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Sayın Üyemiz, 
 
TİM’den alınan ve Ticaret Bakanlığı’ndan alındığı belirtilen yazıda, ülkemizin dijital hizmet vergisi 
(DHV) uygulamaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) 
tarafından ABD Ticaret Kanunu’nun 301’inci bölümü (Section 301) kapsamında başlattığı 
soruşturma kapsamında USTR'ın 31 Mart 2021 tarihinde yayımladığı rapor iletilerek farklı 
sektörlerden Türk menşeili 45 ürüne yönelik %25’e varan oranlarda ek gümrük vergisi 
konulmasının önerildiği bildirilmektedir. 

 
Bu kapsamda, soruşturma sürecine ilişkin halihazırda yürütülen çalışmalar ve görüş bildirme 
sürecinde atılabilecek adımların değerlendirilmesi amacıyla 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 
10:30'da İhracat Genel Müdür Yardımcısı V. Ayşegül ŞAHİNOĞLU YERDEŞ’in başkanlığında 
bir video konferans toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmiş olup, toplantıya aşağıda yer alan link 
üzerinden erişim sağlanabileceği eklenmiştir. 

 
Toplantıya katılım sağlayacak üye firmalarımızın bilgilerini aşağıdaki formatta 13 Nisan 2021 
(bugün) 19:00’a kadar sanayi@akib.org.tr adresine e-posta yoluyla iletmesi gerekmektedir. 
 
Bilgileri ve gereğini rica ederim. 
 
Mehmet Ali ERKAN 
Genel Sekreter 
 
 
 

 
EK: Gümrük Vergisi Konulması Gündemde Olan Ürünler Listesi  
 
 
Format 

Katılımcı İsmi Birlik / Firma Unvanı E-Posta Telefon 

     

     

     

 
 
Toplantı Bağlantısı  
 
https://zoom.us/j/96456564945?pwd=WGtKQVFqaTBWd2Q5QkgwNXI3Vyt1QT09  
 
 
 

Gümrük Vergisi Konulması Gündemde Olan Ürünler Listesi 
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5701.10.16  
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer döşemeleri, el dokuması veya elle 
yerleştirilmiş, ağırlıkça %50 ince hayvan kılı, nesoi  
 
5701.10.40  
Yünlü veya ince hayvan kılından yapılmış halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (tutamlar elle veya 
el aleti ile sokulmuş ve düğümlenmiştir)  
 
5701.10.90  
Dokuma sırasında elde düğümlenmemiş, yün veya ince hayvan kılından yapılmış halılar ve diğer 
tekstil yer kaplamaları  
 
5701.90.10  
Metinli halı ve diğer tekstil zemin kaplamaları malzemeler (yün / saç değil) nesoi, dokuma veya 
örme sırasında hav takılan ve düğümlenen malzemeler  
 
5702.10.90  
Kelem, Schumacks, Karamanie ve benzeri el dokuması kilimler (sertifikalı el dokuması ve folklor 
ürünleri hariç)  
 
5702.31.10  
Wilton, kadife ve benzeri yer döşemeleri, yün veya ince hayvan kılından dokunmuş, tüflenmemiş 
veya flok edilmemiş  
 
5702.31.20  
Yünden / ince hayvan kılından dokunmuş, havlı veya floklu olmayan, yapılmamış, hav yapılı halılar 
ve diğer tekstil yer kaplamaları, nesoi  
 
5702.42.10  
Hav yapılı Wilton, kadife ve benzeri zemin kaplamaları, dokunmuş, püskülsüz veya floklu, suni ve 
sentetik tekstil malzemelerinden yapılmış  
 
5702.49.10  
Pamuktan yapılmış, havlı yapıda olmayan, dokunmamış, püskülsüz veya floklu olmayan, diğer 
tekstil yer kaplamaları olmayan halılar  
 
5702.92.10  
El dokuması halı ve diğer tekstil yer kaplamaları, hav yapılı olmayan, dokunmuş, suni tekstil 
malzemelerinden yapılmış, nesoi  
 
5702.92.90  
Halı ve diğer tekstil yer kaplamaları, hav yapılı olmayan, dokunmuş, yapay, suni tekstil 
malzemelerinden, nesoi 
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5702.99.05  
El dokuması halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları (hav yapılı olmayan, dokunmuş, pamuktan 
yapılmış)  
 
5702.99.15  
Halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, hav yapılı olmayan, dokunmuş, mamul, pamuktan, nesoi  
 
5703.20.20  
Naylon veya diğer poliamidlerden yapılmış olsun olmasın, püsküllü halılar ve diğer tekstil yer 
kaplamaları, nesoi  
 
5703.30.80  
Suni ve sentetik tekstil malzemelerinden (naylon / diğer poliamidler hariç) yapılmış olsun veya 
olmasın püsküllü halılar ve diğer tekstil yer kaplamaları, nesoi  
 
5703.90.00  
Diğer tekstil malzemelerinden yapılmış olsun olmasın, püsküllü halılar ve diğer tekstil yer 
kaplamaları nesoi  
 
6302.22.20  
Yapay elyaftan örülmemiş veya tığ işi olmayan, baskılı yatak çarşafları, nesoi  
 
6302.32.20  
Yapay elyaftan örülmemiş veya tığ işi olmayan, baskısız yatak çarşafları, nesoi  
 
6303.91.00  
Örülmemiş veya tığ işi olmayan pamuklu perdeler (örtüler dahil), jaluziler ve saçaklar  
 
6802.10.00  
Fayans / küp / benzer sanatlar. doğal taştan, kenarı 7 cm'den az olan bir kare içine yerleştirilebilir; 
yapay olarak renklendirilmiş granüller, talaşlar ve toz  
 
6802.21.10  
Anıtsal veya yapı taşı ve sanat eserleri. traverten, basitçe kesilmiş / kesilmiş, düz veya düz yüzeyli  
 
6802.21.50  
Anıtsal veya yapı taşı ve sanatlar. mermer ve kaymaktaşı, basitçe kesilmiş / kesilmiş, düz veya düz 
yüzeyli  
 
6802.92.00  
Anıtsal veya yapı taşı ve sanat eserleri. kalkerli taştan, nesoi, basitçe kesilip biçilmekten daha fazla 
işlenmiş, nesoi 
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6907.21.10  
6907.30 ve 6907.40 alt pozisyonları dışındaki sırsız seramik karolar, H2O absorp katsayısı ağırlıkça 
<=% 0,5  
 
6907.21.40  
Yüzey alanı> = 38.7cm2, yüzey alanı sq w / side <7cm, H2O absorp katsayısı ağırlıkça <=% 0.5 
olan sırlı seramik karolar  
 
6907.21.90  
H2O emme katsayısına sahip sırlı seramik karolar, ağırlıkça <=% 0,5  
6907.23.90  
H2O emme katsayısı ağırlık>% 10 olan sırlı seramik karolar nesoi  
 
6907.30.20  
M2 başına <= 3229 karoya sahip sırlı seramik mozaik küpler, metrekare / kenarı <7cm olarak sörf 
alanı  
 
6907.30.30  
Yüzey alanı <38.7cm2, sörf alanı metrekare / kenarı <7cm olan sırlı seramik mozaik küpler  
 
6907.30.90  
Sırlı seramik mozaik küpler nesoi, o / t 6907.40 alt pozisyonu  
 
6907.40.90  
Sırlı bitirme seramikleri nesoi  
 
6910.10.00  
Porselen veya porselen seramik lavabolar, lavabolar, küvetler, bideler, klozet kapları, pisuarlar ve 
benzeri. sıhhi tesisat  
 
6910.90.00  
Seramik (porselen veya porselen dışında) lavabolar, lavabolar, küvetler, bideler, klozet kapları, 
pisuarlar ve benzeri. sıhhi tesisat  
 
6913.10.50  
Porselen veya çini (kemik çini dışında) heykelcikler ve diğer süs eşyaları, nesoi  
 
6913.90.50  
Seramik (porselen, çini veya topraksız) süs eşyaları, nesoi  
 
7113.11.20  
Bir düzine parça veya parça başına değeri 18 dolardan fazla olmayan gümüş takılardan eşyalar ve 
bunların parçaları, nesoi 
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7113.11.50  
Bir düzine parça veya parça başına 18 ABD Dolarından fazla değere sahip gümüş takı ve bunların 
parçaları, nesoi  
 
7113.19.25  
Altın karışık halkalı kolyeler ve boyun zincirleri  
 
7113.19.30  
Değerli metal (gümüşten daha fazla) tokalar ve bunların aksam ve parçaları 
  
7113.19.50  
Kıymetli metaller (gümüş dışı) takılardan eşyalar ve bunların parçaları (kaplanmış veya kaplanmış 
olsun olmasın), nesoi  
 
7113.20.29  
Taban metal kaplama w / altın kolyeler ve boyun zincirleri, nesoi  
7113.20.50  
Ana metal kaplama (kıymetli metal takılar ve bunların aksam ve parçaları) ile nesoi  
 
7116.20.05  
Değerli veya yarı değerli taşlardan yapılmış, parça başına 40 $ 'dan fazla olmayan mücevher 
eşyaları  
 
7117.19.90  
Baz metalden taklit mücevherler (oyuncak takı ve halat, bordür, kablo, zincir vb.), Nesoi  
 
7117.90.90  
Baz metal veya plastik olmayan taklit mücevherler, nesoi, 20 sent / düzineden fazla parça veya puan 
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