
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/22 
 
 

2022/ 22. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) ATIKLARIN VE METAL HURDALARIN TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİNE GİRİŞ IŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE 
YETKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK 

 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların ve Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliğleri 
kapsamı atıkların ve metal hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’te yapılan 
değişiklikle; 
 
Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü ile Karkamış Gümrük Müdürlüğü metal hurdaların giriş işlemleri  konusunda  
yetkilendirilerek, daha önce sadece plastik ve kağıt atıklarda yetkili olan Habur Gümrük Müdürlüğü’nün metal 
hurdaların giriş işlemlerini de gerçekleştirmesi sağlanmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220528-9.htm 
 
2.) DOĞRUDAN NAKLİYAT KURALI-MALEZYA STA KONULU YAZI HK 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nce Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 
çerçevesinde uyulması zorunlu bulunan doğrudan nakliyat kuralına ilişkin bir yazı yayınlayarak. 
 
STA kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak Malezya'dan ihraç edildiğinin tesviki için; 
 
- bahse konu eşya için transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi”nin (Non 
Manipulation Certificate-NMC); bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise; 
 
- anılan eşyanın Malezya'dan transit ülke aracılığıyla ülkemize ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakı”nın 
veya 
 
- Gümrük İdaresini eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke 
gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4442_1653642845_4.pdf 
 
3.) İRAN'DA TAVUK, YUMURTA, SÜT TOZU VE KREMA IHRACAT VERGİLERİ KALDIRILDI 
 
İran Tarım Bakanı 25 Mayıs tarihinden itibaren Yumurta, Tavuk, süt tozu ve krema ürünlerdeki üretim fazlası 
nedeniyle ihracat vergilerinin kaldırıldığını söyledi. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/13144/ 
 



                                                                                                    

 

4.) MADEN, PETROKİMYA ÜZERİNDEKİ İHRACAT VERGİLERİ KALDIRILDI 
 
Geçtiğimiz dönemde İran tarafından çeşitli ürünlere getirilen ve piyasa fiyatlarına göre sonraki dönemlerde 
güncelleneceği veya uzatılıp uzatılamayacağına karar verileceği belirtilen ihracat vergilerinin demir-çelik 
ürünlerinde (yarı mamül slab-billet benzeri) kaldırıldığı yayınlanmıştı. Bu defa, İran Gümrük İdaresi tarafından 
maden, petrokimya ilişkin ihracat vergi düzenlemesinin süresinin dolduğu ve söz konusu düzenlemesinin 
uzatılmadığı İran gümrüklerine duyurulmuştur. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/13185/ 
 
5.) ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI HK 
 
17.01 tarife pozisyonunda yer alan "Kamış veya pancar şekeri" için 15.10.2022'ye kadar toplam 400.000 tonluk 
tarife kontenjanı açıldı. 
 
Tarife kontenjanı kapsamında ithalatta gümrük vergisi ve ek mali yükümlülükler 0 (sıfır) olarak uygulanacak. Tarife 
kontenjanı, C şekeri tahsisat belgesi sahibi firmalar öncelikli olmak üzere, söz konusu ürünü şekerli mamul 
üretiminde hammadde olarak kullanan sanayici firmalara dağıtılacak. 
 
İthal lisansı için başvuruların uygulama tebliği yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde, Bakanlık web 
sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat Belge İşlemleri” kısmından 
elektronik imza ile yapılması gerekiyor. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-10.pdf 
 
Uygulama Tebliğ Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-11.htm 
 
6.) KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİ'NDEN TÜRKİYE MENŞELİ "MOTOR BATARYALARI” (850710 GTİP) İÇİN DAMPİNG 
ÖNLEMİ KARARI HK 
 
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu 
(Büro) tarafından İspanya, ülkemiz ve Hindistan menşeli "motor bataryaları” (850710 GTİP) ithalatına karşı 27 
Nisan 2021 tarihli ve Vol.31 sayılı KİK Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimi ile bir anti-damping 
soruşturması başlatılmıştı. 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Büro tarafından bahse konu soruşturmaya 
ilişkin olarak ekte bir örneği iletilen nihai karar açıklanmış olup, ülkemizden yapılacak ithalatta yüzde 39 oranında, 
Hindistan'dan yapılacak ithalatta ise yüzde 4 ile yüzde 45 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi 
uygulanmasına hükmedildiği belirtilmektedir. Öte yandan, İspanyol Clarios Iberia firması için ise yüzde 2'nin 
altında (de minimis) damping oranı hesaplanmış olup, söz konusu firmanın önlemden muaf olacağı ifade 
edilmektedir. Söz konusu önlemin Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecektir. 
 
Link: https://www.baib.gov.tr/files/downloads/PageFiles/da98e47a-a2e0-ec11-a913-000c29511bae/Files/ek-
3.pdf 



                                                                                                    

 

7.) ÖZBEKİSTAN 22 ÇEŞİT GIDA ÜRÜNÜNÜ GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK 
 
Salı günü, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, hayvancılık ve kümes hayvanları ürünleri de dahil olmak üzere halka 
kesintisiz gıda tedarikini sağlamaya yönelik önlemler konusunda video konferans düzenledi. Toplantıda, Devlet 
Başkanı gıda arzını destekleyecek tedbirlerin genişletileceğini duyurdu. 
 
Buna göre 1 Ocak 2023 tarihine kadar: 
 
- 22 çeşit tüketici ve gıda ürünü (et, balık, süt ürünleri, meyve, bitkisel yağ) gümrük vergisinden muaf tutulacak; 
- gıda ithalatında artan oranda tarife uygulaması askıya alınacak; 
- kamu alımlarında gıda ithalatına getirilen kısıtlamalar geçici olarak kaldırılacaktır. 
Raporda, piyasada haksız yere fiyat artışı, rekabetin ihlali, piyasaya girişin engellenmesi durumlarına karşı 
Antitekel Komitesi'nin yetkilerinin güçlendirileceği belirtildi. Vilayet valilerine kendi bölgelerinde yetişmeyen 
ürünleri ithal eden girişimcilere kredi verme, lojistik ve ithalatla ilgili tüm süreçlerde pratik yardım sağlama 
talimatı verildi. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/13204/ 
 
8.) MOLDOVA’DA GIDA ÜRÜNLERİNİN VE SİLAHLARIN İTHALATINDA YENİ DÜZENLEMELER HK 
 
Moldova OHAL Komisyonu, 30 Mayıs 2022 tarihinde aldığı Karar uyarınca; 
 
Gıda ürünlerinin ithalatında, 
        - Saklama süresi 90 gününe kadar olan ürünlerde, üretici tarafından belirlenen son tüketim tarihine saklama 
süresinin yarısından az kalması, 
        - Saklama süresi 90 gün ile 18 ay olan ürünlerde ise, 50 günden az olmamak şartıyla, üretici tarafından 
belirlenen son tüketim tarihine saklama süresinin 1/3’nden az kalması halinde, söz konusu ürünlerin ithalatı 
yasaklanmıştır. 
 
OHAL dönemi süresince, sivil amaçlı silahların pazarlanmasına ilişkin daha sıkı düzenlemeler getirilmiş; 
mühimmat ithalatı hariç olmak üzere, sivil amaçlı silah ve mühimmat ithalat, ihracat/yeniden ihracat ve transit 
faaliyetleri yasaklanmıştır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/13186/ 
 
9.) MOLDOVA’DA GIDA ÜRÜNLERİNİN VE SİLAHLARIN İTHALATINDA YENİ DÜZENLEMELER HK 
 
2013/37 sayılı Genelge gereği uyarınca doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir 
yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresi 30 Haziran 2022 tarihine kadar son kez 
uzatıldı. 
 
30 Haziran 2022 tarihi itibari ile ilgili sağlık kurumuna başvuru yapmış olup, bu durumu belgelendiren kişilerin 
sağlık kurulunca yapılan değerlendirmelerinin devam ediyor olması halinde ise en geç 14 Temmuz 2022 tarihine 
kadar gümrük idarelerinde iş takibi yapmaları mümkün. 



                                                                                                    

 

 
Bu tarihe kadar sağlık kurulu raporunu ibraz etmeyen kişilerin gümrük idarelerinde iş takibi yapmalarına izin 
verilmeyecek. 
 
Link: http://www.bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4446_1654247112_2.pdf 
 
10.) ABD / İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ VERGİ NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 
gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana uygulanmakta 
olan telafi edici vergi önlemi ve anti-damping önlemine ilişkin olarak 1 Haziran 2022 tarihinde bir nihai gözden 
geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmıştır. 
 
Yürütülecek soruşturmaya taraf olmak isteyen firmaların bu hususu 8 Haziran 2022 tarihine kadar Bakanlığı 
(ballid@ticaret.gov.tr adresine) iletmeleri beklenmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=249396443202263161229 
 
11.) FAS'TA YAĞLI TOHUMLARIN VE HAM YAĞLARIN İTHALAT VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ HK 
 
Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresi tarafından yayımlanan 02 Haziran 2022 tarih ve 6333/211 sayılı tebliğde, 02 
Haziran 2022 tarih ve 7096 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 02/06/2022 tarihli ve 2-22-393 sayılı kararnameye 
atıf yaparak, 1201.90.00.10, 1205.10.90.11, 1205.10.90.91, 1205.90.90.11, 1205.90.90.91, 1206.00.81.00, 
1507.10.00.00, Ex.1512.11.00.00, Ex.1514.11.00.00 ve 1515.21.00.00 GTIPleri altında kayıtlı yağlı tohumların ve 
ham yağların ithalat vergilerinin 03 Haziran 2022 tarihinden itibaren askıya alındığı konusunda bilgilendirme 
yapılmıştır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/13228/ 
 
12.) İTHALATINDA SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ÖZEL İZİN ALINMASI GEREKEN MADDELERE YENİLERİ EKLENDİ 
 
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulacak maddelere yeni 
maddeler eklendi. Söz konusu maddelerin ithalatı yasak olup ancak Sağlık Bakanlığı' nın özel izniyle ithal 
edilebilmektedir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220604-14.pdf 
 
13.) TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA 
KANUN İLE SERBEST BÖLGELER KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 



                                                                                                    

 

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı 
kullanıcıların üstyapıda bulunan mallarının tahliyesi için 1 aydan az 6 aydan fazla olmamak üzere süre verilecek. 
Bu süre sonunda tahliyesi gerçekleşmeyen mallar idarece tasfiye edilecek. 
 
İhracatçı birliklerinin genel kurullarınca; iflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son 5 yılda ihracat yapmayan 
üyelerin yasal takipte olanlar dahil borçları ve bu borçların gecikme zamları terkin edilebilecek. Böylece hem 
mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne 
geçilecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220604-1.pdf 
 
14.) ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 'NDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
30 Mayıs’ta yayınlanan Resmi Gazetede Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) ile Tebliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidilirken, bazı maddeler 
yürürlükten kaldırılarak bazı yeni fıkralar eklenmiştir. 
 
Önemli bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir; 
 
-  İşlemlerin elektronik statü belgesi yönetim sistemi üzerinden yapılmasına ilişkin hükümler kaldırılarak Statü 
belgesi başvurularının elektronik ortamda kabulü ve başvuru sürecinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır. 
  
Tebliğin 42/A maddesi kapsamındaki Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma iznine ilişkin 
olarak yetkili bölge müdürlüğüne başvuru yapıldığı tarihten “geriye dönük bir ay içinde en az yüz işçi istihdam 
ediyor olması” koşulu; başvuru yapıldığı tarihten “geriye dönük bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam 
ediyor olması” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük Tarihi 01.01.2023) 
 
- Tebliğe eklenen geçici maddeye göre 1/1/2023 tarihi itibarıyla mevcut ve geçerli bir onaylanmış kişi statü belgesi 
kapsamında 42/A maddesi uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma hakkı bulunan 
kişiler için, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla belge geçerlilik süresinin sonuna kadar 
bir yıl içinde ortalama en az yüz işçi istihdam ediyor olma koşulu aranmayacaktır. (Yürürlük Tarihi 01.01.2023) 
 
-İşçi sayısının tevsikine ilişkin olarak, onaylanmış kişi statüsü başvurusu ile 42A  maddesindeki kolaylaştırmalardan 
yararlanma izin başvurusunun eş zamanlı yapılması durumunda, OK1 tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih itibarıyla, 
sadece beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırma iznine başvurulması halinde ise yetkili bölge müdürlüğüne 
başvuru yapıldığı tarih itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı uyarınca yasal verilme süresi geçmiş aylık prim 
ve hizmet belgelerinin esas alınacağı yazı aslı dikkate alınacaktır. 
-42/A kapsamında işçi sayısı şartının sağlanmasında grup imalatçılarının sigortalı çalışan sayıları yerine işçi sayısı 
dikkate alınacaktır. 
 
-  Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin askıya alınması hallerinde uygulanacak 
usulsüzlük cezası bir kat yerine sekiz kat olarak uygulanacaktır. 
 



                                                                                                    

 

 -  Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret 
işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi 
durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar statü belgesi 
sahibinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan (Tebliğin 42/A maddesi) yararlanmasına izin 
verilmeyecektir. 
 
-Onaylanmış Kişi statü belgesi kapsamında mavi hatta işlem görmüş ve çıkış işlemleri tamamlanmış olan ihracat 
beyannamelerinin 6 aylık dönemler içerisinde yetkili Bölge Müdürlüğü memurlarınca kontrolüne ilişkin uygulama 
kaldırılarak, bu kontrollerin Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği ile Bölge Müdürlükleri 
Kontrol şube müdürlüğünün görevleri arasına alınmıştır. 
 
- Mavi hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden ihracat vergilerinin 
(Telefi Edici Vergi), GÜMKART aracılığıyla ödenmesi uygulamasına son verilmiştir. 
 
Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM'ye ibrazı gereken belgeler 
arasında yer alan adli sicil belgelerinde kişinin hakkında yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı bulunması 
halinde ilgili suçtan ceza veya mahkûmiyet kararı bulunmaması koşulu sağlanmış kabul edilecektir. 
 
-Adli sicil belgesi sunulan şahıs hakkında açılmış bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş 
olması halinde bu durum statü belgesi düzenlenmesine engel oluşturmaz ve askıya alma hükümleri 
uygulanmayacaktır. (30.05.2022) 
 
 -Statü belgesi başvurularında sunulması gereken belgelerin düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden 
elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla başvuru esnasında söz konusu belgelerin aslı aranmayacaktır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220530-4.htm 
 
15.) AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNE İHRACAT AMAÇLI ONAYLANACAK SÜT İŞLETMELERİNİN KONTROL 
PROSEDÜRÜ HK 
 
Bilindiği üzere, ülkemiz süt ürünlerinin AB pazarına girişinin sağlanması kapsamında hazırlanan AB'ye süt ihraç 
etmek isteyen işleme tesisleri ve bu tesislere süt sağlayan çiftliklerin sahip olması gereken kriterlerin belirlendiği 
prosedürler "Avrupa Birliği Ülkelerine İhracat Amaçlı Onaylanacak Süt İşletmelerinin Kontrol Prosedürü” ile ekteki 
şekilde yayınlanmıştır. Bu doğrultuda, Türk süt ve süt ürünleri üretiminde bulunan 34 işletme söz konusu 
prosedür kapsamında, başvuruda bulunmuş ve AB'ye ihracat izni almışlardır. 
 
Bu kapsamda, AB'ye ihracat yapmak isteyen firmalarımız bulundukları illerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne 
başvurularını iletmeleri hususu bilgilerine sunulur. 
 
Link: http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-abye-sut-urunleri-ihracati.html 


