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KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 

2021 / 202 

 

Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

06/04/2021 tarih 82-1083 sayılı yazıda; 

 

Ülkemizin dijital hizmet vergisi (DHV) uygulamaları ile ilgili olarak, 2 Haziran 2020 

tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Ticaret Kanununun 301’inci 

bölümü (Section 301) kapsamında bir soruşturma başlatıldığı ve söz konusu soruşturmada 

ülkemizin yanı sıra dijital hizmet vergisi uygulamaları bulunan Avusturya, Birleşik Krallık, 

Hindistan, İspanya ve İtalya ile dijital hizmet vergisi taslakları bulunan Avrupa Birliği, 

Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Endonezya’nın da yer aldığı belirtilmektedir. 

 

Aynı yazıda devamla, soruşturma neticesinde, 6 Ocak 2021 tarihinde ülkemiz DHV 

uygulamasının ABD’li firmalara karşı ayrımcılık içerdiğine, uluslararası vergilendirme 

teamüllerine aykırılıklar taşıdığına ve ABD’li firmalara haksız bir külfet oluşturarak ticaretin 

önünde bir engel teşkil ettiğine yer veren bir rapor yayınlandığı, 26 Mart 2021 tarihinde ise 

anılan raporun sonuçları doğrultusunda ülkemize karşı yıllık yaklaşık 160 milyon dolar ek 

gümrük vergisi yükü oluşturacak şekilde Ek-1’de yer alan listedeki ürünlerine yönelik %25’e 

varan oranlarda ek gümrük vergisi konulmasının gündemde olduğu, olası yaptırım kararına 

tabi ürünleri listesinin, halılar ve dokunmuş yer kaplamaları, yatak çarşafları, perdeler, 

seramik karo, lavabo, bazı doğal taş ürünleri (traverten ve mermer gibi) ve bazı gümüş 

ve altın mücevhercilik gibi ABD’ye ihracatta önem arz eden ürünlerinden oluştuğu 

bildirilmekte olup, olası yaptırıma konu olan söz konusu 8'li GTİP bazında 45 üründe 

ABD'nin dünyadan ve ülkemizden ithalat verileri ile ülkemizin 6'lı GTİP bazında 31 üründe 

dünyaya ve ABD'ye ihracat verilerini içeren tabloların Ek-2 ve Ek 3’te yer almaktadır. 

 

Söz konusu yazıda ayrıca,  USTR’nin konuya ilişkin yayımladığı belgede, planlanan 

eylemin uygun olup olmadığı, uygunsa alınacak önleme ilişkin ilgili tüm kişilerin (interested 

persons) görüşlerini (comments) almayı talep ettiği, söz konusu görüşlerin soruşturmada 

yapılacak işlemlerle ilgili herhangi bir konuya yönelik yorum içerebileceği, kamuya açık 

yorumların (comments) 30 Nisan 2021 tarihinde kadar https://comments.ustr.gov/s/ adresinde 

yer alan portalda oluşturulacak “Comments Concerning Proposed Action in Section 301 

Investigation of Turkey’s Digital Services Tax” başlıklı etiket (docket) altında yapılması 
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gerektiği, soruşturmaya ilişkin kamu dinleme toplantısının 7 Mayıs 2021 tarihinde video 

konferans şeklinde gerçekleştirileceği söz konusu toplantıya katılmak isteyen tarafların, 

https://comments.ustr.gov/s/ adresindeki elektronik portalı kullanarak yukarıda adı geçen 

etiket (docket) altında kamu dinleme toplantısına (public hearing) katılma talebinde 

bulunması ve başvurunun İngilizce olarak toplantıda verilecek ifadenin bir özetini içerecek 

şekilde 21 Nisan 2021'e kadar iletilmesi gerektiği, kamu dinleme toplantısı neticesinde nihai 

kararın belirlenmesinden önce yeniden yorum (comment) oluşturulmasına imkân tanındığı ve 

söz konusu yorumların 14 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gerektiği bilgisi 

paylaşılmaktadır. 

 

Yazıda son olarak, Section 301 kapsamında gerçekleştirilen benzer soruşturmalarda 

ihracatçıların gerek bireysel gerekse sektör kuruluşları olarak ilgili portalda yorum 

gerçekleştirebileceği, kamu dinleme toplantısına (public hearing) katılım talebinde 

bulunulabileceği ve bu çerçevede, söz konusu soruşturma sürecine gerekli görülmesi halinde 

danışmanlık hizmetinden yararlanmak suretiyle dahil olunarak konunun her aşamasının 

Ticaret Bakanlığı ve TİM ile koordineli olarak yürütülmesinde fayda görüldüğü ifade 

edilmekte ve konuyla ilgili atılması gereken adımlara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep 

edilmektedir. 

 

Bu bağlamda, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, konuyla ilgili olası görüş ve 

değerlendirmelerinizin en geç 09 Nisan 2021 Cuma günü saat 12.00’ye kadar Genel 

Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Bülent CEBECİ 

Genel Sekreter T. 

 

 

 

Ekler: 

Ek.1 - Gümrük Vergisi Konulması Gündemde Olan Ürünler Listesi (4 Sayfa) 

Ek.2 - Olası Yaptırıma Konu Olan Söz Konusu 8'li GTİP Bazında 45 Üründe ABD'nin 

Dünyadan ve Ülkemizden İthalat Verileri (1 sayfa) 

Ek.3 - Olası Yaptırıma Konu Olan Ürünlerde Ülkemizin 6'lı GTİP Bazında Dünyaya ve 

ABD'ye İhracat Verileri (1 Sayfa) 

Ek.4 - USTR Section 301 Araştırma Eylem Planı (1 Sayfa) 
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Ek 1- 
Listesi 

 
5701.10.16 

 
 

5701.10.40 

 
 

5701.10.90 

 
 

5701.90.10 

 
 

5702.10.90 

 
 

5702.31.10 

 
 

5702.31.20 

 
 

5702.42.10 

suni ve sentetik  
 

5702.49.10 

 
 

5702.92.10 

 
 

5702.92.90 

malzemelerinden, nesoi 
 

5702.99.05 
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5703.20.20 

ka  
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6302.22.20 

 
 
6302.32.20 

 
 
6303.91.00 

 
 
6802.10.00 

 
 
6802.21.10 

 
 
6802.21.50 

 
 
6802.92.00 

 
 
6907.21.10 

 
 
6907.21.40 
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6907.21.90 

 
 
6907.23.90 

ar nesoi 
6907.30.20 

 
 
6907.30.30 

 
 
6907.30.90 

  
 
6907.40.90 

 
 
6910.10.00 

 
 
6910.90.00 
Seramik (porselen vey

 
 
6913.10.50 

 
 
6913.90.50 

 
 
7113.11.20 

 
 
7113.11.50 

b  
 
7113.19.25 

 
 
7113.19.30 

 
 
7113.19.50 
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7113.20.29 

 
 
7113.20.50 

 
 
7116.20.05 

 
 
7117.19.90 

 
 
7117.90.90 

 
veya puan 
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Ek 2- 
v  

 

USITC Dataweb; "general imports" verileri

GTP
2019 ($) 2020 ($) 2019 ($) 2020 ($)

ABD'nin 
toplam 

(%)
57011016 Carpets & other textile floor coverings, hand-knotted or hand-inserted, w/ov 50% by weight of the pile of fine animal hair, nesoi11.267.664               10.006.616               1.917.919 1.780.321 17,8
57011040 Carpets and other textile floor coverings, of wool or fine animal hair, hand-hooked (tufts were inserted and knotted by hand or hand tool)216.003.831             174.537.760             13.680.259 8.689.908 5,0
57011090 Carpets and other textile floor coverings, of wool or fine animal hair, not hand-hooked, not hand knotted during weaving11.333.140               15.805.484               791.760 878.269 5,6
57019010 Carpet and oth textile floor covering, knotted,of text. materials (not wool/hair) nesoi, pile inserted & knotted during weaving or knitting43.649.521               42.439.901               2.161.680 2.893.219 6,8
57021090 Kelem, Schumacks, Karamanie and similar hand-woven rugs, other than certified hand-loomed and folklore products93.333.659               75.014.152               4.898.452 3.387.314 4,5
57023110 Wilton, velvet and like floor coverings of pile construction, woven, not tufted or flocked, not made up, of wool or fine animal hair15.151.864               13.626.894               1.108.692 565.308 4,1
57023120 Carpets and other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or flocked, not made up, of wool/fine animal hair, nesoi78.984.745               59.401.602               245.446 1.974.575 3,3
57024210 Wilton, velvet and like floor coverings of pile construction, woven, not tufted or flocked, made up, of man-made textile materials143.426.703             189.557.875             74.468.501 127.815.199 67,4
57024910 Carpets not other textile floor coverings of pile construction, woven, not tufted or flocked, made up, of cotton53.482.950               43.468.343               4.048.638 6.902.308 15,9
57029210 Hand-loomed carpet & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, made up, of man-made textile materials,nesoi13.470.372               16.553.862               156.451 214.481 1,3
57029290 Carpet & other textile floor coverings, not of pile construction, woven, made up, of man-made textile materials,nesoi61.802.073               55.990.970               2.689.819 4.551.292 8,1
57029905 Hand-loomed carpets and other textile floor coverings, not of pile construction, woven, made up, of cotton19.893.576               23.427.390               189.425 67.605 0,3
57029915 Carpets and other textile floor coverings, not of pile construction, woven, made up, of cotton, nesoi8.793.923                 9.327.857                  139.262 46.903 0,5
57032020 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of nylon or other polyamides, nesoi206.850.844             168.459.114             9.837.996 12.319.986 7,3
57033080 Carpets & other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of man-made textile materials (not nylon/other polyamides), nesoi270.441.956             328.205.136             6.438.749 11.167.113 3,4
57039000 Carpets and other textile floor coverings, tufted, whether or not made up, of other textile materials nesoi110.571.305             113.162.391             1.620.182 10.179.795 9,0
63022220 Bed linen, not knitted or crocheted, printed, of manmade fibers, nesoi236.447.521             273.612.717             1.966.737 872.363 0,3
63023220 Bed linen, not knitted or crocheted, not printed, of manmade fibers, nesoi466.639.597             528.742.867             11.069.348 6.172.111 1,2
63039100 Curtains (including drapes), interior blinds and valances of cotton, not knitted or crocheted125.795.175             121.821.776             2.313.340 1.979.274 1,6
68021000 Tiles/cubes/similar arts. of natural stone, enclosable in a sq. w/a side less than 7 cm; artificially colored granules, chippings & powder136.413.802             116.044.371             16.737.070 9.568.555 8,2
68022110 Monumental or building stone & arts. thereof, of travertine, simply cut/sawn, w/flat or even surface8.284.117                 6.991.836                  1.764.457 1.143.113 16,3
68022150 Monumental or building stone & arts. thereof, of marble & alabaster, simply cut/sawn, w/flat or even surface28.612.792               35.363.878               3.945.388 5.475.898 15,5
68029200 Monumental or building stone & arts. thereof, of calcareous stone, nesoi, further worked than simply cut/sawn, nesoi112.439.346             89.524.909               12.913.356 8.387.154 9,4
69072110 Unglazed ceramic tiles, other than those of subheading 6907.30 and 6907.40, of H2O absorp coeff by wt <=0.5%143.854.329             126.836.826             537.107 1.134.246 0,9
69072140 Glazed ceramic tiles having surface area >=38.7cm2, , surf area in sq w/ side <7cm, of a H2O absorp coeff by wt <=0.5%59.573.562               21.405.995               7.572.228 1.313.322 6,1
69072190 Glazed ceramic tiles nesoi, of a H2O absorp coeff by wt <=0.5%734.728.473             767.705.888             63.444.773 106.780.709 13,9
69072390 Glazed ceramic tiles nesoi, of a H2O absorp coeff by wt >10%192.404.075             195.318.144             12.963.762 20.199.498 10,3
69073020 Glazed ceramic mosaic cubes having <=3229 tiles per m2, surf area in sq w/ side <7cm19.015.706               21.974.897               504.030 1.728.992 7,9
69073030 Glazed ceramic mosaic cubes having surface area <38.7cm2, surf area in sq w/ side <7cm11.588.783               8.824.924                  230.567 1.052.506 11,9
69073090 Glazed ceramic mosaic cubes nesoi, o/t subheading 6907.4039.307.067               32.573.750               270.828 1.379.585 4,2
69074090 Glazed finishing ceramics nesoi 185.325.269             147.644.396             9.853.095 3.140.444 2,1
69101000 Porcelain or china ceramic sinks, washbasins, baths, bidets, water closet bowls, urinals & siml. sanitary fixtures747.500.140             798.407.412             2.854.002 3.896.737 0,5
69109000 Ceramic (o/than porcelain or china) sinks, washbasins, baths, bidets, water closet bowls, urinals & siml. sanitary fixtures530.746.333             469.795.283             12.391.584 12.527.057 2,7
69131050 Porcelain or china (o/than bone china) statuettes and other ornamental articles, nesoi56.290.257               47.810.726               113.450 97.040 0,2
69139050 Ceramic (o/than porcelain, china or eartherware) ornamental articles, nesoi390.149.645             362.743.465             740.085 391.073 0,1
71131120 Silver articles of jewelry and parts thereof, nesoi, valued not over $18 per dozen pieces or parts56.467.042               41.016.580               140.834 133.806 0,3
71131150 Silver articles of jewelry and parts thereof, nesoi, valued over $18 per dozen pieces or parts1.418.705.534         1.246.233.586          16.375.911 19.763.122 1,6
71131925 Gold mixed link necklaces and neck chains 93.788.035               152.939.501             7.816.750 872.232 0,6
71131930 Precious metal (o/than silver) clasps and parts thereof27.650.407               28.623.952               4.153.205 1.179.672 4,1
71131950 Precious metal (o/than silver) articles of jewelry and parts thereo, whether or not plated or clad with precious metal,nesoi5.506.719.434         4.443.777.636          93.728.170 106.486.385 2,4
71132029 Base metal clad w/gold necklaces and neck chains, nesoi3.664.708                 21.106.298               311.796 930.037 4,4
71132050 Base metal clad w/precious metal articles of jewelry and parts thereof, nesoi19.556.719               12.824.472               455.531 403.307 3,1
71162005 Jewelry articles of precious or semiprecious stones, valued not over $40 per piece423.280.849             363.817.686             205.801 239.776 0,1
71171990 Imitation jewelry (o/than toy jewelry & rope, curb, cable, chain, etc.), of base metal (wheth. or n/plated w/prec.metal), nesoi640.210.131             447.250.046             1.046.710 569.543 0,1
71179090 Imitation jewelry not of base metal or plastics, nesoi, over 20 cents/dozen pcs or pts191.916.921             126.726.346             105.061 82.008 0,1

13.881.935.667       12.480.695.356        410.043.614 511.333.161 4,1
Genel Toplam 2.497.531.484.105 2.336.579.144.722 10.630.868.922 11.015.450.145 0,5
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v racat Verileri 
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Ek 4   

Tarih  

30 Nisan 2021 tarihine kadar  
https://comments.ustr.gov/s/ adresinde yer alan portalda 

ed Action in 

 
 

  (Video Konferans) 
 

21 Nisan 2021 
talebinin bildirilmesi 
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