
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/1 
 

2022 / 1. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) İŞ MAKİNASI İTHALATINDA MODEL YILI UYGULAMASI HK  

 
8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının 2021 model olanlarının yeni 
ve 31/12/2021 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ile bu hususun uluslararası 
geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2022 tarihine kadar gümrük giriş 
beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 7’nci maddesine istinaden 
uygun görülmüştür. 
 
EK-1: İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması 
 
2.) ÖTV III SAYILI LİSTEDE (TÜTÜN MAMÜLLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLER) ÖTV ARTIŞI HK 
 
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV oran ve maktu vergisinin belirlendiği ÖTV III sayılı liste güncellendi. 
 
Link: https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/03012022_III_sayili_liste.pdf 
  
3.)  İHRACAT GENELGESİNİN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA 
YAPILACAK DÖVİZ SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI HK 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, İhracat Genelgesine "İhracat bedellerinin Merkez Bankasına Satışı" başlıklı ek 1 
inci madde eklenmiş ve buna ilişkin olarak TCMB tarafından "İhracat Genelgesinin Ek 1 İnci Maddesi 
Kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Yapılacak Döviz Satışına İlişkin Uygulama Talimatı" 
yayımlanmıştır. 
 
İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı 
 
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin 
yüzde 25'i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan 
edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez 
Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya 
Türk parası olarak ödenir.  
 
Buna göre, 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) 
bağlanan ihracat bedeli dövizin yüzde 25'i, söz konusu belgelerin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden 
TCMB'ye satılmak üzere belgeleri oluşturan bankaya satılacak. 
 
Banka tarafından TCMB'nin hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankasınca işlem kuru üzerinden satın alınacak. 
Döviz alış işlemleri karşılığı Türk lirası tutarları, Merkez Bankasınca bankanın EFT merkezine masrafsız olarak 
gönderilecek. Saat 17.30'a kadar sonuçlandırılamayan işlemler için ise Türk lirası tutarlar bankanın TCMB 
nezdindeki zorunlu karşılık hesabına aktarılacak. 
 
Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecektir. 



                                                                                                    

 

Link:  
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/1541d630-81be-4a27-b727-
31de43ce46cd/Ihracat_Genelgesinin_Ek_1_inci_Maddesi_Kapsaminda_Turkiye_Cumhuriyet_Merkez_Bankasin
a_Yapilacak_Doviz_Satisina_Iliskin_Uygulama_Talimati.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-
1541d630-81be-4a27-b727-31de43ce46cd-nUuDTgQ 
 
 
4.)  TRT Bandrol Ücreti- GK 235/3 HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ekli yazısında; 
 
3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4’üncü maddesi uyarınca tahsil edilen TRT bandrol 
ücretinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 3’üncü maddesi çerçevesinde ithalat vergileri kapsamında bulunduğu, 
ithalat vergilerinin de gümrük vergileri kapsamında bulunduğu, 
 
 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3’üncü maddesi kapsamında cezanın hesaplanmasında TRT bandrol 
ücretinin de dahil edilmesi gerektiği  
 
belirtilmiştir. 
 
Gümrük Kanunu'nu ilgili maddesi aşağıdaki gibidir. 
 
235/3. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı 
olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi 
eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük 
vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır. 
 
GK.235/3 -  Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı 
olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi 
eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük 
vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır. 
 
EK-2: TRT Bandrol Ücreti- GK 235/3 
 
5.)  İTKİB KAYIT BELGESİ HİZMET BEDELİ HK 
 
İTKİB Genel Sekreterliği'nce yapılan duyuruya göre Kayıt belgesi başvurularında hizmet bedeli 25 TL'den 35 TL 
'ye çıkarılmıştır.



                                                                                                    

 

  
 
 
6.) VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ KAPSAMI GTİP'LER VE UYGULAMAYA İLİŞKİN KILAVUZ HK 
 
Bilindiği üzere denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye ilişkin 
Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmış olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de yapılan Tebliğ değişikliği ile 
uygulama havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır. 
 
Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almakta 
olup güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma 
senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlanmıştır. 
 
EK-1 Link : 
https://ticaret.gov.tr/data/618bc1f413b876b240e60391/03.01.2022%20Var%C4%B1%C5%9F%20%C3%96ncesi
%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20%C4%B0%C5%9Flemlerinden%20Yararlanacak%20E%C5%9Fya%20Listesi_03.01
.2022.pdf 
 
EK-2 Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/618bc1f413b876b240e60391/Var%C4%B1%C5%9F%20%C3%96ncesi%20G%C3%BC
mr%C3%BCkleme%20K%C4%B1lavuz%20(Deniz%20ve%20Havayolu).docx 
 
7.)  MISIR-İHRACATTA ÖN BİLGİLENDİRME SİSTEMİ HK 
 
Mısır Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; 
 
Mısır Dışişleri Bakanlığınca Kahire Büyükelçiliğimize, Mısır'ın 1 Ekim 2021 itibarıyla uygulamaya başladığı 



                                                                                                    

 

Gönderi Ön Bilgilendirme (ACID) sistemi kapsamında uygulanacak talimatları içeren ekli notanın gönderildiği 
belirtilmektedir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/3012022-135809_ggm-misir-ihracatta-on-bilgilendirme-sistemipdf.pdf 
 
Ön Bilgilendirme Sistemine İlişkin Nota Türkçe Çeviri Link: 
https://dkib.org.tr/files/downloads/M%C4%B0S%C4%B0RNOTATURKCE.pdf 
 
8.) SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ KAPSAMI İTHALAT 
BAŞVURULARI HK 
 
03.01.2022 tarihinden itibaren kontrol belgesi onayı talep edilen ithalat başvurularında 31.12.2021 tarihli 
31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat 
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20) gereği başvuru doküman tipine göre talep edilen bilgi 
ve belgelerin başvuru sahibi tarafından elektronik imzalı veya düzenleyen firma tarafından ıslak imzalı suretleri 
ile Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı, İthalat Birimine başvuru yapılması gerekmektedir. 
 
İlgili duyuruda ayrıca; 
 
-kan ürünleri ve kan ürünü içeren beşerî tıbbi ürünler ile immünolojik ürünlerin, 
-beşerî Tıbbi Ürünler/Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler ve Ara Ürünlerin, 
- Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu doğrultusunda ithal edilecek ürünlerin, 
- 2022/20 Tebliğ kapsamında yer alan hammaddelerin ithalat başvurularında gerekli belgelere ilişkin 
bilgilendirme yapılmıştır. 
 
Link: https://www.titck.gov.tr/duyuru/ithalat-basvurulari-hakkinda-duyuru-03012022101023 
 
Bilindiği üzere 2019-3 sayılı genelge kapsamında İlaç Takip Sistemi’ne yapılan üretim ve ithalat bildirimleri ile 
ilgili süreler 180 gün olarak güncellenmiştir. Süre aşımı nedeniyle yapılacak mücbir sebep başvuruları 
çerçevesinde 03.01.2022 tarihli Bakanlık Makamı oluruna istinaden, öncelikle Kurumumuz fiyat listesinde 
bulunan “Üretim/ithalat bildirimi blokaj kaldırma başvurusu” bedelinin her bir ürün başına tahakkuk edildikten 
sonra mücbir sebep formu ile birlikte ESY üzerinden başvuru oluşturularak Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç 
Tedarik Yönetimi, İlaç Tedarik Sorunları Birimine başvuru yapılması gerekmektedir.  
 
Link : https://www.titck.gov.tr/duyuru/ilac-takip-sistemine-bildirilen-uretim-ve-ithalat-bildirimleri-
03012022152606 
 
9.) COVİD 19 SÜRESİNDE İBRAZ EDİLMEYEN, TEMİNATSIZ YAPILAN VE MENŞE BELGELERİNİN SÜRESİNDE 
İBRAZ EDİLEMEDİĞİ DURUMLAR HK 
 
Salgın döneminde ithalat işlemlerinin menşe ispat ve dolaşım belgelerinin aslı sonradan ibraz edilecek şekilde, 
teminat alınmaksızın ve tercihli rejim uygulanmak suretiyle tamamlandığı ancak söz konusu belgelerin 30 
Haziran 2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmediği durumlarda  eksik alınan vergilerin ek tahakkuk 
çıkarılarak faiziyle birlikte tahsil edilmesi ve Gümrük Kanununun 234. maddesi uyarınca ceza uygulanmaması 
gerektiğine ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı eklidir. 
 
EK-3: Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri 



                                                                                                    

 

 
10.)  AB 2022 GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINACAK V SAYILI LİSTE HK 
 
AB Resmi Gazetesinde Avrupa Birliği tarafından 2022 yılında gümrük vergileri askıya alınacak eşya liste olan V 
sayılı liste yayımlandı. 
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2278&from=EN 
 
11.) ÇİN GÜMRÜKLER GENEL İDARESİ GIDA ÜRETİCİLERİ KAYIT SİSTEMİ HK 
 
Çin'e gıda ürünü ihraç edecek firmaların kayıt altına alınmalarına ilişkin 248 ve 249 sayılı Çin Gümrükler Genel 
İdaresi (GACC) tarafından yapılan düzenlemeler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
 
Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından gıda ürünü üreterek Çin'e ihracat yapan ihracatçılarımızın kimi art niyetli 
danışmanlık firmalarınca kayıt sistemine ilişkin yanlış yönlendirildiği bildirilerek, yazıda detayları yer aldığı 
şekliyle danışmanlık hizmeti almalarına gerek olmadan sisteme kaydolabileceği vurgulanmıştır. Gıda Üreticileri 
Kayıt Sistemi : https://lnkd.in/exJczsB8 
 
Link: https://mobil.tobb.org.tr/DuyuruResimleri/2906-1.pdf 
 
Çin'e gıda ihracatı yapan firmaların singlewindow sisteminde kayıtları onaylanan firmalar 
https://lnkd.in/eu3PFMiJ adresinde yayınlanmakta olup, firmalar onaylarını buradan takip edebilmektedir. 
Ekran görüntüsü ekte iletilen sayfanın sağ üst kutucuğunda yer alan ülke bölümüne TUR yazılarak (Listeye 
erişilememesi halinde farklı tarayıcıları denemeniz beklenmektedir) Türkiye den kayıtlı firma listesine 
ulaşılabilmekte veya Overseas Reg. No bölümüne TR işletme kayıt numarası yazılarak arama yapılabilmektedir. 
 
12.)  TSE 2022 YILI İTHALAT ÜCRET TARİFESİ HK 
 
TSE İthalat Merkezi Başkanlığı 2022 Yılı İthalat Ücret Tarifesi aşağıda paylaşılmıştır. 
 
Link: https://viewer.tse.org.tr/QDMSNET/BSAT/SL.aspx?L=-1976900134 
  
13.) TÜRKİYE MARKASI KAPSAMINDA "MADE İN TURKEY" VEYA" PRODUCE OF TURKEY" İBARELERİNİN 
KULLANIMI HK 
 
Ege İhracatçı Birliklerince yapılan duyuruda; 
 
Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında, “Türkiye” 
ibaresinin kullanımıyla ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğinin bildirildiği; 
 
Yazıda devamla 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin uygulaması bağlamında tarımsal ürünlerde  
ihracat iadesi işlemleri kapsamında ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen “Durum Tespit Tutanağı” 
düzenlemesi ve etiket kullanımına ilişkin olarak “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibarelerinin 1 Mart 
2022 tarihine kadar kabul edileceği belirtilmiş, diğer yandan Ticaret Bakanlığından (Ürün Güvenliği ve 
Denetimleri GM) alınan yazı kapsamında ihracat iadesi işlemleri bağlamında “Durum Tespit Tutanağı” 
düzenlenmesi ve etiket kullanımına ilişkin geçiş sürecinin ileri bir tarihe ertelenmesi ile mevcut “Turkey”, 



                                                                                                    

 

“Turkei”, “Turquie” vb. ibarelerin ikinci bir talimata kadar kabul edilmesinin uygun görüleceği belirtilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=69105143520221591235 
 
14.)  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ İÇİN YATIRILACAK TUTARLAR HAKKINDA DUYURU HK 
 
Yatırım teşvik sistemi kapsamında artık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek tüm hizmetler için 
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi tarafından hizmet bedeli tahsil edilmesi 01.01.2022 itibariyle uygulamaya 
konulmuştur. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M1-1.pdf 
 
15.)  DOĞAL ÇİÇEK SOĞANLARININ 2022 YILI İHRACAT LİSTESİ HK 
 
2022 yılı için doğadan toplanarak ihracatı yasak olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; doğa 
ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini; ihracat miktarları 
ve çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanlarının familyalarını, cinslerini ve türlerini 
belirlemek amacıyla ,  1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan Doğal Çiçek Soğanlarının 2022 Yılı İhracat 
Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/46) yayımlandı. 
 
Link: https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0301011614 
 
16.)  HİNDİSTAN TARAFINDAN DÜZENLENEN ELEKTRONİK MENŞE BELGELERİ HK 
 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün ekli yazısında, 
 
Hint yetkili makamlarınca 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren elektronik menşe şahadetnamesi düzenlendiği ve 
söz konusu belgelerin doğruluğunun "https://coo.dgft.gov.inl" adresinden çevrimiçi ortamda kontrol 
edilebildiği belirtilmektedir.  
 
Yazının ekinde, "Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi" nin güncel hali de bulunmaktadır.  
 
Link: http://haber.evrim.com/uploads/files/13014.pdf 
 
17.)  BOSNA HERSEK BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ HK 
 
31712 sayı ve 07.01.2022 tarihli batı balkan menşe kümülasyon sistemi kapsamı ticarette eşyanın tercihli 
menşeinin tespiti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Bosna Hersek, "Batı Balkan 
Menşe Kümülasyon Sisteminden" çıkararak, "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel 
Konvansiyona" alınmıştır. Böylece; Bosna Hersek ile gerçekleştirilecek ticarette, eşyaların Tercihli Menşe 
Kazanım Kuralları açısından, "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon 
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik" geçerli olacaktır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-11.htm 
 
 
 



                                                                                                    

 

18.)  İŞGÜM KONTROL BELGESİ HK 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığınca "01/01/2022 Tarihli İş Sağlığı Ve 
Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/13) Hakkında Duyuru" başlıklı bir 
duyuru yayımlandı. Duyuruda; 
 
Enstitü Başkanlığınca ilgili firmaların talebi üzerine verilen Kontrol Belgesi ücreti, 01 Ocak 2022 tarihi itibari ile 
826 TL (KDV dâhil), analiz ücreti(analiz gerektiren Tolüen ve Ksilen izomerleri için) 1217,76 TL (KDV dâhil) 
olmuştur. 
 
Kontrol Belgesi başvurularında istenilen, ithalatı yapılan kimyasala ait Türkçe Güvenlik Bilgi Formunun (GBF), 
hazırlandığı dönemde geçerli bir sertifikaya sahip kişice hazırlanmış olmasının yeterli olacağı, 
 
Kontrol Belgesi başvurusu yapacak firmalardan, başvuru esnasında Güvenlik Bilgi Formu(GBF) ve ürüne ait 
fatura istendiği, 
 
GBF nin Türkçe ve ilgili yönetmelik uyarınca GBF Hazırlama Sertifikasına sahip kişilerce hazırlanmış olma şartı 
arandığı, bu şartı sağlamayan belgelerin iade edildiği belirtilmiştir. 
 
Başvuru esnasında süre sonu tarihi sisteme 1 yıl olarak girilmez ise sistem süre sonunu 1 gün olarak 
vermektedir. Bu durumda düzeltme için dilekçe ile başvuru yapılması ve süre sonu uzatma talebi yapılması 
gerekmektedir. Belge süre sonu tarihi ile ilgili olarak sisteme fazla süre girilmesi durumunda oluşacak yasal 
işlemlerden Enstitü Başkanlığımız sorumlu değildir. İşlemlerinizde gecikme yaşamamak için süre sonuna dikkat 
ediniz. 
 
Örnek olarak, başvuru tarihi 10/12/2021 ise Süre Sonu Tarihi 10/12/2022 olmalıdır. 
 
Link: https://www.csgb.gov.tr/isgum/contents/hizlierisim/kontrolbelgesi/ 
 
19.) ÖZBEKİSTAN'DA BAZI ÜRÜNLERİN İTHALİNE GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ GETİRİLDİ HK 
 
Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Kararıyla et, yağ, un, sabun ve bazı hububat türleri dâhil olmak üzere beş 
kategorideki malların ithalatında gümrük vergi oranlarını kaldırıldı. Hâlihazırda bu mallar için gümrük vergisi 
oranları yüzde 5 ile 20 arasında değişmektedir. 
 
Ülkeye ithal edildiğinde 31 Aralık 2022 tarihine kadar sıfır gümrük vergisine tabi olacak beş mal kategorisinin 
listesi onaylandı. 
 
Ürün kodları: 0207, 1101.00, 1104, 1512, 3401, 3402  
 
Link: https://lex.uz/uz/pdfs/5801134 
 
20.)  ATIK İTHALATI - 2021/25 ATIK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ VE ATIK İTHALATÇISI KAYIT BELGESİ 
BAŞVURUSU HK 
 
Atık ithalatı ile ilgili Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği 
(Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) : 2022/3) 31.12.2021 tarih ve  31706 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 



                                                                                                    

 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Tebliğ hükümleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda hazırlanan 2021/25 sayılı 
“Atık İthalatı Uygulama Genelgesi” 01.01.2022 itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
 
Atıkların ithalatı, Tebliğ Ek-1 Listesinde yer alan atıkların geri kazanımını yapmak üzere Bakanlıktan Geçici 
Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almış olan geri kazanım tesisine sahip sanayiciler tarafından 
yapılır. 
 
Atık ithal etmek isteyen sanayicilerin, 2022/3 Sayılı ÜGD Tebliği ve 2021/25 Sayılı Atık İthalatı Uygulama 
Genelgesi kapsamında Bakanlığımızdan Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi alması gerekmektedir. Söz konusu belgeyi 
almak isteyen sanayicilerin aşağıda yer alan evraklarla birlikte Bakanlığımız Çevre İthalat ve İhracat İzinleri 
Uygulaması üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir. 
 
Başvurular https://ecbs.cevre.gov.tr/ web sayfasından  “Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması” üzerinden 
elektronik ortamda yapılacaktır. Yazılı başvurular kabul edilmeyecektir.  
 
Link: https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/2021-25-sayili-genelge-ekler--le-20220107132617.pdf 
  
21.) FAS'IN TÜRKİYE MENŞELİ TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNE UYGULADIĞI İLAVE VERGİ HK 
 
İMMİB Tarafından yayınlanan duyuru ile;  
 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Rabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Ticaret 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Fas Gümrük İdaresi tarafından yayımlanan 30 Aralık 
2021 tarih ve 6265/211 sayılı örneği ekli sirkülerde, yayımlanma aşamasında olan Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı 
ve Fas Ekonomi ve Finans Bakanının ortak kararnamesi ile Türkiye menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünlerine 
uygulanan ilave verginin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.  
 
Link: 
https://immib.org.tr/download/94fd5fbda9f349f7ae0f760c5532fed3/EF4BB9DAB32940EF4BB9DAB32940EF4B
B9DAB32940EF4BB9DA.pdf 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-20117910-111[GGM-9]- 

Konu : İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması 

30.12.2021 / 70425768 
DAĞITIM YERLERİNE 

İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen "eski" tavsifine yönelik olarak yapılan 
değerlendirme kapsamında Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğünden alınan ve ekte 
gönderilen 24.12.2021 tarihli ve 00070269595 sayılı yazıda; 

"...8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının yeni ve 
31/12/2021 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ile bu hususun uluslar 
arası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2022 tarihine kadar 
gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 
7 nci maddesine istinaden uygun görülmüştür." denilmektedir. 

Bilgi ve söz konusu görüş doğrultusunda gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Ek: 1 yazı. 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İthalat Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-18416350-519-00070269595 

Konu : İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Malumları olduğu üzere, Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 tarihli ve 50624 sayılı 
yazımızdan sonra İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci maddesinde belirtilen "eski" tavsifine yönelik 
olarak yapılan değerlendirme kapsamında; 8429.51; 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife 
pozisyonlarında yer alan eşyanın ithal edildiği yıl imal edilmiş olmaları, ancak kullanılmış, 
yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış 
ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve 
izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla sektörün yaşadığı sorunlar 
nedeniyle bazı yıllarda takip eden yıl içinde belli bir süre ithaline izin verilmiştir. 



                                                                                                    

 

Anılan sektörün bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle sektörü ilgilendiren belirsizlikler ve lojistik 
alanında gecikmeler yaşandığı şeklinde verdiği bilgiler değerlendirildiğinde, 8429.51, 8429.52, 
8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinalarının yeni ve 31/12/2021 tarihine kadar 
ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ile bu hususun uluslararası geçerliliği olan bir 
yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2022 tarihine kadar gümrük giriş 
beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi mer`i İthalat Rejimi Kararı`nın 7 nci 
maddesine istinaden uygun görülmüştür. 

Bilgileri ve gereğini arz ederim. 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ 
Genel Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-2: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-18723479-153.16 

Konu : TRT Bandrol Ücreti- GK 235/3 

31.12.2021 / 70577457 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 22/10/2021 tarihli ve 68445708 sayılı 
yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıda özetle, yolcu beraberi getirilen 8517.12.00.00.09 GTİP’inde sınıflandırılan 
Akıllı Telefon cinsi eşyanın serbest dolaşıma girişinde, "3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel 
ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar-
2015/7757" kapsamında %10 nispetinde TRT Bandrolü ücreti alındığı, yolcu beraberi yakalanan 
cep telefonu cinsi eşya hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3 üncü maddesinde 
belirtilen idari para cezasının hesabı yapılırken, gümrük vergileri kısmında ayrıca TRT Bandrol 
ücretinin dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt oluştuğu ifade edilerek konuya ilişkin 
değerlendirmelerimizin bildirilmesi istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3/8-a maddesinde, “Gümrük vergileri” deyiminin, 
ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü 
ifade ettiği, 3/9-a maddesi ise, “İthalat vergileri” deyiminin, eşyanın ithalinde ödenecek gümrük 
vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. 

Bu itibarla, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca 
tahsil edilen TRT bandrol ücretinin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde 
ithalat vergileri kapsamında bulunduğu, ithalat vergilerinin de gümrük vergileri kapsamında 
bulunduğu değerlendirilmekte olup, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235/3 üncü maddesi 
kapsamında cezanın hesaplanmasında TRT bandrol ücretinin de dahil edilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-3: 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-16934678-724.01.01-00070408890 27.12.2021 

Konu :Dolaşım ve Menşe İspat Belgeleri 

  

27.12.2021 / 70408890 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 15.04.2020 tarihli 
ve 53889533 sayılı yazımız. 

b) Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 07.01.2021 tarihli ve 60411165 
sayılı yazımız. 

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 
09.11.2021 tarihli ve 68939192 sayılı yazıda özetle, İlgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazılarımıza istinaden, 
salgın döneminde ithalat işlemlerinin menşe ispat ve dolaşım belgelerinin aslı sonradan ibraz 
edilecek şekilde, teminat alınmaksızın ve tercihli rejim uygulanmak suretiyle tamamlandığı 
belirtilerek, söz konusu belgelerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz 
edilmediği durumlarda ilgili firmaya para cezası tatbik edilip edilmeyeceği hususu sorulmaktadır. 

Yukarıda atıfta bulunulan hallerde, eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faiziyle birlikte 
tahsil edilmesi ve Gümrük Kanununun 234. maddesi uyarınca ceza uygulanmaması uygun olarak 
değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin olarak anılan Bölge Müdürlüğüne muhatap 23.12.2021 tarihli 
ve 70269451 sayılı yazımızın bir örneğine ekte yer verilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Sevil KARACA 

Bakan a. 

Daire Başkanı 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri (Gereği) 

Gümrükler Genel Müdürlüğü (Bilgi) 

 


