
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/19 
 
 

2022/ 19. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) RUSYA-PARALEL İTHALATINA İZİN VERİLEN ÜRÜN VE MARKA LİSTESİ HK 

 
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ambargoların Batılı ürünlerin ülkeye girişini durdurması karşısında, marka 
sahibinin izni olmadan Batı'dan ürün ithalatı yapılmasına izin verileceğini daha önce açıklamıştı. 
 
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın paralel ithalatına izin verdiği markaların listesinin de bulunduğu 1532 sayılı 
Karar 7 Mayıs 2022'de yürürlüğe girmiştir. 
 
Otomotivden kozmetiğe, cep telefonundan mikroişlemciye kadar yüzlerce markanın bulunduğu 23 sayfalık 
listedeki ürünler hak sahibinin izni aranmadan üçüncü ülkelerden ithal edilebilecektir. 
 
Paralel İthalatına İzin Verilen Ürün ve Marka Listesi Link : 
https://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2022/Paralel%20%C4%B0thalat%C4%B1na%20%C4%B0zin%
20Verilen%20%C3%9Cr%C3%BCn%20ve%20Marka%20Listesi.pdf 
 
Link: https://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2022-5308.html 
 
2.) İTHALATÇI BİLGİ FORMU GÜNCELLEMESİNE İLİŞKİN DUYURU HK 
 
İTKİB tarafından "İthalatçı Bilgi Formu Güncellemesine İlişkin" başlıklı aşağıdaki duyuru yapılmıştır. 
 
Bilindiği üzere, ilgili İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'lerin hükümleri gereği kayıt belgesi 
düzenlenebilmesi için yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunun kayıt merkezine ibrazı gerekmektedir. 
 
Bu itibarla, bahse konu formların Tebliğlerde belirtilen formata uygun şekilde (cari yıl 2021 verileri eklenerek ve 
YMM onaylı olarak) 31 Mayıs 2022 tarihine kadar kayıt merkezine elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. 
 
Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2022 tarihine kadar ibraz etmeyenlerin anılan 
tarihten itibaren kayıt belgesi başvuruları sistem tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
Not: Yeminli mali müşavir onaylı ithalatçı bilgi formunu 1 Haziran 2022 tarihinden sonra ibraz eden ithalatçı 
firmalar için belgenin ibraz tarihinden itibaren kayıt belgesi düzenlenebilecektir. 
 
EK-1: İthalatçı Bilgi Formu  
 
3.) ABD / İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMALARI HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 
ülkemiz menşeli "Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod), "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular 



                                                                                                    

 

Welded Carbon Steel Pipes and Tubes), "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ve "Kesiti 
Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir Çelikten Tüp ve Borular” (Light-Walled Rectangular Pipe and Tube) 
ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2021 - 30 Nisan 2022 dönemine 
ilişkin, "Döşekler” (Mattresses) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 11 Mart 2020 
- 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmaları ABD Ticaret 
Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı bildirilmektedir. 
 
Ayrıca, ülkemiz menşeli "Filmaşin” ve "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatında uygulanmakta olan telafi 
edici vergi önlemleri kapsamında ise 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin idari gözden geçirme 
soruşturmalarının ITA tarafından başlatıldığı ifade edilmektedir. 
 
Konuya ilişkin 2 Mayıs 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-02/pdf/2022-09355.pdf bağlantısından ulaşılması 
mümkündür. 
 
4.) HAVA ULAŞTIRMACILIĞINDA KULLANILAN EŞYA (DONATIM VE İŞLETME MALZEMESİ)” BAŞLIKLI LİSTESİNDE 
GTİP GÜNCELLEMESİ HK 
 
Muhtelif Genelgelerle güncellenen 2014/17 sayılı Genelge EK:1 Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya (Donatım 
ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesinden, 
 
2903.39.26.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu çıkarılmış, aynı listeye 2903.45.00.00.00 (tek kullanımlık 
basınçlı kaplar içerisinde olanlar hariç), 2903.59.00.00.00, 9402.90.00.00.19 ve 
 
9402.90.00.00.21 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları eklenmiştir. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/202210sayılı%20genelge.pdf 
 
5.) MALEZYA STA KAPSAMINDA DOĞRUDAN NAKLİYAT KURALININ SAĞLANMASI HK 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nce Malezya STA kapsamında doğrudan nakliyat 
kuralına uyulduğunu kanıtlayan belgelere ilişkin olarak bir yazı yayımlandı. Yazıda doğrudan nakliyat kuralının 
sağlandığının tespitinin sadece işlem görmemişlik belgesi (non-manipulation certificate-NMC)  dışında aşağıda 
yer verilen onaylı diğer belgelerle de yapılabileceği belirtilmiştir. 
 
-Eşyanın Malezya'dan ihracatında düzenlenen Malezya Menşe Belgesi, taşıma belgeleri, Malezya gümrüklerince 
onaylanan ihraç belgesi, 
 
-Eşyanın transit ülkeye girişi ve transit ülke gümrük idaresince gümrük gözetiminde geçici depolamaya kabul 
edilmesi esnasında tutulan onaylı kayıtlar/belgeler, 
 
-Eşyanın transit ülkede gümrük gözetiminde geçici depolamadan çıkartılarak taşıma aracına yüklenmesine ilişkin 
transit ülke gümrük idaresince onaylanan kayıtlar/belgeler, 
 



                                                                                                    

 

-Eşyanın gümrük idarelerine sunulması esnasında işlem gören ve onaylanan belgeler, 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4423_1652082399_2.pdf 
 
6.) RUSYA FEDERASYONU – UKRAYNA ARASINDA VUKU BULAN SAVAŞ NEDENİYLE KISA VADELİ KREDİ İHRACAT 
TAAHHÜT KAPATMA SÜRELERİNE 12 AYLIK EK SÜRE TANINMASI DUYURUSU HK 
 
04.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 73486875 sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı Makam Onayı çerçevesinde, Rusya 
Federasyonu ve Ukrayna arasında vuku bulan savaşın ortaya çıkardığı doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerin 
bertaraf edilmesi amacıyla kredi ihracat taahhüt kapatma vadeleri 12 ay ilave süre verilerek uzatılabilecektir. Söz 
konusu imkandan 04.04.2022 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibariyle taahhüt kapatma vadesi dolmamış 
belgesiz ihracat kredileri (Reeskont Kredileri dahil) ile belge taahhüdü açık olan belgeli ihracat kredileri (Reeskont 
Kredileri dahil) faydalanabilecektir. 
 
Taahhüt vade uzatım imkanından faydalanmak isteyen firmalarımızın; 
 

 Taahhüt süre sonu 2022 yılını aşan krediler için en geç 31.12.2022 tarihine kadar, 
 Taahhüt süre sonu 2022 yılı içerisinde olan krediler içinse taahhüt süre sonunu takip eden 1 ay içinde 

 
Bankamıza yazılı olarak başvuruda bulunması ve talep ekinde Rusya Federasyonu veya Ukrayna ile ilişkili 
ihracat/döviz kazandırıcı hizmet faaliyetlerine ilişkin; 
 

 Taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen kısmına ilişkin akreditif, proforma fatura, kontrat, 
anlaşmalar vb. bir belge veya 

 Son 4 (dört) takvim yılı (2019-2020-2021-2022 yılları) itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen 
ülkelere gerçekleştirildiğinin tespitini sağlayan gümrük beyannamesi sureti (döviz kazandırıcı hizmet 
kredilerinde fatura sureti) tevsik etmesi gerekmektedir. 

 
Link: https://www.eximbank.gov.tr/tr/duyurular/2022-yili-duyurulari/rusya-federasyonu-ukrayna-arasinda-
vuku-bulan-savas-nedeniyle-kisa-vadeli-kredi-ihracat-taahhut-kapatma-surelerine-12-aylik-ek-sure-taninmasi-
duyurusu 
 
7.) POPCORN/CİN MISIR İHRACATI KAYIT SİSTEMİ HK 
 
Bilindiği üzere 1005 tarife pozisyonundaki mısır eşyasının ihracı kayda bağlıdır. E-Birlik uygulamasında tüm GTP: 
1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihraç başvuruları yalnızca Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğince kayda alınacaktır. Başvurularda kullanılacak dilekçe ve taahhütname örnekleri ekte bulunmakla 
birlikte, ayrıca taslak beyanname, fatura ve bitki sağlık sertifikası da kayıt başvurusu için sunulacak evraklardandır. 
Öte yandan, GTP: 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihracat kayıt başvuruları 2022 Mayıs ayı için (sadece bu 
aya mahsus olmak üzere) 13.05.2022 tarihine kadar alınacak olup; önümüzdeki aylarda ise başvurular ayın 1 ile 
7. günleri arasında yapılacaktır. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-4841.html 
 



                                                                                                    

 

8.) MENŞE İSPAT VE DOLAŞIM BELGELERİNİN SONRADAN KONTROLÜ-TEMİNAT HK 
 
GGM’nin yayınladığı yeni yazıda;  
 
Gerek tercihli gerekse tercihli olmayan ticaret kapsamındaki cari ithalat işlemlerine ilişkin olarak gümrük 
idarelerine ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrole gönderilmesi durumunda; her bir 
sonradan kontrol talebi çerçevesinde teminat alınmaksızın eşyanın teslim edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
Link: 
https://www.mergumder.org.tr/_yuklenenDosyalar/_dernekDuyurulari/Mense_İspat_ve_Dolasim_Belgelerinin
_Sonradan_Kontrolu_Teminat.pdf 
 
9.) İSPANYA'YA DEFNE YAPRAĞI İHRACINDA BİTKİ SAĞLIĞI KONTROLLERİ HK 
 
EİB tarafından yayınlanan duyuruda; 
 
İspanya Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, 
Türk bir firmaya ait defne yaprağı ürününde “Salmonella spp.” tespit edildiği belirtilerek firmaya ait ürünlerin 
İspanya sınırında denetimi amacıyla 2022-096V sayılı sağlık tedbirinin uygulamaya konulduğu bildirilmektedir. 
 
Aynı yazıda devamla, söz konusu denetimlerin, ürünün talep edilen gereklilikleri karşıladığının menşei ülkede 
yapılan denetimler sonucunda resmi olarak onaylanmasına veya daha sonra ihraç edilecek ürünler için yapılacak 
testlerin sonuçlarının tatmin edici olmasına veya Avrupa Komisyonu tarafından tüm üye ülkeler için ortak bir 
denetim prosedürü oluşturulana kadar sürdürüleceği ifade edilmektedir. 
 
Bu çerçevede ihraç partilerinin bitki sağlığı gerekliliklerini karşılayacak şekilde hazırlamaları beklenmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=437739452202251185230 
 
10.) AVRUPA KOMİSYONU RUSYA VE TÜRKİYE'DEN İTHAL GALVANİZLİ SACA NİHAİ ANTİDAMPİNG VERGİSİ 
GETİRDİ 
 
Avrupa Komisyonu Rusya ve Türkiye’den ithal galvanizli saca nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı. 
Soruşturma Avrupa Çelik Birliği’nin (EUROFER) başvurusu üzerine 24 Haziran 2021’de başlatılmıştı. Ukrayna’daki 
savaş sebebiyle AB’nin Rusya’ya karşı arka arkaya getirdiği yaptırımlar çelik ithalatını etkiledi. Söz konusu 
yaptırımlar, bu soruşturmaya tabi olan çelik ürünlerini de kapsasa da, Komisyon, antidamping vergilerinin 
geçerliliği 5 yıl olurken, yaptırımların kapsamı ve süresi her an değişebileceği için vergi kararında bu yaptırımların 
bir etkisi olmadığını ifade etti. 



                                                                                                    

 

 
 
11.) POSTA VE HIZLI KARGO KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN EŞYA İÇİN TAREKS UYGULAMALARI HK 
 
Posta ve Hızlı kargı Taşımacılığı yoluyla bir ay içerisinde aynı kişi adına beş taşıma senedini aşan miktarda eşya 
gelmesi durumunda, aşan miktar için basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilemeyecek ve Normal 
usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro'yu aşan ancak 1500 Avro'yu 
aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya kapsamında normal usulde beyana konu edilebilecektir. 
 
Normal usulde beyan edilecek söz konusu eşya için 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 112 inci 
maddesinde yer alan “diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz” hükmü 
uygulanmayacağından eşya için gerekli olan Ürün Güvenliği ve Denetim Tebliğleri kapsamında eşyanın ithal 
edilebileceğine TAREKS referans numarasının beyannamenin 44 nolu hanesine kaydedilmesi zorunlu olacaktır. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/12052022-141655_cevabi-yazipdf.pdf 
  
12.) BREZİLYA, SIĞIR VE TAVUK ETİ İTHALATINA İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİSİNİ SIFIRLADI 
 
Brezilya hükümeti, enflasyonu düşürme hedefiyle Perşembe gününden yıl sonuna kadar gıda ürünleri üzerindeki 
ithalat tarifelerinin kaldırıldığını duyurdu. 
 
Tedbir, sığır eti, tavuk eti, buğday ve buğday unu, kraker ve bisküvi, mısır ve diğer unlu mamulleri etkileyecektir. 
Hükümet ayrıca gübrelerde kullanılan sülfürik asit ithalatına yönelik tarifeleri de iptal etti ve mankozeb mantar 
ilacı oranını %12,6'dan %4'e indirerek tarımsal üretim maliyetlerini düşürdü. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/blog/sektor-haberleri/brezilya-sigir-ve-tavuk-eti-ithalatina-iliskin-gumruk-vergisini-
sifirladi 
 
 
 



                                                                                                    

 

13.) 7315 TARİFE POZİSYONLU ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ ZİNCİRLERDE DAMPİNG UYGULAMASI HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve 
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. 
 
7315.11.90 ve 7315.12 tarife pozisyonlarındaki zincirler ve 7315.19 tarife pozisyonundaki zincir aksamlarında 
1.200 ABD doları/ton olarak uygulanmakta olan dampinge karşı vergi devam edecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-23.htm 
 
14) ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ CAMDAN TENCERE, TAVA, ÇAYDANLIK KAPAKLARINDA DAMPİNG 
UYGULAMASI HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti ve Hong Kong menşeli “yalnızca camdan tencere, tava ve çaydanlık 
kapakları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı. 
 
Alınan karara göre Endonezya ve Hong Kong menşeli ürünler artık dampinge karşı vergiye tabi olmayacak. 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli kapakların ithalatında ise dampinge karşı vergi 0,91 ABD Doları/kg’dan 0,52 ABD 
Doları/kg'a düşürüldü. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-22.htm 
 
15) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ'' VE ''İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ'' KAPSAMINDSKİ 
CİHAZLAR IÇİN BİLGE SİSTEMİNDE KDV ORANI DÜZENLEMESİ HK 
 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikle söz konusu BKK'nın eki (II) sayılı listenin 22 inci 
sırasında yer alan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'' ve ''İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi 
Cihaz Yönetmeliği'' hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri'' kapsamındaki 
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunan eşya için BİLGE Sisteminde KDV oranının %8 olarak uygulanabilmesi için 
''UTSKDV8'' muafiyet kodunun oluşturulduğu bildirilmiştir. 
 
Link: https://agm.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/5359SayiliCumhurbaskaniKarariHk.KDV_.pdf 
 
16) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ'' VE ''İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ'' KAPSAMINDSKİ 
CİHAZLAR IÇİN BİLGE SİSTEMİNDE KDV ORANI DÜZENLEMESİ HK 
 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikle söz konusu BKK'nın eki (II) sayılı listenin 22 inci 
sırasında yer alan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'' ve ''İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi 
Cihaz Yönetmeliği'' hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri'' kapsamındaki 
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunan eşya için BİLGE Sisteminde KDV oranının %8 olarak uygulanabilmesi için 
''UTSKDV8'' muafiyet kodunun oluşturulduğu bildirilmiştir. 
 



                                                                                                    

 

Link: https://agm.org.tr/wp-content/uploads/2022/05/5359SayiliCumhurbaskaniKarariHk.KDV_.pdf 
 
17) BULGARİSTAN TARIM ÜRÜNLERİ DENETİMLERİ HK 
 
Türkiye'den AB'ye ihracı yapılan bitkisel ve hayvansal ürünlerin Bulgaristan sınır kapısında analiz işlemlerini 
gerçekleştiren kuruluşun 20 Mayıs 2022 itibariyle faaliyetinin sona ermesi nedeniyle ilgili kontroller Gıda 
Güvenliği Ajansı bünyesindeki kamu laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Geçiş sürecinde numuneler analiz 
amacıyla Sofya'ya gönderileceğinden işlemlerde gecikmeler beklenmektedir. 
 
Eylül ayında analizler yeniden sınır kapısında kurulacak olan devlet laboratuvarında yapılmaya başlanacaktır. 
 
Link: https://www.baib.gov.tr/tr/aktuel-sirkuler-2022-yili-sirkulerleri-2022080-sirkuler-12052022.html 
 
18) İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI DAMGA VERGİSİ HK 
 
Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; Damga Vergisi Kanunun birinci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda 
yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğunun düzenlendiği ve (1) sayılı tabloda belli parayı ihtiva eden 
mukavelenameler için uygulanacak oranın (sözleşme bedeli üzerinden) binde 9, 48 olduğu hususlarına atfen, 
İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan destek 
ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlara ibraz edilen sözleşmelerin damga vergisi sorgulamalarının 
yapılması gerektiği bildirilmektedir. Bu itibarla, yukarıda maruz mevzuat kapsamında İhracata Yönelik Devlet 
Yardımları çerçevesinde yapılacak olan başvurularda Damga Vergisi Kanunu’nun anılan hükümlerine dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 
 
19) HAYVAN GIDALARI VE DİĞER ÇEŞİTLİ ÜRÜNLERİN AZERBAYCAN'A İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK 
VERGİLERİ GEÇİCİ OLARAK SIFIRLANMIŞTIR 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 12/05/2022 tarih ve 183 No’lu Kararı ile 
(https://nk.gov.az/az/document/6119/) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomanklatörü, 
İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranlarında yapılan değişikliğe göre; 2102 10 1000, 2102 10 
3100, 2102 10 3900, 2102 10 9000, 2102 20 1100, 2102 20 1900, 2102 20 9000, 2102 30 0000 (canlı ve cansız 
mayalar, kabartma tozları), 2309901000, 2309 90 2000, 2309 90 3100, 2309 90 3300, 2309 903500, 2309903900, 
2309 90 4100, 2309 90 4300, 2309 90 4900, 2309 90 5100, 2309 905300, 2309 90 5900, 2309 90 7000, 2309 90 
9100, 2309 90 9600 (hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar), 3302 109000 (gıda sanayiinde kullanılan koku 
veren maddeler), 3507 90 9000 (enzimler), 1209 91 8000 (sebze tohumları) ve 2301 20 0000 (balık unu) tali alt 
pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlanmıştır. 
 
Söz konusu Karar 31 Aralık 2022 tarihine kadar yürürlükte olacaktır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12825/ 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

20) AB ATIK SEVKİYAT TÜZÜĞÜ REVİZYON TASLAĞI HK 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda; Avrupa Yeşil Mutabakatı Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 
kapsamında, Avrupa Komisyonu tarafından Atık Sevkiyatları Tüzüğünü revize eden bir mevzuat taslağı açıklanmış 
olup, anılan taslak ile atık kaçakçılığına karşı kararlı bir tutum sergilenmesi, atık ihracatına daha katı kurallar 
getirilmesi sağlanırken, AB'nin de döngüsel ekonomi kapsamında söz konusu atıklardan daha fazla 
faydalanabilmesi amacıyla atığın bir kaynak olarak AB içinde dolaşımına yönelik etkin bir sistem oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 
 
Bu çerçevede, anılan mevzuatın kıymetli hammadde sınıfındaki hurda demir dâhil olmak üzere üçüncü ülkelerin 
AB'den girdi teminine yeni düzenlemeler getirmesi öngörülmekte olup, konuya ilişkin özet bilgi notu ekte yer 
almaktadır. 
 
Link: https://dkib.org.tr/files/downloads/Abatiksevkiyatbilginotu.pdf 
 
21) İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN GENELGE'DE DEĞİŞİKLİK HK 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 12.05.2022 tarih ve 1191504 sayılı yazısı uyarınca, Merkez Bankası  İhracat 
Genelgesinin “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi başlıklı 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası; “(8) Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketleri ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yapılan ihracat 
işlemlerinde 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.” olarak değiştirilmiştir. 
 
Değişikliğe göre ilgili ihracat işlemlerinde 180 günlük bedel getirme süresi uygulanmayacak. 
 
İhracat Genelgesinin güncel hali için Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-
acd3-88098334b484/İhracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
 
22) GÜRCİSTAN GÜMRÜK KAPILARINDA YAPILAN KONTROLLER HK 
 
Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi 
belgelerin uyumluluğuna dikkat edildiği, menşe belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep 
edilebildiği hk. 
 
EK-2: Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün 10.05.2022 tarihli 74490532 sayılı yazısı 
 
23) PARSİYEL İTHALATLARDA GÜMRÜK KANUNU 57 İNCİ MADDE ÇERÇEVESİNDE YAŞANILAN İHTİLAFLAR HK 
 
Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıt değiştiren eşya da dahil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem veya 
kullanıma konu eşyaya ilişkin olay bazında değerlendirme yapılarak mezkur gümrük işlemlerine konu eşyanın fikri 
ve sınai hakları ihlal ettiğinden şüphe edilmesi halinde Gümrük Kanununun 57 nci maddesi çerçevesinde 
işlemlerin yürütüleceği hk. 
 
EK-3: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.05.2022 tarihli 74139636 sayılı yazısı 
 



                                                                                                    

 

24) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HK 
 
15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın EK-7 sayılı Alt Bölge Desteğinden Yararlanabilecek İlçeler başlıklı tablosunda değişiklik 
yapılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220513-4.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
İTHALATÇI BİLGİ FORMU 

Firma Unvanı: 
Vergi Numarası ve Vergi Dairesi: 
Adresi: 
Telefonu ve Faksı: 
Kep Adresi: 
E-posta: 
Ortaklara ait bilgiler: 

SIRA 
NO 

TC KİMLİK NO* / 
UYRUK** ADI SOYADI HİSSE PAYI (%)*** 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
* Türk vatandaşları için    ** Yabancı asıllı vatandaşlar için 
*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir. 

TEK DÜZEN 
HESAP NO HESAP ADI 2017 2018 2019 2020 2021 

620 Satılan Mamul Maliyeti           

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti           
600 Yurt İçi Satışlar           
601 Yurt Dışı Satışlar           
61- Satış İndirimleri           
152 Mamuller           
153 Ticari Mallar           
690 Dönem Karı/Zararı           

691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal 
Yükümlülük Karşılıkları           

720 Direkt İşçilik Giderleri           

- 
İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin 
ilgili takvim yılı  içinde ödenen sigorta 
prim-gün sayısı toplamı 

          



                                                                                                    

 

- İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı 
toplam ithalat miktarı (ABD Doları)           

- İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı 
toplam ihracat miktarı (ABD Doları)           

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve 
doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.) 

  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN 
              ADI SOYADI 
İMZASI VE MÜHRÜ / E-İMZASI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-45864022-724.01.01-00074490532 
Konu : Gürcistan Gümrük Kapılarında Yapılan 
Kontroller 

10.05.2022 / 74490532 
DAĞITIM YERLERİNE 

Tiflis Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Gürcistan'ın Rusya'ya karşı AB, ABD ve Birleşik 
Krallık gibi ülkeler tarafından uygulanan uluslararası yaptırımları uygulamakta olduğu, 
taşımacılığın varış veya çıkış ülkesinin Rusya ve yaptırımlara taraf ülkeler arasında olması 
durumunda eşyanın Gürcistan Gümrüklerinde sıkı kontrollere tabi olduğunun Gürcü Resmi 
Makamlarınca bildirildiği ifade edilerek Rusya çıkışlı veya varışlı eşyaya ilişkin transit taşımalarda; 
Gürcistan Gümrük İdaresince sözleşme, CMR gibi belgelerin uyumluluğuna dikkat edildiği, menşe 
belgesi ve gerek görülmesi halinde ilave bilgi ve belgeler talep edilebildiği belirtilmektedir. 

Bu çerçevede, taşımacılarımızın bahse konu kontrollere hazırlıklı olmaları; gerekli belgelerin 
güncel ve tutarlı olmasına ve uluslararası yaptırımların göz önünde bulundurulmasına dikkat 
edilmesinin ortaya çıkacak olası mağduriyetlerin önlenmesi noktasında faydalı olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve konuya ilişkin üyeleriniz nezdinde bilgilendirmenin ivedilikle yapılması hususunda 
gereğini rica ederim. 

Dr. Yusuf KARAKAŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

Dağıtım: 
Bilgi: 
Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
Türkiye İhracatcılar Meclisine 
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine 
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-3: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı: E-20117910-164.03-00074139636 
Konu : Gümrük Kanunu 57 Nci Madde Hk 

 

11.05.2022 / 74139636 
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 

İlgi: 18.10.2021 tarihli ve 00068296711 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, oto yedek aksamı türü eşyanın çeşitli firmalar tarafından kendi tescilli 
markaları altında yurdışında ürettirilerek ülkemize ithal edildiği; söz konusu eşyanın ambalajının 
üzerinde hangi otomobil markaları ile uyumlu olduğunu göstermek üzere amblem kullanılmaksızın yazı 
ile çeşitli otomobil markalarının adının yazılı olduğu, söz konusu yazımın sadece kendi ürünlerinin hangi 
otomobillerde kullanılabileceğine ilişkin bilgi vermek amacı taşıdığı; ancak gümrük müdürlüklerinde söz 
konusu durumun fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği yönünde şüphe oluşturduğu ve eşyanın gümrük 
işlemlerinin Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesi çerçevesinde durdurulduğu; bu durumun özellikle 
parsiyel taşımalarda taşıma aracının içindeki bütün eşyanın bekletilmesi sonucunu doğurduğu ve 
mağduriyetlere yol açtığı ifade edilmektedir. 

Konuya ilişkin olarak, 26.11.2021 tarihli ve 0069497409 sayılı yazımız ile Türk Patent ve Marka 
Kurumu'ndan görüşleri istenmiş olup bahse konu kurumdan alınan 25.02.2022 tarihli ve 72269266 sayılı 
yazıda; 

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun “Marka tescilinden doğan hakların kapsamı ve istisnaları” başlıklı 
7 nci maddesinin 5 inci fıkrası " ..kapsamında kabul edilebilecek kullanımlara örnek olarak bir firmanın 
ürettiği “sileceklerin” FORD markalı otomobil modelleriyle uyumlu olduğunu ürün ambalajlarında veya 
reklamlarında, bir otomobil tamircisinin FORD ve OPEL markalı otomobillerin tamirini gerçekleştirdiğini 
iş yeri tabelasında veya reklamlarında söz konusu markaları kullanarak açıklaması 6769 sayılı SMK’nın 
7/5 hükmü kapsamında dürüstçe ve ticari hayatın olağan akışı içinde gerçekleştirilen kullanım olarak 
değerlendirilebilecektir. 

Bu noktada belirtmek gerekir ki, 6769 sayılı SMK’nın 7/5 hükmü kapsamında meydana gelebilecek 
ihtilaflar konusunda Kurumumuzun herhangi bir karar yetkisi bulunmamakla birlikte söz konusu 
ihtilaflarla ilgili karar vericiler diğer ilgili idari makamlar ve yetkili mahkemelerdir. 

Konuya ilişkin verilmiş olan mahkeme kararlarının incelenmesi sonucu yapılan değerlendirmelerde bir 
marka kullanımın SMK’nın 7/5 hükmü kapsamında kabul edilebilmesi için söz konusu kullanım 
neticesinde tescilli marka sahibi ile kullanımı gerçekleştiren üçüncü kişi arasında ticari bir bağ bulunduğu 
izleniminin verilip verilmediği, söz konusu markanın kullanımın üçüncü kişinin ticari faaliyetlerinin 
yürütülmesi açısından gerekli olup olmadığı, üçüncü kişinin söz konusu ticari faaliyetlerinde kendi 
işletme adı/unvanı/markasını hakim unsur olarak dürüstçe kullanılan diğer markanın ise tali unsur 
niteliğinde kullanılıp kullanılmadığı gibi hususlara önem atfedildiği ve mevcut olayın özelliklerine göre 
SMK’nın 7/5 hükmü koşullarının oluşup oluşmadığına karar vermekte olduğu görülmektedir." 



                                                                                                    

 

denilmektedir. 

Bununla birlikte gümrük idareleri, Türkiye Gümrük Bölgesinde taşıt değiştiren eşya da dahil olmak üzere 
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma konu eşyaya ilişkin olay bazında değerlendirme yaparak 
mezkur gümrük işlemlerine konu eşyanın fikri ve sınai hakları ihlal ettiğinden şüphe etmesi halinde 
Gümrük Kanunu'nun 57 nci maddesi çerçevesinde işlemleri yürütmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Kerem EROL 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

 


