
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/16 
 
 
 

2022/ 16. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) 2008/1 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK 

 
DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında 
bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda 
yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife 
istatistik pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı 
hariç olmak üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında 
kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez. 
 
Birinci fıkra kapsamında sayılan ürünlerin dahilde işleme izin kapsamında gelme imkanı bulunmadığından, söz 
konusu ürünler ihraç edildikten sonra bir kısmının veya bir parçasının bedelsiz olarak tekrar ithal edilip (geri 
gelmesi durumunda) buna karşılık yapılan bedelsiz ihracatın taahhüde sayılmaması halinde firmaların ciddi 
müeyyidelerle karışılabileceği ve mağduriyetlere sebebiyet vereceği görüldüğünden 2008/1 sayılı DİR 
Genelgesinin 53 üncü maddesine son cümle eklenmiştir. 
 

MD. NO DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA 
GENELGE (2008/1) 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE 
(2008/1)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 

GENELGE 
MADDE 
53 

53- DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım 
ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma 
Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, 
tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 
(sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı 
itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz 
ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı 
kristal tertibatlı olanlar (LCD)" isimli 
maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) 
ilişkin talepler gümrük idarelerince 
sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi 
esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata 
konu eşyaya yer verilmez. 
Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen 
DİİB kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak 
ithalat gerçekleştirilmiş olması halinde, bu 
ithalatın da belge kapsamında 
değerlendirilmesi ve bu durumda, bedelli 

53- DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım 
ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi 
Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve 
konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)'li bazda 
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan 
eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD 
Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan 
"Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)" 
isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak 
üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince 
sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi 
esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu 
eşyaya yer verilmez. 
Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DİİB 
kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak ithalat 
gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da 
belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu 
durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz 
kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge 



                                                                                                    

 

kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da 
bedelsiz olarak kabul edilerek belge taahhüt 
kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi 
gerekmektedir. 
Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin 
İhracat 2006/5 sayılı Tebliğ'in 6 ncı 
maddesinde yer alan, "Bedelsiz ihracata konu 
mal, ihracatta uygulanan desteklerden 
yararlandırılmaz." hükmü çerçevesinde, 
bedelsiz ihracata ilişkin GB'lerin DİİB ihracat 
taahhüdünün kapatılmasında kullanılması 
mümkün bulunmamaktadır. 
  

taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül 
ettirilmesi gerekmektedir. 
Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin 
İhracat 2008/12 sayılı Tebliğ'in 6 ncı maddesinde 
yer alan, "Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta 
uygulanan desteklerden yararlandırılmaz." hükmü 
çerçevesinde, bedelsiz ihracata ilişkin GB'lerin DİİB 
ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması 
mümkün bulunmamaktadır. Ancak, birinci fıkrada 
sayılan dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde 
ihraç edilen eşyanın veya söz konusu eşyaya ait 
olduğu anlaşılan parçaların yenilenmesi ve düzenli 
hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi 
amacıyla bedelsiz olarak ithal edilmesi 
durumunda buna karşılık yapılan bedelsiz ihracata 
ilişkin GB'leri taahhüt kapatma işlemlerinde 
kullanılabilir. 
  

 
 
Ek-1: 2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk 
 
2.) KIBY'DE GÜMRÜK VERGİLERİ ASKIYA ALINAN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ LİSTESİ YAYINLANDI 
 
Malumları olduğu üzere IMH Bakanlar Kurulu'nca 15 Mart 2022 tarihinden sonra uygulanmak üzere 213 kadar 
ürün grubunda gümrük vergileri asgari 2 ay süresince sıfırlanmış, IMH Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel 
Komisyonu Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki tüm gümrük idarelerine ve KIBY'in Bağdat Temsilciliğine 
gümrük vergileri sıfırlanan ürünlerin listesinin dağıtımı yapılarak bu konuda gerekli tedbirlerin alınarak 
uygulanması talep edilmiş, ancak KIBY Bakanlar Kurulundan konu hakkında herhangi bir karar alınmadığı için 
Karar İ.Halil Gümrüğünde yürürlüğe girmemişti. Bilahare konu hakkında yetkililerle sürdürülen temaslardan, KIBY 
Bakanlar Kurulu tarafından da konu hakkında 6 Nisan tarihinde bir karar alındığı, Kararın tam içeriği ve 
uygulanmasına ilişkin yazının henüz ellerine ulaşmamış olmakla birlikte, bakliyat, yemeklik yağlar, un, şeker, 
margarin gibi ürünler bakımından 2 ay boyunca sıfır gümrük vergisi uygulanmasının kabul edildiğini, yazının 
gümrük idarelerine ulaşması halinde 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren fiilen uygulamaya koyulabileceğini ifade 
ettikleri anlaşılmış, ancak bugüne kadar KIBY'deki gümrüklerde uygulamaya girmemişti. 
 
Bugün itibariyle ilgili bilgi kanallarımızdan alınan bilgiler ve yetkililerden temin edilen belgelere göre konu 
hakkındaki talimat yazının KIBY'deki gümrük idarelerine gönderildiğini, gümrük vergileri 2 ay süresince 
sıfırlanacak ürün listesinin IMH'nin listesindekinden çok daha az ürünü kapsadığı, söz konusu ürün listesinin un, 
pirinç, ayçiçek yağı, mısır yağı, bitkisel margarin yağı, siyah çay, şeker, baklagiller (nohut, mercimek, bakla, normal 
kuru fasulye, lobya fasulye, maş fasulyesi), her çeşit bebe sütü/maması, canlı inek, koyun ve keçi şeklinde olduğu 
anlaşılmıştır. Sahadan alınan bilgilere göre uygulamanın bugün itibariyle yürürlüğe girdiği anlaşılmıştır.  
 



                                                                                                    

 

Bu minvalde yumurta, beyaz et, dondurulmuş ürünlere yönelik beklentinin uygulamaya konulan kararla 
karşılanmadığı, bununla birlikte özellikle kümes hayvanları eti ve sofralık yumurta için KIBY ve IMH arasındaki 
görüşme ve müzakerelerin devam ettiği öğrenilmiştir.   
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12386/ 
Ürün Listesi Link : http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2022/190/2022328151810574.pdf 
  
3.) HONG KONG ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMELERİ HK 
 
Hong Kong hükümetince yetkilendirilen 5 kuruluş olan; 
 
-Hong Kong General Chamber of Commerce (Hong Kong Genel Ticaret Odası) 
 
-The Federation of Hong Kong Industries (Hong Kong Endüstrileri Federasyonu) 
 
-The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong (Hindistan Ticaret Odası, Hong Kong) 
 
-The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong (Çinli Üreticiler Birliği, Hong Kong) 
 
-The Chinese General Chamber of Commerce (Çin Genel Ticaret Odası) 
 
tarafından 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle eşyanın tercihsiz menşeini ispatlamaya yönelik olarak 'non-preferantial 
certificate of Hong Kong Origin (CHKO)' ve 'certificate of origin-processing (COP)' düzenlenmeye başlanmıştır. 
 
Söz konusu belgelerin kağıt veya elektronik ortamda olmak üzere iki formatta düzenlenebileceği; 
www.verifyco.tid.gov.hk adresinden bu belgelerin sağ üst köşesindeki kutucukta yer alan internet adresine 
girilerek veya QR kodu taratılarak belgenin kontrolünün sağlanabileceği ifade edildiği bildirilerek elektronik 
menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkelere ait güncel liste ve doğrulama adresleri gönderilmiştir. 
 
EK-2 : Elektronik Düzenlenen Menşe Şahadetnameleri  
 
4.) İRAN METAL VE METAL DIŞI BAZI ÜRÜNLER İLE PETROKİMYA ÜRÜNLERİNE IHRACAT VERGİSİ GETİRİYOR 
 
İran Piyasa Düzenleme Komitesi’nce alınan Karara istinaden 9 Nisan tarihli İran Gümrük İdaresini muhatap yazıda 
22-28 Aralık 2021 tarihine (ürün fiyat artışının hesaplandığı baz tarih) göre oluşan ürün fiyat artışlarına bağlı 
olarak demir cevherinden itibaren ara mamuller ve yarı mamul çelik ürünlerine kadar ürünlere, bakır cevherinden 
ara mamuller katod bakır ve tel bakıra kadar ürünlere, alüminyum, çinko konsantresinden ara mamuller ve yarı 
mamule çinkoya kadar ürünlere, ham ve yarı mamule petrokimya ve kimya ürünlerine, cam, klinker, çimento ve 
ferro alaşımlarına muayyen ihracat gümrük vergilerinin uygulanacağı bildirilmektedir. Fiyat artış oranlarının her 
2 veya 3 ayda güncelleneceği ayrıca belirtilmiştir.  
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12357/ 
 
 



                                                                                                    

 

5.) DAHİLDE İŞLEME BELGELERİNE RUSYA-UKRAYNA NEDENİYLE VERİLECEK EK SÜRE HK 
 
18 Mart 2020 Tarihli ve 31072 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) ile; 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar 
Listesine 58 inci ve 59 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 
 
“58- Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00) 
 
 59- Diğer killer (GTP: 2508.40)” 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-9.htm 
 
6.) CEP TELEFONLARINDA ÖTV ORANLARINA ESAS MATRAHLAR HK 
 
ÖTV Kanununa Ekli (IV) Sayılı listede   yer alan “Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları “ 
başlıklı eşyaya uygulanacak ÖTV oranlarına esas tutulan ÖTV matrahları arttırıldı. 
 
851713000000 pozisyonundaki akıllı telefonlar ile 851714000001 pozisyonundaki akıllı saatler için daha önce 640 
ve 1500 TL olarak uygulanan matrah sınırları sırasıyla 1500 ve 3000 TL olarak değiştirildi. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-17.pdf 
 
7.)  ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ GRAFİT ELEKTROTLARDA ANTİ DAMPİNG HK 
 
Avrupa Birliği Çin Halk Cumhuriyeti menşeli grafit elektrotlara yönelik olarak Ekim 2021’den beri uyguladığı geçici 
anti damping önlemini kesin önleme çevirdi. 
 
8545.11.00 GTİP (EU TARIC kodları 8545110010 ve 8545110015) altında sınıflandırılan ve elektrikli fırınlarda 
kullanılmaya mahsus grafitten elektrotların AB’ye ithalinde üretici firma bazında yüzde 23 ila 74,9 arasında 
değişen oranlarda anti damping vergisi tahsil edilecek. 
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/558/oj 
 



                                                                                                    

 

8.) GÜNEY KORE MENŞELİ SÜPER-EMİCİ POLİMERLERE ( SUPERABSORBENT POLYMERS- SAPS) ANTİ-DAMPİNG 
VERGİSİ HK 
 
Avrupa Birliği Güney Kore menşeli süper-emici polimerlere ( superabsorbent polymers- SAPs) anti-damping 
vergisi uygulama kararı aldı. 
 
2022/547 sayılı Karar 7 Nisan 2022’de yürürlüğe girdi. 
 
Süper emici polimerler özellikle çocuk, hasta ve kadınların kullandığı tek kullanımlık hijyenik bezlerin üretiminde 
kullanılmaktadır. İlgili polimerler 3906.90.90 GTİP ( EU TARIC 3906909017) altında sınıflandırılmaktadır. 
 

 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0547&qid=1650317018902 
 
9.) MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ KAPSAMINDA BELGE YENİLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI  
 
Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresinin (GOEIC) 195 Sayılı Kararı kapsamında GOEIC pek çok firmayı 
kayıt sisteminde askıya almış bulunmaktadır. Bu kapsamda firmalarımız hızlıca tarihi biten belgelerini [GOEIC’ten 
alınan bilgiler çerçevesinde ISO (geçerlilik süresine göre) ve Ticari Marka Belgesi (ticari marka belgesi için 10 sene) 
ve Sanayi Sicil Belgesi (geçerlik süresine göre)] bildirimden itibaren yenilemelidir.  
 
GOEIC’ten alınan şifahi bilgi çerçevesinde, ISO belgesi uluslararası geçerliğe sahip olduğundan ve kontrol 
edilebildiğinden yenileme sürecinde orjinalinin takdimine mecburiyet olmadığı iletilmiştir. Ayrıca, ISO belgesinin 
sunulması için yetkilendirme belgesine yer olmadığı da (yeni kararın uygulanması kapsamında eski nüshanın 
hızlıca denenmesi ve kabul edilmemesi halinde asılları üzerinden işlem yapacak süreyi firmalarımızın hesaba 
katmalarının makul olduğu düşünülmektedir) iletilmiştir. Diğer taraftan, süresi bitmiş olan ticari marka belgesi ve 
sanayi sicil belgelerinin orjinallerinin sunulması gerektiği belirtilmiştir.  
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12377/ 
 
10.) TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2008-32/34)’DE BAZI 
DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 
 
28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme 
konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” Cümlesi 
eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” 
şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220419-8.htm 



                                                                                                    

 

11.) RUSYA FEDERASYONU’NA DOMATES İHRACATI HK 
 
Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ürününe yönelik olarak uygulanmakta olan 300 bin 
tonluk ithalat kotasının 350 bin tona çıkarılmasını öngören Rusya Tarım Bakanlığı Talimatnamesi 15 Nisan 2022 
tarihinde yayımlandı. 
 
Söz konusu talimat değişikliği, 26 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
Link: https://dkib.org.tr/tr/faaliyetler-sirkuler-2022120-rusya-federasyonuna-domates-ihracati-hk.html 
  
12.) POPCORN/CİN MISIR İHRACATLARI HK 
 
Bilindiği üzere 1005.90.00.00.11 GTİP’li popcorn/cin mısır ihracatlarında Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık 
Sertifikası düzenlenmemesi konusunda İl Tarım Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerine talimat iletilerek 
kısıtlamaya gidilmişti. 
 
Yapılan değerlendirmeler sonunda popcorn/cin mısır ihracatlarına izin verilmesine karar verildi. 
 
Ürünler yüzde 100 kimlik kontrolüne tabi tutularak ihracatlarında Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası 
düzenlenecek. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/20042022-113624_cin-misirpdf.pdf 
 
13.) GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ İLE GERİ VERME VEYA KALDIRMA TALEP YÖNETİMİ 
SİSTEMİNE İLİŞKİN BASIN DUYURUSU HK 
 
Vatandaşlarımız ve firmalarımızın gümrük işlemleri esnasında veya sonradan yapılan tespitler neticesinde doğan 
vergi ve ceza borçlarını gümrük idarelerine başvurmasına gerek kalmaksızın elektronik ortamda tek seferde ve 
toplu olarak sorgulaması sağlayan ve 08.11.2021 tarihi itibarıyla devreye alınan Gümrük Vergi ve Ceza Borcu 
Sorgulama hizmeti ile Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda 
ibraz edilmesine olanak tanıyan ve 01.07.2020 tarihi itibarıyla devreye alınan Geri Verme veya Kaldırma Talep 
Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanmıştır. 
 
Link:https://ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-sistemi-ile-geri-verme-veya-
kaldirma-talep-y 
 
Hizmet Adı: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama 
Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490 
 
Hizmet Adı: Gümrük Geri Verme Kaldırma Başvuru Sistemi 
Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491 
 
 
 



                                                                                                    

 

14.) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 
2022/4) ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na belirli eşyanın ihracında dönemsel düzenlemeler yapma yetkisi veren 
2022/1 sayılı Tebliğde değişiklik yapılarak Tebliğ eki listeye 0402 tarife pozisyonundaki “süt ve krema (konsantre 
edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) “ eklenmiştir. 
 
Ayrıca Tebliğ’in amaç ve kapsam başlıklı maddesindeki “ihracatında” ibaresi “kati ihracatında” olarak 
değiştirilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-17.htm 
 
15.) BİRLEŞİK KRALLIK /ÜTÜ MASALARI TELAFİ EDİCİ VERGİ HK 
 
Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; Birleşik Krallık (BK) Trade Remedies Authority (TRA) tarafından 7 Nisan 2022 
tarihinde yayımlanan bildirime göre, BK tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları (BK tarife cetveline göre 
7323.93.00.10; 7323.99.00.10; 8516.79.70.10; 8516.90.00.51 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına 
karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı iletilmiş olup konuya ilişkin olarak TRA tarafından yayımlanan 
bildirim ve eklerine https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/ bağlantısından 
ulaşılabilmektedir. 
 
Yazıda ayrıca, soruşturmada işbirliğine gitmek isteyen tarafların 26 Nisan 2022 tarihine kadar bildirimde belirtilen 
bağlantıdan kayıt olabileceği ifade edilmektedir. Söz konusu bildirimde, tarafların kaydolmalarının ardından TRA 
tarafından taraf olan ihracatçı firma sayısının fazla olduğuna hükmedilmesi durumunda soruşturma kapsamında 
yer alacak firmaları seçme yoluna gidebileceği ve söz konusu incelemenin ardından seçilen firmalara ihracatçı 
soru formlarının iletileceği belirtilmektedir. Söz konusu yazı devamında, TRA tarafından mezkur telafi edici vergi 
soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlıklarına da verilen 
sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği ve soruşturma süresince 
firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği iletilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=13203865220224159342 
 
16.) POSTA VE HIZLI KARGO YOLUYLA TAŞINAN EŞYANIN GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
Posta idaresi ve Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yapabilecekleri gümrük beyanlarını 
düzenleyen Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) 01.05.2022 
tarihinde yürürlüğe girecek şekilde yayımlanarak, Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri 
No: 4) yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Buna göre, dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük işlemlerinin takip etmek ve sonuçlandırmak isteyen Posta ve Hızlı 
Kargo firmalarının yetki kullanımı için “Başvuru koşulları, Başvuruda aranacak belgeler, Başvuru şekli ve 
başvurunun değerlendirilmesi, Yetkilendirme ve yetkinin kapsamı, Teminat mektubunun yenilenmesi, 
Gönderilerin beyanı, Gönderilerin kontrol ve muayenesi, Vergilerin hesaplanması ve ödenmesi, Geri gelen eşya 



                                                                                                    

 

ve mahrece iade edilen eşya, Gümrük müdürlüğünce alınacak tedbirler, Belgelerin saklanması, Bildirim 
yükümlülüğü, Müeyyide ve 
 
Diğer hükümler” madde başlıkları altında düzenlemelere yer verilmiştir. 
 
Yetki verilen şirketlerin gerçek kişi adına gelen; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari 
miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için de dolaylı temsil yetkisini kullanabilecek ve normal usulde beyanname 
verilebilecektir. 
 
Normal usulde verilen beyannamelerde ve önemli değeri olmayan numune ile İnceleme, analiz veya test amaçlı 
gelen eşyada aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedine ilişkin kısıtlama uygulanmayacaktır. 
 
Basitleştirilmiş usulde yapılacak beyanlarda aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi 
muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin 
verilecektir. 
 
Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine konu eşyanın teslim tarihi 
ve alıcının T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya alıcıya ait cep telefonu numarası, eşyanın alıcısına 
teslimini takip eden üç iş günü içerisinde gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda iletilecektir. 
 
Bu bilgilerin temin edilememesi halinde aşağıdaki şekilde işlem tesis edilecektir: 
 
- Eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait T.C. kimlik numarasının/Vergi kimlik numarasının 
veya cep telefonu numarasının temin edilememesi halinde, eşyayı teslim alan kişinin T.C. kimlik numarası veya 
cep telefonu numarası tamamlayıcı beyanda beyan edilecek. T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep 
telefonu numarası beyan edilmiş taşıma senetleri için tamamlayıcı beyanda teslim tarihi bilgisi beyan edilecek. 
-Alıcıya ait T.C. kimlik numarasının/Vergi kimlik numarasının veya cep telefonu numarasının temin edilememesi 
halinde “D” kodu tamamlayıcı beyanda T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası 
yerine seçilecek. 
-T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası bulunmayan yabancı uyruklulara 
yapılacak teslimlerde “KOD2-YABANCIUYRUKLU” kodu tamamlayıcı beyanda T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik 
numarası veya cep telefonu numarası yerine seçilecek. 
-Herhangi bir nedenle eşyanın alıcısına teslim edilememesi halinde “U” kodu tamamlayıcı beyanda T.C. kimlik 
numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası yerine seçilecek. 
 
Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabileceği gümrük müdürlükleri 
listesine Bursa Gümrük Müdürlüğü, İnegöl Gümrük Müdürlüğü, Ankara TIR Gümrük Müdürlüğü eklendi. 
 
Eşyanın cins ve tanımı ile değerinin doğru ve eksiksiz olarak beyan edilmesi operatörün sorumluluğunda olduğu, 
aksi durumlarda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde cezai 
işlem tesis edileceği hükmüne yer verilmiştir.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220422-5.htm 
 



                                                                                                    

 

17.) FAS’LA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI HK 
 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın İlişik Notalarla 
Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5521) yayımlandı. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220424-2.pdf 
 
18.) TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASILAŞMASI VE E-TURQUALİTY (BİLİŞİMİN YILDIZLARI) 
PROGRAMI HAKKINDA KARAR HK 
 
Şirketler, kurumlar ve işbirliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı 
kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt 
dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere ilişkin giderlerin 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin hususlar hk. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-9.pdf 
 
19.) YURT DIŞI LOJİSTİK DAĞITIM AĞLARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR HK 
 
Ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım 
zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat 
performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak üzere yurt dışı lojistik dağıtım ağlarının 
kurulmasına ve/veya işletilmesine ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair 
usul ve esaslar hk. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-11.pdf 
 
20.) HİZMET İHRACATININ TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR HK 
 
Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile hizmet ihracatının hukuki çerçevesinin oluşturulmasını, hizmet 
ihracatımızda sürdürülebilir artışın sağlanması amacıyla ihracata yönelik kurumsal kapasite oluşturulmasına ve 
kapasitenin güçlendirilmesine, yurt dışı pazarlara erişime, pazarda tutundurmaya ve Pazar payını arttırmaya 
yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) karşılanmasına dair usul ve esaslar 
hk. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-10.pdf 
 
21.) İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KARAR HK 
 
3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek 1 inde yer alan 9401.99.90.00.00 gtip 
li ürüne eklenen dipnotla bu pozisyonda eşyayı, kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus 
mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV %0 olarak uygulanacak ve 
bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olacak. 



                                                                                                    

 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220420-6.pdf 
 
22.) YUNANİSTAN PLAKALI TİCARİ TAŞITLARA UYGULANACAK STANDART DEPO MUAFİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR 
HAKKINDA KARAR HK 
 
4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96 ncı maddesinin birinci 
fıkrasında belirlenen standart depo muafiyetine ilişkin yakıt miktarı, Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel 
konteynerler için 200 litreden azami 350 litre ye çıkarılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220421-24.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1; 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-88364507-451.01-000 

Konu : 2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik 
            Yapılması Hk 

11.04.2022 / 73711294 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 53 üncü 
maddesinde bedelsiz ithalat ve bedelsiz ihracat ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. 

Bahse konu Genelgenin 53 üncü maddesi, Genel Müdürlük Makamının 08.04.2022 tarihli ve 
7363076 sayılı Onayı ile ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Erbülent KURŞUN 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

Ek: 

53- 2008/1 DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge 
2- Karşılaştırma Tablosu 

Dağıtım: 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

  

 

 

 

 



                                                                                                    

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1)’de DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA GENELGE 

MADDE 1- 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 53 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“ 53- DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi 
Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)’li bazda 
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD 
Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “Aktif 
matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)” isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin 
talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa 
bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez. 

Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DİİB kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak ithalat 
gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu 
durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge 
taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2008/12 sayılı Tebliğ’in 6 ncı maddesinde yer alan, 
“Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz.” Hükmü 
çerçevesinde, bedelsiz ihracata ilişkin GB’lerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında 
kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, birinci fıkrada sayılan dahilde işleme izin belgesi 
çerçevesinde ihraç edilen eşyanın veya söz konusu eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların 
yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi amacıyla bedelsiz olarak 
ithal edilmesi durumunda buna karşılık yapılan bedelsiz ihracata ilişkin GB’leri taahhüt kapatma 
işlemlerinde kullanılabilir.” 

MADDE 2- (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

MD. 
NO 

MADDE 
BAŞLIĞI 

DAHİLDE İŞLEME 
REJİMİ HAKKINDA 
GENELGE (2008/1) 

DAHİLDE İŞLEME 
REJİMİ HAKKINDA 
GENELGE (2008/1)’de 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA GENELGE 

AÇIKLAMA 

Madde 
53 

  53- DİR çerçevesinde 
bedelsiz ithalata (Tarım 
ürünlerindeki bedelsiz 
ithalat, Savunma Sanayi 
Projeleri kapsamında 
bedelsiz ithalat, tekstil 
ve konfeksiyon 
ürünlerinde her bir 8 
(sekiz)’li bazda gümrük 
tarife istatistik 

53- DİR çerçevesinde 
bedelsiz ithalata (Tarım 
ürünlerindeki bedelsiz 
ithalat, Savunma Sanayi 
Projeleri kapsamında 
bedelsiz ithalat, tekstil ve 
konfeksiyon ürünlerinde 
her bir 8 (sekiz)’li bazda 
gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan 

Birinci fıkra 
kapsamında 
sayılan ürünlerin 
dahilde işleme izin 
kapsamında 
gelme imkanı 
bulunmadığından, 
söz konusu 
ürünler ihraç 
edildikten sonra bir 



                                                                                                    

 

pozisyonunda yer alan 
eşya için bir takvim yılı 
itibarıyla 200.000 ABD 
Dolarını aşan bedelsiz 
ithalat ile 8531.20.40 
gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan 
“Aktif matris sıvı kristal 
tertibatlı olanlar (LCD)” 
isimli maddenin bedelsiz 
ithalatı hariç olmak 
üzere) ilişkin talepler 
gümrük idarelerince 
sonuçlandırılacağından, 
DİİB düzenlenmesi 
esnasında kısmen de 
olsa bedelsiz ithalata 
konu eşyaya yer 
verilmez. 
Ancak, birinci 
paragraftaki hükme 
rağmen DİİB 
kapsamında bir şekilde 
bedelsiz olarak ithalat 
gerçekleştirilmiş olması 
halinde, bu ithalatın da 
belge kapsamında 
değerlendirilmesi ve bu 
durumda, bedelli 
kısımların bedelli, 
bedelsiz kısımların da 
bedelsiz olarak kabul 
edilerek belge taahhüt 
kapatma işlemlerinin 
tekemmül ettirilmesi 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan; Bedelsiz 
İhracata İlişkin İhracat 
2006/5 sayılı Tebliğ’in 6 
ncı maddesinde yer 
alan, “Bedelsiz ihracata 
konu mal, ihracatta 
uygulanan desteklerden 
yararlandırılmaz.” 

eşya için bir takvim yılı 
itibarıyla 200.000 ABD 
Dolarını aşan bedelsiz 
ithalat ile 8531.20.40 
gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan 
“Aktif matris sıvı kristal 
tertibatlı olanlar (LCD)” 
isimli maddenin bedelsiz 
ithalatı hariç olmak üzere) 
ilişkin talepler gümrük 
idarelerince 
sonuçlandırılacağından, 
DİİB düzenlenmesi 
esnasında kısmen de olsa 
bedelsiz ithalata konu 
eşyaya yer verilmez. 
Ancak, birinci paragraftaki 
hükme rağmen DİİB 
kapsamında bir şekilde 
bedelsiz olarak ithalat 
gerçekleştirilmiş olması 
halinde, bu ithalatın da 
belge kapsamında 
değerlendirilmesi ve bu 
durumda, bedelli 
kısımların bedelli, bedelsiz 
kısımların da bedelsiz 
olarak kabul edilerek 
belge taahhüt kapatma 
işlemlerinin tekemmül 
ettirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan; Bedelsiz 
İhracata İlişkin 
İhracat 2008/12 sayılı 
Tebliğ’in 6 ncı 
maddesinde yer alan, 
“Bedelsiz ihracata konu 
mal, ihracatta uygulanan 
desteklerden 
yararlandırılmaz.” Hükmü 
çerçevesinde, bedelsiz 
ihracata ilişkin GB’lerin 
DİİB ihracat taahhüdünün 

kısmının veya bir 
parçasının 
bedelsiz olarak 
tekrar ithal edilip 
(geri gelmesi 
durumunda) buna 
karşılık yapılan 
bedelsiz ihracatın 
taahhüde 
sayılmaması 
halinde firmaların 
ciddi 
müeyyidelerle 
karışılabileceği ve 
mağduriyetlere 
sebebiyet vereceği 
görüldüğünden 
2008/1 sayılı DİR 
Genelgesinin 53 
üncü maddesine 
son cümle 
eklenmiştir. 



                                                                                                    

 

Hükmü çerçevesinde, 
bedelsiz ihracata ilişkin 
GB’lerin DİİB ihracat 
taahhüdünün 
kapatılmasında 
kullanılması mümkün 
bulunmamaktadır. 

  

kapatılmasında 
kullanılması mümkün 
bulunmamaktadır. Ancak, 
birinci fıkrada sayılan 
dahilde işleme izin belgesi 
çerçevesinde ihraç edilen 
eşyanın veya söz konusu 
eşyaya ait olduğu 
anlaşılan parçaların 
yenilenmesi ve düzenli 
hale getirilmesi dahil 
olmak üzere tamir 
edilmesi amacıyla 
bedelsiz olarak ithal 
edilmesi durumunda buna 
karşılık yapılan bedelsiz 
ihracata ilişkin GB’leri 
taahhüt kapatma 
işlemlerinde kullanılabilir. 

  

 
  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-2; 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
Ab Gümrük Mevzuatına Uyum, Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi 

Sayı :E-16934678-180.05 

Konu :Elektronik Düzenlenen Menşe 
Şahadetnameleri 

12.04.2022 / 73729024 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :11.04.2022 tarihli ve E-16934678-180.05-00073689432 sayılı yazımız. 

Hong Kong Ticaret Ataşeliğimizden alınan yazıda, Hong Kong Ticaret ve Sanayi Departmanının e-postasına atıfla, 
Hong Kong hükümetince yetkilendirilen 5 kuruluş olan; 

-Hong Kong General Chamber of Commerce (Hong Kong Genel Ticaret Odası) 
-The Federation of Hong Kong Industries (Hong Kong Endüstrileri Federasyonu) 
-The Indian Chamber of Commerce, Hong Kong (Hindistan Ticaret Odası, Hong Kong) 
-The Chinese Manufacturers' Association of Hong Kong (Çinli Üreticiler Birliği, Hong Kong) 
-The Chinese General Chamber of Commerce (Çin Genel Ticaret Odası) 
 
tarafından 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle eşyanın tercihsiz menşeini ispatlamaya yönelik olarak 'non-preferantial 
certificate of Hong Kong Origin (CHKO)' ve 'certificate of origin-processing (COP)' düzenlenmeye başlanacağı, söz 
konusu belgelerin kağıt veya elektronik ortamda olmak üzere iki formatta 
düzenlenebileceği; www.verifyco.tid.gov.hk adresinden bu belgelerin sağ üst köşesindeki kutucukta yer alan 
internet adresine girilerek veya QR kodu taratılarak belgenin kontrolünün sağlanabileceği ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede güncellenen "Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi"ne ekte yer verilmektedir. 

Bilgileri ile gereğini rica ederim. 

Sevil KARACA AYDEMİR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

Ek :Belge 

Dağıtım: 

Gereği: Bilgi: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
  

 


