
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/13 
 

2022 / 13. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) ÖTV (IV) SAYILI LİSTE KAPSAMINDAKİ KAMERALARDA GTİP DEĞİŞİKLİĞİNE AİT ÖTV UYGULAMASI HK 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca "ÖTV (IV) sayılı liste kapsamındaki kameralarda GTİP değişikliği " konulu yazı 
yayımlandı. 
 
Yazıda tarife cetvelindeki değişikliklerin ÖTV uygulaması açısından herhangi bir farklılığa neden olmadığı, eşyanın 
ÖTV listelerindeki tanımlamalar doğrultusunda ÖTV'ye tabi olacağı belirtildi. 
 
Kameraların ÖTV açısından değerlendirilmesinde ÖTV (IV) sayılı listedeki- "Televizyon kameraları, dijital 
kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon 
kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 
8525.80.30.00.00 Dijital kameralar]" tanımlamalar doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. 
 
Link: https://agm.org.tr/wp-content/uploads/2022/03/GIB_Kameralarda-GTIB-Degisikligi.pdf 
 
2.)  IRAK'IN İKİ AY SÜREYLE VERGİLERİ SIFIRLADIĞI ÜRÜNLERİN LİSTESİ HK 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünden alınan yazıya atfen, Irak Merkezi Hükümeti (IMH) Bakanlar Kurulu'nun 8 Mart 2022 tarihinde 
aldığı karar çerçevesinde, 15 Mart 2022 tarihi itibarıyla iki ay süreyle ithalat vergisinden muaf tutulacağı öğrenilen 
213 ürünün listesinin Dışişleri Bakanlığı’ndan alındığı belirtilmektedir. Bahse konu ürün listesi ve Karar’a ilişkin 
IMH Başbakanlık Medya Ofisi'nin açıklamaları linkte yer almaktadır. 
 
Link: https://oaib.org.tr/tr/bulten-2022-3468.html 
 
3.)  FAS’A YAPILACAK İHRACATTA GEREKLİ UYGUNLUK SERTİFİKASI HK 
 
Bilindiği üzere, Fas’a gerçekleştirilecek ihracatlar da ibrazı gerekli olan uygunluk sertifikaları – Certificate of 
Conformity (COC) ile ilgili güncel uygulamalarla ilgili bilgi verilmişti. 
 
Rabat Ticaret Müşavirliğimiz ’den alınan bilgilere istinaden Fas Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 
aşağıdaki bağlantı aracılığıyla iletilen listedeki ürünler için Certificate of Conformity (COC) zorunluluğunun 
bulunduğu ve 4 Mart 2022 tarihinde yayımlanan listeye göre kumaşın da bu listeye dahil olduğu belirtilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=1682849862022328112127 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

4.) NCTS BEYANLARINDA DAMGA VERGİSİ ÇİN SEÇENEKLER OLUŞTURULDU 
 
NCTS sisteminde tescil edilen transit beyannameleri için tahakkuk eden damga vergilerinin elektronik olarak 
tahakkuk ve tahsilinin sağlanması için Ticaret Bakanlığı'nca transit beyanının oluşturulması esnasında damga 
vergisine ilişkin; 
 
0.Damga Vergisinden Muaf İşlem (damga vergisinin 0 olması durumu) 
 
1. Damga vergisi ödenecek 
 
2. Damga Vergisi istisnası var 
 
3. Damga Vergisi Deftere Kayıt edilecek 
 
Şeklinde seçenekler oluşturuldu. 
 
Beyan sırasında yükümlülerce seçeneklerden birinin seçilmesi zorunlu olacak. Yeni uygulama 11.04.2022'de 
başlayacak. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4382_1648481002_2.pdf 
 
5.)  İTHALAT BEDELLERİNİN YURTDIŞINA TRANSFERİ HK 
 
Gümrük Müşavir Derneklerince iletilen yazıda Rusya’dan yapılacak ithalatlarla ilgili Rus firmalardan ödemelerin 
Türkiye'de yerleşik başka firmaların hesaplarına yapılmasının talep edildiği ve bu talepler doğrultusunda yapılacak 
işlemlerin 2020/1 sayılı Genelge'nin ilgili maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
sorulmuştu. 
 
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısında; 
 
Genelge'nin anılan hükmü uуаrınca ihracatçı firma dışındaki üçüncü bir tarafın Türkiye'deki hesaplarına transfer 
işleminin ithalat bedeli ödemesi olarak yapılmasının mümkün bulunmadığı; 
 
İlgili hükmün sadece ihracatçı firmanın kendi adına açılacak mevduat hesaplarına ithalat bedelinin yatırılmasına 
imkan sağladığı vurgulanmıştır. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/28032022-160644_cevabi-yazipdf.pdf 
 
6.) KDV ORANLARINI BELİRLEYEN 2007/13033 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 
 
KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Kararda 1 Nisan 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde değişiklik 
yapıldı. Değişik ile; 
 
 



                                                                                                    

 

ARSA VE ARAZİ TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI 
Kararın 9 uncu maddesinde yapılan düzenleme ile halihazırda %18 oranında KDV’ye tabi arsa ve arazi 
teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 
 
SERTİFİKALI TOHUMLUK VE FİDANLARDA KDV ORANI 
Kararın 2’nci maddesinde yapılan düzenleme ile mevcut durumda ismen sayılarak belirlenmiş sertifikalı tohum 
ve fidan teslimlerinde %1 oranındaki KDV uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan 
tüm tohumluk ve fidanları kapsayacak şekilde genişletilmiş ve KDV oranı %1’e indirilmiştir. 
 
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİNDE KDV ORANI 
Kararın 3 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden mükelleflerce 
kullanılmış araç (binek otomobil ve traktör) teslimlerinde oluşan karları esas alarak belirlenen özel matrah 
üzerinden hesaplanan KDV oranı %1’den %18’e yükseltilmiştir. 
 
DENİZ ARAÇLARINDA KDV ORANI 
Kararın 5 inci maddesinde, halihazırda teslimleri %1 oranında KDV’ye tabi olan Yatlar, Kotralar, Tekneler ve 
Gezinti Gemilerinin KDV oranı %18 olarak belirlenmiştir. 
 
 TIBBİ CİHAZLARIN KDV ORANI 
Kararın 6’ncı maddesinde, Gümrük Tarife Cetvelindeki GTİP numaralı esas alınarak %8 oranında KDV uygulanan 
tıbbi cihazların kapsamında düzenleme yapılarak Sağlık Bakanlığı uygulamaları ile uyum sağlanmış ve tüm tıbbi 
cihazların teslim ve kiralanmasında KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. 
 
YEME İÇME HİZMETLERİNDE KDV ORANI 
Kararın 7’nci maddesinde, yeme içme hizmetlerindeki birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerler için 
yapılan ayrım kaldırılarak bu hizmetlerin tamamında KDV oranı %8’e indirilmiştir. 
 
TARIM MAKİNELERİNDE KDV ORANI 
Kararın 8’nci maddesinde, GTİP bazlı indirimli oran uygulanan tarım makinelerinin kapsamı güncellenmiş, süt 
toplama tankları ve sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile yumurta, meyve ve diğer tarım ürünlerini ayırma 
veya temizlemeye mahsus makinelerin KDV oranı %8’e indirilmiştir. 
 
 TEMİZLİK MALZEMELERİ, BEBEK BEZLERİ GİBİ ÜRÜNLERDE KDV ORANI 
 Kararın 9 uncu maddesinde; 
 
  Sabun, 
  Şampuan, 
  Deterjan, 
  Dezenfektanlar, 
  Islak mendil, 
  Tuvalet kağıdı, 
  Kağıt havlu, 
  Kağıt mendil ve peçete 
  Bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped vb. (9619.00 tarife pozisyonunda yer alan mallar) 



                                                                                                    

 

 
Ürünlerin teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/202203-6.pdf 
 
7.)  GÜMRÜK TARİFE CETVELİ İZAHNAMESİ YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
 
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi'nce hazırlanan, Armonize 
Sistem Nomanklatürü (adlar dizgesi) İzahnamesi esas alınarak düzenlendi. Ticaret Bakanlığının, Gümrük Genel 
Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak, 
yürürlüğe girdi.  
 
2022 yılı tarife korelasyonları doğrultusunda hazırlanmış olan yeni izahname Gümrük Genel Tebliği (Gümrük 
Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4)'nin ekinde yer almaktadır. 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329M1-1.htm 
 
8.)  FTALİK ANHİDRİT (2917.35.00.00.00 GTİP)  ÜRÜNÜ İÇİN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
Güney Kore menşeli “ftalik anhidrit”in ithalinde CIF bedelin yüzde 8,44’ü oranında dampinge karşı kesin önlem 
yürürlükte bulunmakta. 
 
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile Güney Kore menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak 
bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220330-4.htm 
 
9.)  ABD MOBİLYA UYUMLULUK REHBERİ HK 
 
EİB Tarafından yayınlanan “ABD Mobilya Uyumluluk Rehberi” konulu yazısı ile; 
 
ABD’ye mobilya ihracatındaki devlet düzenlemeleri, teknik uygulamalar, standartlar ile test ve sertifika 
kuruluşlarına ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı ve Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (National Institute of 
Standards and Technology, NIST) tarafından yayınlanan, “Mobilya Sektörüne Yönelik ABD Mobilya Uyumluluk 
Rehberi” ve gayrı resmi çevirisine aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabileceğini belirtmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=382023033202232914541 

 
ABD Mobilya Sektörü Uyumluluk Rehberine ulaşmak için tıklayınız.  
 
Rehberin Gayri Resmi Tercümesine ulaşmak için tıklayınız. 
 
 



                                                                                                    

 

10.)  AZERBAYCAN'A ÜRETİM AMAÇLI ÜRETİM TÜTÜN İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ GEÇİCİ 
OLARAK SIFIRLANMIŞTIR 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 19/03/2022 tarih ve 104 No’lu Kararı ile (28/03/2022 tarihinde 
yayınlanmıştır) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları 
ve İhraç Gümrük Vergi Ormanları’nda yapılan değişikliğe göre; 2403 19 1001 ve 2403 19 9001 tali alt 
pozisyonlarda yer alan üretim amaçlı tütünün ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi (1 kg / 1 ABD Doları) 
31 Aralık 2023 tarihine kadar sıfırlanmıştır. 
  
Link: https://nk.gov.az/az/article/2087/ 
 
11.)  CEVİZ, ZAKKUM VE YALANCI AKASYA İHRACATI HK 
 
AB’nin 2019 Aralık ayından itibaren yürürlüğe giren 2016/2031 sayılı “Bitki Zararlılarına Karşı Koruyucu Önlemler 
Tüzüğü” kapsamında tanımlanan Yüksek Riskli Bitkilere ait liste 2018/2019 sayılı Yönetmelik ekinde yayınlanmış 
ve bu kapsamda 35 bitki türünün AB’ye ihracatı yasaklanmıştır. 
 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yapılan duyuruya göre 28.03.2022 tarihinde AB tarafından yayınlanan 
2022/490 sayılı yönetmeliğe göre; ülkemizde yetiştirilen ceviz, zakkum ve yalancı akasya üretim materyalleri 
yüksek riskli bitkiler listesinden çıkartılmış ve yönetmelik ekinde yer alan şartları sağlaması halinde ülkemizden 
AB’ye ihracatı uygun görülmüştür. 
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0490&from=EN 
Duyuru Link: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/459/Yuksek-Riskli-Bitkiler-Kapsaminda-Yer-Alan-
Ceviz-Zakkum-Ve-Yalanci-Akasya-Hakkindaki-Yeni-Yonetmelik-Avrupa-Birligi-Tarafindan-Yayinlanmistir 
 
12.) MOLDOVA'DA KULLANILMIŞ OTOMOBİL PARÇALARININ İTHALATINA İZİN VERİLECEKTİR  
 
Moldova Parlamentosu, 10 Mart 2022 tarihinde Gümrük Kanunu’na değişiklik getirerek, fren ve direksiyon 
sistemleri parçaları hariç kullanılmış otomobil parçalarının ithalatına izin verilmesini onaylamıştır. 
 
Kullanılmış taşıt araçlarının ithalatı serbest iken, kullanılmış yedek parçaların ithalatının yasak olmasının tutarsız 
olduğunu ifade eden milletvekillerine göre, kullanılmış yedek parçaların ithalatındaki yasağın kaldırılması söz 
konusu ürünlerdeki kaçakçılığı önleyecek, adil rekabete yol açacak, ayrıca toplanan vergi ve gümrük harçları 
sayesinde bütçeye yeni bir gelir kaynağı sağlayacaktır. 
 
Söz konusu mevzuat değişikliği 25 Mart 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/11963/ 
 
13.)  AB RUSYA'YA BAZI ÜRÜNLERİN İHRACINI YASAKLADI 
 
15 Mart 2022 tarihli ve L 87/1 Sayılı AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Konsey Düzenlemesi ile Rusya’nın 
Ukrayna’nın bağımsızlığına yönelik eylemlerine karşılık kısıtlayıcı önlemlere ilişkin olarak; 



                                                                                                    

 

 
Değeri 300 Euro’dan fazla olan hazır giyim ürünleri ile taşıtların da dahil olduğu “lüks ürünler”in, AB’nin 
diplomatik ve resmi amaçlı kullanımları hariç olmak üzere, Rusya’da yerleşik kişi ve kurumlara doğrudan veya 
dolaylı ihracatına yasaklama getirilmiştir. 
 
Ayrıca Rusya’ya teknoloji ihracatı ve yatırımları ile aralarında denizyolu nakliye firmaları da olmak üzere belirlenen 
kişi ve kurumlarla ticari ilişki geliştirilmesi yasaklanmıştır. 
 
Söz konusu uygulama 16 Mart 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş olup, bu tarihten önceki sözleşmelere 
yönelik istisna uygulanabilecektir. 
 
Link:https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.087.01.0013.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A087I%3ATOC 
 
14.)  IRAK ENERJİ İÇECEKLERİ ÜZERİNDEKİ EK VERGİLERİ SONLANDIRDI 
 
Irak Merkezi Hükümeti Bakanlar Kurulunun kararı ve KIBY ile tek gümrük uygulaması anlaşması çerçevesinde 
Mayıs 2019 yılından itibaren Enerji içeceklerine uygulanan yüzde 82 oranındaki ek vergi uygulamasına ilgili 
Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen uygulama süresinin sona ermesi nedeniyle son verilmiştir. Bu itibarla İ.Halil 
Gümrük Müdürlüğünde söz konusu ürünlere artık ek vergi uygulanmadan olağan gümrük vergisi tatbik edilerek 
ithalatına izin verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede mezkur ürün için litre başına yaklaşık 7,5 cent usd vergi 
uygulandığı öğrenilmiştir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/11990/ 
 
15.)  RUSYA AYÇİÇEK YAĞI VE KOLZA TOHUMU GEÇİCİ KOTA HK 
 
15 Nisan'dan itibaren Rusya, Ayçiçek yağı ihracatı için 1,5 milyon tonluk bir kota getirecek, 1 Nisan'dan itibaren 
yurt dışına ayçiçeği ve kolza tohumu arzına yasak getirilecek. 
 
Yemeklik yağ ihracatı için 700000 tonluk kota getirilmesi teklif edildi. 
 
Ayçiçeği ve kolza ihracatına getirilen yasağın 31 Ağustos'a kadar geçerli olacağı belirtildi. 
 
Link https://www.interfax.ru/russia/832375 
 
16.)  TÜRKMENISTAN'A DOĞRUDAN VE TRANSİT KARGO TAŞIMA İŞLEMLERİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Mart 2020'den bu yana 
bütün dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının Türkmenistan'ı da etkilediği, ülkeye giriş-çıkış yapılan tüm sınır 
kapılarında ağır tedbirlerin devreye alınmış olduğu, halen bu uygulamalara devam edildiği, nakliye araçlarının ve 
şoförlerinin ülkeye girişine izin verilmediği ve taşımanın sadece temassız yöntem ile yapılmasına izin verildiği ifade 
edilmektedir. 
 



                                                                                                    

 

Link: https://tim.org.tr/tr/duyurular-turkmenistana-dogrudan-ve-transit-kargo-tasima-islemleri 
 
17.) GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NE İTHALATINDA %367,25 GEÇİCİ ANTİ-DAMPİNG ÖDEMESİ UYGULAMASI 
HK 
 
Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (International Trade Administration 
Commission-ITAC) tarafından Türkiye, Mısır, Litvanya ve Letonya'dan yapılan makarna ithalatına yönelik anti-
damping soruşturması kapsamında 6 Nisan 2021 tarihinde bir ön karar verilmişti. 
 
Ön kararda, ilgili ürün grubunda damping tespiti sonrası, 1 Nisan 2021 tarihinden başlamak üzere ve 16 Eylül 
2021 tarihine kadar uygulanabilecek şekilde, ülkemiz menşeli GTİP 1902.11 ve 1902.19 başlıkları altındaki 
makarnaların GAC'ne ithalatında yüzde 367,25, Mısır'dan ithalatında yüzde 43,7, Litvanya'dan ithalatında yüzde 
12, Letonya'dan ithalatında ise yüzde 4 geçici anti-damping ödeme yükümlülüğü getirilmişti. 
 
17 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan sunulan nihai Kararile ülkemiz menşeli GTİP 1902.11 ve 
1902.19 başlıkları altındaki makarnaların GAC'ne ithalatında yüzde 367.25 geçici anti-damping ödemesi 
uygulaması kesinleşmiştir. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/2022-
5%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge.pdf 
 
 
 
18.)  KRİTERLERİ KARŞILAMAYAN EKSPERTİZ RAPORLARININ DİİB TAAHHÜT KAPATMA İŞLEMİNE ESAS 
ALINMAMASI KONULU YAZI HK 
 
İhracat Genel Müdürlüğü ekspertiz raporları konulu ekli yazıyı yayımladı. 
 
Yazıda; 
 
Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ihracat taahhüt hesabının kapatılması sırasında ibraz edilmesi gereken ekspertiz 
raporunun, belge sahibi firma tarafından sunulan bilgilere dayalı oluşturulması yerine, raporu düzenleyen 
eksperin üretim sürecini ya da belge kapsamında üretilmiş mamul ürünü incelemesi sonrasında somut gözlem ve 
tespitlerine dayalı olmasının amaçlandığı dolayısıyla ;üretim sürecinin, bu üretim sürecini değerlendirebilecek 
yetkinlikteki bir uzmanın teknik bilgisiyle incelenmesi amacını karşılamayan nitelikteki ekspertiz raporlarının DİİB 
taahhüt hesabı kapatma işlemlerine esas teşkil edemeyeceği belirtilmektedir. 
 
EK-1: Dahilde İşleme İzin Belgesi/Kriterleri Karşılamayan Ekspertiz Raporları Yazısı 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

19.)  ORTAK TRANSİT REJİMİNDE KULLANILAN NCTS İÇİN YENİ FAZA GEÇİŞ İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU HK 
 
NCTS sistemine dahil bütün ülkelerin 2023 Aralık ayına kadar NCTS Faz-5’e geçeceği öngörülmektedir. 
 
Bu kapsamda Faz-5’e geçiş için Bakanlığın teknik çalışmaları devam etmektedir. Tam geçiş için 30.09.2023 tarihi 
öngörülmektedir. 
 
Faz 5 ile beraber, NCTS mesaj yapılarında, mesaj içeriklerinde, iş akışlarında değişiklikler olacaktır (DDNTA Main 
Dokümanını incelenebilir). 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/ncts-faz-5 
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