
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/20 
 
 
 

2022/ 20. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) AB ORTAK GÜMRÜK TARİFESİ/TEV UYGULAMASI HK 

 
İhracat Genel Müdürlüğü tarafından AB’ye yapılacak ihracatlar da TEV'in konusunu oluşturan eşyanın menşe 
ülkesinin farklı çıkış ülkesinin farklı olduğu durumlarda TEV hesabının menşe ülkeye göre yapılması gerektiği 
konulu bir yazı yayımlanmıştır. 
 
Yazıda; 
 
Avrupa Birliği (AB) Ortak Gümrük Tarifesinde (OGT), MFN vergi oranının yanı sıra ithal ülkeye uygulanan daha 
düşük oranda tercihli bir vergi oranı veya muafiyeti bulunması halinde, söz konusu tercihli vergi oranının veya 
vergi muafiyetinin, ithalatın AB’nin ilgili ülke ile arasında bulunan Anlaşma veya otonom GSP uygulaması 
kapsamında öngörülen ithal ülke menşeli olduğunu gösteren bir tercihli menşe belgesi eşliğinde yapılması halinde 
uygulandığı, AB’nin OGT’sinin ve İthalat Rejiminde ülkelere göre belirlenen vergi oranlarının menşe ülke dikkate 
alınarak uygulanması nedeniyle, ülkemizce de TEV hesaplamasında İthalat Rejimindeki vergi oranı ile AB’nin 
OGT’sinin kıyaslanmasında ithal ülke belirlenirken menşe ülkesine göre belirlenmesinin gerektiği belirtilmiştir. 
 
Ayrıca AB’nin OGT’sinin ülkemiz vergi oranından düşük olduğu ve hesaplamada baz alındığı durumlarda, menşe 
ülkenin tespitinde AB’ye ithalat için gerekli olan tercihli menşe belgesinin aranmasının pratikte uygulanamadığı 
durumların olabileceği, Japonya’dan AB’ye EUR.1 eşliğinde ithal edilmesi halinde yüzde 0 vergi uygulanacak bir 
girdinin, önce Türkiye’ye DİR kapsamında ithal edilmesi ve üretimde kullanılarak nihai ürünün AB’ye ihraç 
edilmesi durumunda, Japonya’dan ülkemize ithalatta EUR.1 aranmasını gerektirecek bir düzenleme 
bulunmadığından söz konusu girdinin Japonya’dan ithalatında EUR.1 aranamayacağı, bu tür durumlarda da, 
ithalat beyannamesinde beyan edilen menşe ülkenin dikkate alınarak işlem yapılmasının daha uygulanabilir 
olduğu belirtilmiştir. 
 
Ek-1: AB Ortak Gümrük Tarifesi 
 
2.) CEZAYİR’DE MAL VE HİZMET ÜRETİMİ AMACIYLA VERGİDEN MUAF OLARAK İKİNCİ EL MAKİNA İTHALATI HK 
 
38 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-200 numaralı Uygulama Yönetmeliğine göre ; 
 
Mal ve hizmet üretiminde kullanılmak şartı ile ithal edilecek yenilenmiş makinaların üretim tarihinden itibaren 10 
yaşından büyük olmaması gerekmektedir. (Daha önceki mevuzata göre tarımda kullanılacak makinaların fazla 5 
yaşında, farmösatik ve paraformösatik üretiminde kullanılacak makinaların en fazla 2 yaşında olması gerekmekte 
idi.) 
 
İthal edilecek makinaların kalan kullanım ömrünün en az 10 yıl olması gerekmektedir. (tarım, farmösatik ve 
paraformösatik sektörleri için en az 12 yıl) 



                                                                                                    

 

 
İthal edilecek makinalar için Cezayir Akreditasyon Kurumu (ALGERAC) veya bu kurum ile karşılıklı anlaşması 
bulunan bir akreditasyon kurumundan Uygunluk Değerlendirmesi alınması gerekmektedir. 
 
İkinci el yenilenmiş makinaların ithalat izinleri Cezayir Sanayi Bakanlığı iznine tabi olacaktır. 
 
Bu kapsamda ithal edilecek eşya, gerekli şartların sağlanmasıyla gümrük vergisi ile KDV’den muaf tutulacaktır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12911/ 
 
3.) MEKSİKA’DA BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA GEÇİCİ GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ HK 
 
Meksika Hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında temel sepette bulunan ve ağırlıklı olarak gıda ürünlerinden 
oluşan bazı ürünler için 6 ay boyunca geçici olarak gümrük vergisi muafiyeti uygulama kararı aldı. 
 
Bu kapsamda, Federal Tüketici Koruma Ofisi (Procuraduría Federal del Consumidor, PROFECO) tarafından 
belirlenen ve Mart ayına kadar ülkede kaydedilen gıda enflasyonunun %46’sını oluşturan temel sepetteki 24 adet 
ürüne (kanola veya mısır yağı, pirinç, konserve ton balığı, esmer şeker, sığır bifteği, soğan, jalapeno biberi, domuz 
pirzolası, fasulye, beyaz tavuk yumurtası, tuvalet sabunu, saladatte tipi domates, süt, limon, elma, portakal, kutu 
ekmek, patates, tuvalet kağıdı, çorbalık makarna-şehriye, bütün tavuk, konserve sardalya, mısırlı tortilla, havuç) 
6 ay boyunca fiyat garantisi verileceği duyurulmuştur. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12914/ 
 
4.) AZERBAYCAN’DA İTHALATI VE SATIŞI KDV’DEN MUAF TUTULAN MATBAA ÜRÜNLERİ VE KİTAPLARIN LİSTESİ 
HK 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 13 Mayıs 2022 tarih ve 184 sayılı Kararı 
(https://nk.gov.az/az/document/6120/) ile, ithalatı ve satışı KDV’den muaf tutulan matbaa ürünleri ve kitapların 
(e-kitaplar hariç), aynı zamanda ders kitapları ve söz konusu ürünlerin baskısı ile ilgili rulo veya yaprak şeklindeki 
kağıtların listesi onaylandı. 
 
Listeye aşağıdaki ürünler dahildir: 

 Rulo veya tabaka halinde gazete kağıdı; 
 Yazı, baskı veya diğer grafik amaçlı kullanılan çeşitli ebat ve gramlarda tebeşir olmayan kağıt ve karton; 
 Ciltleme için kağıt ve karton kapak; 
 Resimli veya resimsiz, reklam malzemesi olan veya olmayan gazeteler, dergiler ve diğer süreli yayınlar; 
 Kitaplar-resimler, çizim veya boyama için çocuk kitapları; 
 Kitap şeklinde basılmış atlaslar, duvar haritaları, topografik planlar dahil coğrafi ve hidrografik haritalar 

veya her türlü benzer haritalar. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12915/ 
 
  



                                                                                                    

 

 
5.) TADİL EDİLEN TÜRKİYE-FAS STA ANLAŞMASI HK 
 
7 Nisan 2004 tarihinde iki ülke Başbakanları tarafından Ankara’da imzalanmış olan Türkiye-Fas Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 28 Aralık 2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Anlaşma, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
Diğer taraftan, söz konusu anlaşmanın tadiline ilişkin Anlaşma, ekli notalar ile birlikte 24 Nisan 2022 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, söz konusu Anlaşma eklerinde belirtilen Türkiye menşeli ürünler, Fas’a 
ihracatlarında 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere Fas tarafından uygulanmakta olan 
MFN vergi oranının %90'ına tekabül eden oranda gümrük vergisine tabi olacaktır. 
 
Konuyla ilgili Fas makamlarınca yayınlanmış tebliğe ulaşmak için: 
https://www.douane.gov.ma/dms/loadDocument?documentId=89261&application=circulaire 
 
Fas tarafından uygulamakta olan MFN vergi oranlarına ulaşmak için: https://www.douane.gov.ma/adil/ 
 
Link: https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/yururlukte-bulunan-stalar/fas 
 
6.) ENDONEZYA'YA TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATINDA YETKİLİ LABORATUVAR VE ÜRÜN LİSTELERİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; “Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına 
Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak Endonezya’ya ihraç edilecek Türk 
menşeli tarım ürünlerinin gıda güvenliği analizlerinde kullanılan ülkemiz laboratuvarlarının kayıtlarının 
yenilenmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığımızca hazırlanan bilgi ve belgelerin Endonezya Tarım Bakanlığınca 
incelenmesinin tamamlandığı, bu alanda yetkili laboratuvarlarımızın yetkilerinin uzatılması sürecinin başarıyla 
sonuçlandığı bildirilmektedir. 
 
Yazıda devamla, bu çerçevede Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan ve üç yıl geçerliliği olan, 
ülkemizden yapılacak tarım ürünleri ithalatına dair Karar ile Karar'ın yetkili laboratuvar ve ürün listelerini içeren 
ekler iletilmiş olup, söz konusu belgelere aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşılabilmektedir. 
 
Endonezya Tarım Bakanlığı Karar ve Eklerine Ulaşmak İçin Link: 
 https://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/C9ECCAD082E241C9ECCAD082E241C9ECCAD082E241C9ECCAD0.pdf 
 
7.) MISIR İTHALATTA AKREDİTİF ZORUNLULUĞUNDAN İSTİSNA UYGULAMASI HK 
 
Uludağ İhracatçı Birliklerinin yayınladığı yazıda;  
 
Kahire Ticaret Müşavirliği ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazılara atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden gelen 
17.05.2022 tarih ve 1266 sayılı yazıda; Mısır Merkez Bankası tarafından uygulamaya konulan ithalatta akreditif 
zorunluluğuna ilişkin Karar’a yönelik istisna uygulaması haberinin Mısır medyasında yayımlandığı belirtilmekte ve 
bu çerçevede Mısır Merkez Bankası tarafından bankalara gönderildiği iddia edilen talimat kapsamında paylaşılan 
istisna uygulamasının şartlarına ilişkin Mısır Halk Bankasınca dağıtımı yapıldığı iddia edilen yazı ekte iletilmektedir. 



                                                                                                    

 

Yazıda devamla, adı geçen Müşavirlikten alınan resmi olmayan çeviriden elde edilen bilgilere göre; hammadde 
ve üretim malzemeleri ithalatında akreditif zorunluluğunun Mısır Merkez Bankasından iletilen talimatla 
kaldırıldığı ve evrak karşılığı ithalatın yapılabileceği bildirilmektedir.    
 
Bununla birlikte;    
 
- Bu kuralın, üretim amacıyla yapılacak ithalata uygulanacağı,    
- Tüccarların ise üretim amacıyla kullanılması şartıyla; ithal edilen eşyanın fabrikalara üretim maksadıyla 
kullanılmak adına tedarik edeceklerini gösteren bir belge ya da fabrikanın taraf olduğu bir kontrat bulunması 
halinde akreditif mecburiyetine tabii olmayabilecekleri,   belirtilmektedir.    
 
Kahire Ticaret Müşavirliği tarafından henüz Mısır Merkez Bankası veya resmi bir makamca konuya yönelik 
açıklama yapılmadığı; diğer taraftan, bu hammadde ve üretim malzemelerinin neleri kapsadığı da açık bir şekilde 
belirtilmediğinden konunun muğlaklığını koruduğu ifade edilmektedir. 
 
Mısır Halk Bankasından İletildiği İddia Edilen Yazı 
http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000003013.jpg 
  
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-299.html 
 
8.) FREN BALATALARININ TAREKS DENETİMİNDE KAPSAM DIŞI UYGULAMASI HK 
 
Bilindiği üzere; fren balataları, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) 
kapsamına alınmıştır. 
 
Müşavir Derneklerince Tebliğ ekinde yer alan GTİP'ler kapsamındaki fren diskleri, kampanaları, bağlantı 
elemanları ve benzeri ekipmanlara ilişkin uygulamadaki tereddütler Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel 
Müdürlüğü'ne iletilmişti. 
 
İlgili Genel Müdürlüğün cevabi yazısında ilgili tebliğ kapsamında fren balatalarının denetiminin hedeflenmekte 
olduğu diğer taraftan fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik denetim 
işlemlerine önümüzdeki dönemlerde başlanmasının planlandığı belirtilmiştir. 
 
Bu çerçevede, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları gibi ürünlere yönelik ilgili gümrük idarelerine 
kapsam dışı başvurusunda bulunulabilecektir. İlgili gümrük idaresinin anılan kapsam dışı başvurusunu kabul 
etmemesi durumunda ise bahse konu ürünlere yönelik Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) 
üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durumda ise söz konusu ürünlere yönelik TAREKS başvuruları 
"kapsam dışı" olarak sonuçlandırılacaktır. Öte yandan, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri 
ekipmanlara yönelik denetim işlemleri başlatıldığında söz konusu kapsam dışı uygulaması sonlandırılacaktır. 
 
BUGÜMDER Yazısı: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4434_1653053364_3.pdf 
ÜGDGM Cevabi yazı: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4434_1653053360_2.pdf 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-88364507-451.01 

Konu :AB Ortak Gümrük Tarifesi 

16.05.2022 / 74689512 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası “Serbest 
Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen 
eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici 
verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan 
ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük 
vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir.” hükmünü amirdir. 

Mezkur mevzuat hükmü uyarınca, Bölge Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen dahilde işleme izin 
belgesi taahhüt kapatma işlemleri sürecinde, AB’ye ihraç edilen eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke 
menşeli girdi sebebiyle doğan telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal edilen eşyaya tatbik 
edilecek “ülkemiz İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergisi 
oranı” ile “Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi 
oranı” karşılaştırılmakta, bu iki vergi oranından daha düşük olanı mezkur Kararın amir hükmü 
gereği telafi edici vergi hesabında esas alınmaktadır. 

Bu hesaplamalara konu üçüncü ülke menşeli girdinin menşei ve çıkışının yapıldığı ülkeler 
birbirinden farklı ülkeler olabildiği gibi, menşe ülke ile eşyanın çıkış ülkesine AB tarafından 
uygulanan tarifeler de farklılık gösterebilmektedir. Genel Müdürlüğümüze vaki müracaatlarda 
eşyanın menşe ülkesinin farklı çıkış ülkesinin farklı olduğu ve bu farklılık sebebiyle AB tarafından 
uygulanan gümrük vergisinin de farklılaşabildiği durumlarda gümrük vergisine esas alınacak 
ülkenin tespitinde menşe ülkesinin mi yoksa çıkış ülkesinin mi esas alınacağına ilişkin tereddütler 
intikal etmektedir. 

Keyfiyet hakkında İthalat Genel Müdürlüğümüzden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Ortak 
Gümrük Tarifesinde (OGT), MFN vergi oranının yanı sıra ithal ülkeye uygulanan daha düşük 
oranda tercihli bir vergi oranı veya muafiyeti bulunması halinde, söz konusu tercihli vergi oranının 
veya vergi muafiyetinin, ithalatın AB’nin ilgili ülke ile arasında bulunan Anlaşma veya otonom GSP 
uygulaması kapsamında öngörülen ithal ülke menşeli olduğunu gösteren bir tercihli menşe belgesi 
eşliğinde yapılması halinde uygulandığı, AB’nin OGT’sinin ve İthalat Rejiminde ülkelere göre 
belirlenen vergi oranlarının menşe ülke dikkate alınarak uygulanması nedeniyle, ülkemizce de TEV 
hesaplamasında İthalat Rejimindeki vergi oranı ile AB’nin OGT’sinin kıyaslanmasında ithal ülke 
belirlenirken menşe ülkesine göre belirlenmesinin gerektiği ifade olunmuştur. 

Yazıda devamla, AB’nin OGT’sinin ülkemiz vergi oranından düşük olduğu ve hesaplamada baz 
alındığı durumlarda, menşe ülkenin tespitinde AB’ye ithalat için gerekli olan tercihli menşe 



                                                                                                    

 

belgesinin aranmasının pratikte uygulanamadığı durumların olabileceği, Japonya’dan AB’ye EUR.1 
eşliğinde ithal edilmesi halinde %0 vergi uygulanacak bir girdinin, önce Türkiye’ye DİR kapsamında 
ithal edilmesi ve üretimde kullanılarak nihai ürünün AB’ye ihraç edilmesi durumunda, Japonya’dan 
ülkemize ithalatta EUR.1 aranmasını gerektirecek bir düzenleme bulunmadığından söz konusu 
girdinin Japonya’dan ithalatında EUR.1 aranamayacağı, bu tür durumlarda da, ithalat 
beyannamesinde beyan edilen menşe ülkenin dikkate alınarak işlem yapılmasının daha 
uygulanabilir olduğu belirtilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Erbülent KURŞUN 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

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

  

 


