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatımızda 

vergi avantajı sağlayan FORM A belgesinden 

kaynaklanan avantaj böylece ortadan kalkmış 

oldu. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde 

bulunmakta olan Türkiye belirli ürünlerin Rusya 

Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ihracında 

gümrük vergilerinden %25 oranında indirimden 

yararlanmaktaydı.  

 

Gümrük Beyannamelerine İlişkin İşlem Sürelerine Ulaşılabilecek 

Gümrükler Genel Müdürlüğüne ulaşan taleplerde, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince, 

bağlantıları Gümrük Müdürlüklerinde işlem gören gümrük beyannamelerine ilişkin işlem sürelerine ihtiyaç 

duyulduğu bildirilmektekteydi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünce, 

Karar Destek Sisteminde “Genel Klasörler >Rapor Kataloğu (Konu Bazında)> Gümrük> Detaylı Beyan> 

Süreler” klasöründe "TCGB Kabul- Gümrük Bitiş Süre / Performans" sorgusu oluşturulduğu iletildi. 
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