
                                                                                                    

 

Bülten Sayı: 2022/23 
 

2022/ 23. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) UKRAYNA ÜRÜNLERİNE VERGİ MUAFİYETİ UYGULAMASI HK 

 
Ukrayna'nın AB ülkelerine ihraç edeceği bütün ürünlerdeki ithalat vergilerini 1 yıl süreyle sıfırlayan düzenleme AB 
Resmî Gazetesi'nde yayımlandı. AB Regülasyon; sanayi, tarım ürünleri ve işlenmiş gıdalar ile çelik ithalatına 
yönelik anti-damping vergilerini de kapsıyor. 
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0870&from=EN 
 
2.) MALEZYA'DAN İTHALATA GÜMRÜKTE MENŞE ŞOKU HK 
 
İki ülke arasında ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde farklı 
gelişmeler yaşanıyor. Mart ayında uluslararası anlaşma kodu Malezya seçilerek vergi avantajı sağlanan ancak 
doğrudan nakliyat kurallarına uymayan işlemlerle ilgili incelemeler başlatıldı. Ardından buradan ithalat yapan 
firmalardan “transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı” veya “Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi” 
istenmeye, bu belgelerin temin edilememesi durumunda ise ikame edici diğer belgeler istenmeye, bu belgeleri 
tamamlayamayan firmalara ise cezalar kesilmeye başlandı. Bursa’da bu konuda 6 bin dosyanın açılırken, bazı 
firmalara geçmişe dönük 20 milyon liraya kadar ceza kesildiği de iddia edildi. 
 
Link: https://www.dunya.com/sektorler/malezyadan-ithalata-gumrukte-mense-soku-haberi-659971 
 
3.) RUSYA FEDERASYONUNDAN YAPILACAK GÜBRE İHRACI İÇİN KOTA HK 
 
Rusya Federasyonu'nda yayımlanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle; 1 Temmuz- 31 Aralık 2022 tarihleri 
arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere 
yönelik gerçekleştirilecek; 
 
- "Azotlu mineral veya kimyasal gübreler ’den 3102.10.100.0; 3102.10.900.0; 3102.30.100.0; 3102.30.900.0 ve 
3102.80.000.0 GTİP'li olanların ihracatında toplam 8.314.991 ton, 
 
- (NPK) gübrelerden 3105.20.100.0; 3105.20.900.0; 3105.40.000.0 ve 3105.59.000.0 GTİP'li olanların ihracatında 
ise toplam 5.945.830 ton seviyelerinde kota açılmıştır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/13259/ 
 
4.) SERBEST BÖLGELERDEN İTHALDE GİRDİLER ÜZERİNDEN VERGİLENDİRMEDE MUAFİYET KODU KULLANIMI 
HK 
 
Serbest bölgede üretilen eşyanın ithalinde girdiler üzerinden vergilendirmenin talep edilmesi halinde, girdilerin 
bahse konu tabloda yer alan AB ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş 
olması ve serbest bölgeden yapılan ithalatta beyannamenin 15a no.lu"Sevk/İhracat Ülkesi" kutusuna" 



                                                                                                    

 

Uluslararası anlaşma kodları ve bu kodlara karşılık aranacak belgelere ilişkin Menşe Kontrol Tablosu”nda yer alan 
ilgili AB ülkesinin, 10 no.lu "Son Sevk Ülkesi" kutusuna ise serbest bölge kodunun yazılması durumunda AT 
muafiyet kodu kullanılabilecektir. 
 
5.) COVID-19 AŞI ÜRETİM GİRDİ VE EKİPMANLARININ SINIFLANDIRILMASI HK 
 
Dünya Ticaret Örgütü COVID -19 aşılarının üretiminde kullanılan girdi ve ekipmanların sınıflandırılmasına ilişkin 
referans bir tablo paylaştı. Yapılan duyuruda tablodaki sınıflandırmaların DTÖ Sekretaryasının 
değerlendirmelerini içerdiği ve ithalatçı ülke gümrük idarelerince farklı sınıflandırmaların yapılabileceğinin de 
dikkate alınması gerektiği belirtildi. 
 
Link: https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/vaccine_inputs_report_jun22_e.pdf 
 
6.) MISIR İNŞAAT DEMİRİNDEKİ DAMPİNGE KARŞI VERGİ UYGULAMASI HK 
 
Mısır tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna’nın yanı sıra ülkemiz menşeli 7213 ve 7214 Gümrük Tarife 
Pozisyonları altında yer alan ürünler ile söz konusu ürünlerin 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında 
giriş yapması halinde bu ürünler için de geçerli olmak üzere “İnşaat Demiri” ithalatına karşı yürütülen anti-
damping soruşturması neticesinde ülkemiz firmaları için 7 Aralık 2017 tarihinden 5 Haziran 2022 tarihine kadar 
geçerli olmak üzere yüzde 17 oranında anti-damping önlemi uygulanmasına karar verilmişti. Bu defa, Kahire 
Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre 2 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan ve EK-2’de yer alan kararla 
söz konusu önlemin 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı oranlarda bir yıl süre ile uzatıldığı 
belirtilmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-5895.html 
 
7.) ABD'NİN ÇELİK ÇİVİLER İÇİN UYGULADIĞI DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMASI HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, söz konusu vergi soruşturması çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret 
İdaresi’nin (ITA) sübvansiyona ilişkin ön kararının 7 Haziran 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı ve 
söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için yüzde 
1,33 ve yüzde 3,88 oranlarında, diğer firmalarımız için ise yüzde 1,70 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı 
belirtilmiştir. 
 
Soruşturma kapsamındaki kodlar aşağıdaki gibidir; 
 
7317.00.5501, 7317.00.5502, 7317.00.5503, 7317.00.5505, 7317.00.5507, 7317.00.5508, 7317.00.5511, 
7317.00.5518, 7317.00.5519, 7317.00.5520, 7317.00.5530, 7317.00.5540, 7317.00.5550, 7317.00.5560, 
7317.00.5570, 7317.00.5580, 7317.00.5590, 7317.00.6530, 7317.00.6560 ve 7317.00.7500 
 
Link: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-06-07/pdf/2022-12191.pdf 
 
 
 



                                                                                                    

 

8.) DİJİTAL BASKI FOLYOLARINA İLİŞKİN DAMPİNG SORUŞTURMASI HK 
 
Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli 3919.90.80.30.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan 
“Genişliği 1 metreyi geçen kendinden yapışkanlı  ithalatına yönelik  yürütülen damping soruşturması tamamlandı. 
 
Almanya menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının yerli üretim dalında maddi zarara/zarar tehdidine neden 
olmadığı tespit edildiğinden soruşturmanın dampinge karşı önlem alınmaksızın kapatılmasına karar verildi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220610-13.htm 
 
9.) İRAN DOMATES İHRACATINI VERGİLENDİRDİ 
 
İran Tarım Bakanlığı'nın açıklamasının ardından İran Gümrük Dairesi, domates ihracat vergisinin sıfırdan yüzde 
6'ya yükseldiğini açıkladı. Gümrük İhracat Ofisi'nin icra gümrüğüne yaptığı son bildirim, domates ihracatındaki 
vergilerin 2 Haziran 2022'den uygulanmak üzere kilo başına 60 bin Riyal olduğunu tebliğ etmiştir. Ayrıca bahse 
konu vergi sadece sera dışındaki domatesler ve belirlenen çiftlikler için geçerli olup, sera domatesi ihracatını 
kapsamamaktadır. 
 
Link: http://www.bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4446_1654247112_2.pdf 
 
10.) İHRACI KAYDA BAĞLI TOMRUK VE KERESTELERİN KAYIT BAŞVURULARI HK 
 
İhracı kayda bağlı olan 4403 ve 4407 tarife pozisyonlarındaki eşyanın kayıt işlemleri için başvuruda gerekli 
evraklara ilişkin koordinatör birlik olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından duyuru yayımlandı. 
 
Duyuruda kayıt altına alınacak ihracat işlemleri için kullanılması gereken evrakların Başvuru Dilekçesi, 
Taahhütname, Taslak Beyanname ve İhracat Faturası olduğu belirtildi. 
 
Buna ek olarak, ülkemizde yetişmeyen ağaç türlerinden kerestelerin hammaddesinin ithal edildiği ibraz edilecek 
ithalat beyannamesi ile tevsik edileceği ve bu işleme mahsus ayrı bir taahhütnamenin kullanılması gerektiği 
belirtildi. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-5876.html 
 
11.) MALEZYA VE ÜRDÜN MENŞELİ VE/VEYA ÇIKIŞLI KOAGÜLE SUNİ DERİ İÇİN DAMPİNGE KARŞI VERGİ HK 
 
5603.14 gtp altında yer alan yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni 
ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr ı geçen dokunmamış mensucat ve 3921.13 gtip altında yer alan Yalnız, 
dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr ı geçen deri taklitleri tanımlı koagüle suni 
derilerin Malezya ve Ürdün menşeli ve/veya çıkışlı olanlarının serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında 
dampinge karşı kesin önlem uygulanacak. 



                                                                                                    

 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220609-12.htm 
 
12.) DAHİLDE İŞLEME VE SERBEST BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ ÜLKE GİRDİNİN FİRELER DAHİL CIF DEĞERİ ÜZERİNDEN 
TEV TAHSİLİ HK 
 
Dahilde İşleme Rejimi ile serbest bölgelerdeki telafi edici vergi/gümrük vergisi uygulamasının üçüncü ülke menşeli 
girdiler için ödenecek gümrük vergisi ve bu verginin hesaplanması noktasında üçüncü ülke menşeli girdinin üretim 
esnasında yanan ve yok olan miktarın ödenecek gümrük vergisi hesaplamasına dahil edilip edilmemesi gerektiği 
konusunda tereddütler oluşmuştu. 
Konuya ilişkin İhracat Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda 
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce bir yazı yayımlandı. 
İhracat Genel Müdürlüğü uygulamasında telafi edici vergi hesaplanırken ihraç edilen eşyanın üretimi için 
kullanılan hammaddenin tümü (fire olarak yitirilen kısım dahil) üzerinden telafi edici verginin hesaplanmakta 
olduğu; 
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü uygulamasında ise serbest bölgelerden AB’ye eşya gönderilmesinde, fireler 
de dahil olmak üzere, eşyanın imalinde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilerin vergilerinin gümrük vergisi 
tahsilatı yapılacağı hükmü göz önüne alındığında, fire oranları dikkate alınmaksızın eşyanın tümü üzerinden CIF 
değerinin belirlenerek gümrük vergisi tahsilatı yapılması gerekmektedir. 
 
EK-1: 08.06.2022 / 75325507 yazı 
 
13.) BALIKESİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETE GEÇTİ 
 
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışacak olan Balıkesir Gümrük Müdürlüğü faaliyete 
geçti. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/9062022-134457_balikesir-gumruk-mudurlugunun-faaliyete-gecmesipdf.pdf 
 
14.) SERBEST BÖLGELERDE DAHİLDE İŞLEME FAALİYETİ TEMİNAT UYGULAMASI HK 
 
Serbest bölgelerde ihracat kapasitesinin arttırılmasını teminen, 5100 rejim kodlu dahilde işleme rejimine ilişkin 
beyannamelerde; 10 veya 15 no.lu kutucuklardan birinde bir “Serbest Bölge Kodu”nun seçilmiş olması ve 
kullanılan teminatın “bireysel teminat” olması halinde, ithalat yapan firma tarafından verilen teminat kabul 
edilebileceği gibi ihracatçı firmanın bireysel teminatının da kabul edilebilmesi yönünde teknik düzenleme 
yapılmıştır. 
 
EK-2: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.06.2022 tarihli 75377197 sayılı yazısı 
 



                                                                                                    

 

15.) TPS-ÜGD TEBLİĞLERİ-SABİT REFERANS NUMARA DÜZENLEMESİ HK 
 
Beyanname tescil aşamasında eşyanın Tebliğ kapsamında olup olmadığına yönelik olarak gelen soru mesajlarında 
eşyanın Tebliğ kapsamında TPS e-belge veya sabit TAREKS referans numarası beyanına tabi olup olmadığı 
yönünde değişiklik yapılmış olup soru mesajlarına verilen cevap EVET ise referans amaçlı sistem tarafından 
istenen belgeler alanında ilgili belge gösterilmekte ve ilgili belgenin referans numarası alanında ilgili ÜGD Tebliği 
için edinilmiş 23 haneli TPS e-belge ıd numarası ya da ilgili ÜGD Tebliği'nde belirtilmiş olan sabit TAREKS referans 
numarası beyan edilebilmesi hakkında 
 
EK-3: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.06.2022 tarihli 75444466 sayılı yazısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-40216608-145[GGM-03] 

Konu : Telafi Edici Vergi 

08.06.2022 / 75325507 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 194 ile Gümrük Yönetmeliğinin 432 nci 
maddeleri karşılaştırılarak, Dahilde İşleme Rejimi ile serbest bölgelerdeki telafi edici vergi/gümrük vergisi 
uygulamasının üçüncü ülke menşeli girdiler için ödenecek gümrük vergisi ve bu verginin hesaplanması noktasında 
birbirinden farklılaştığının düşünüldüğü, nihai ürünün A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere ihracında, 
ihraç eşyanın bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin miktarının beyan edilip gümrük vergisinin 
hesaplanması esnasında, satışa konu edilen eşyanın satışı esnasındaki ağırlıkları itibariyle, fiziken içerisinde yer 
alan üçüncü ülke menşeli girdinin gümrük vergisinin hesaplanıp ödenmesinin yeterli olduğunun düşünüldüğü ve 
bu nedenle üçüncü ülke menşeli girdinin üretim esnasında yanan ve yok olan miktarın ödenecek gümrük vergisi 
hesaplamasına dahil edilip edilmemesi gerektiği konusunda tereddüt hasıl olduğu; 

Fiili uygulamada da serbest bölgelerde yerleşik firmalarca A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan satışlarda işleme 
faaliyeti sırasında kuruyan, buharlaşan ve yok olan üçüncü ülke menşeli girdilere isabet eden gümrük vergilerinin 
hesaplanıp ödenmediğinin ifade edildiği anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 194/1.maddesi “Türkiye`nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine 
göre dahilde işleme rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde, tercihli 
tarife uygulamasından yararlanmasının, bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat 
vergilerinin ödenmesi…"; 

Gümrük Yönetmeliği`nin "Serbest bölgelerden Avrupa Birliğine eşya gönderilmesi" başlıklı 432 nci maddesi ise; 

"1) Türkiye`den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen 
eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine, statü belgesi olarak A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek istenmesi 
halinde, ek-70’te yer alan Tespit ve Tahakkuk Kağıdı düzenlenir. Bu durumda, aşağıda belirtildiği şekilde işlem 
yapılır; 

a) Eşyanın tamamen Türkiye`de serbest dolaşım durumunda bulunan girdilerden üretilmiş olduğu hallerde, 
Türkiye`ye vergilerinin ödenerek giriş işleminin yapıldığına dair gümrük beyannamesi, serbest bölgelerde çıkışında 
düzenlenen gümrük beyannamesi ve benzeri belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda eşyanın Türkiye`de 
serbest dolaşımda bir eşya olduğunun anlaşılması halinde, herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın 2006/10895 
sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar 
Hakkında Karar çerçevesinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize edilir. 



                                                                                                    

 

b) Eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde, 
üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, gümrük vergisi tahsilatı 
yapılır. Bu işlemler Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülür. Muayene ile görevli memurun tespit ve 
tahakkuk işlemini tamamlamasından sonra hesaplanan gümrük vergisi tutarı gümrük saymanlığına veya 
mutemetliğine yatırılır. Gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım Belgesi, gümrük idaresi tarafından 
vize edilir. 

c) Eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli olması halinde, A.TR Dolaşım Belgesi 
düzenlenmesi için telafi edici verginin tahsil edilmesi ve bu eşya için düzenlenmiş ithal lisansının ibraz edilmesi 
gerekir. Gümrük idaresince A.TR Dolaşım Belgesinde kayıtlı miktar ithal lisansı aslından düşülerek işlem yapılır..." 

Hükmünü amirdir. 

Konuyla ilgili olarak, serbest bölgelerde mukim firmalarca A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde yapılan satışlarda işleme 
faaliyeti sırasında kuruyan, buharlaşan ve yok olan üçüncü ülke menşeli girdilere (firelere) isabet eden ithalat 
vergilerinin ödenip ödenmeyeceği hususu ile ilgili olarak İthalat, İhracat ve Serbest Bölgeler Genel 
Müdürlüklerinin görüşleri sorulmuş olup, cevaben alınan yazılarda; 

İthalat Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin nihai görüşün İhracat Genel Müdürlüğünce DİR mevzuatı, Serbest 
Bölgeler Genel Müdürlüğünce serbest bölge uygulamaları ve ilgili mevzuatları kapsamında yapacakları 
değerlendirmeler neticesinde belirlenmesi; 

İhracat Genel Müdürlüğünce; mer`i Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 3 üncü maddesinin (l) bendinde 
"fire" "işleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha 
olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar" olarak tanımlandığı; mezkur yazınız konusu örnekte belirtildiği 
üzere, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen hammadde işleme faaliyeti sırasında 
yanma/kayba/uçuntuya maruz kalması sebebiyle fire şeklinde yitirilmiş olsa dahi, Genel Müdürlükleri 
uygulamasında telafi edici vergi hesaplanırken ihraç edilen eşyanın üretimi için kullanılan hammaddenin tümü 
(fire olarak yitirilen kısım dahil) üzerinden telafi edici verginin hesaplanmakta olduğu; 

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce ise; serbest bölgeler Türkiye-AB Gümrük Birliğinin bir parçası olduğundan, 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı, Bölüm 1. Malların 
Serbest Dolaşımı ve Ticaret Politikası, 

“Madde 3 

Bu Bölümün hükümleri Toplulukta veya Türkiye`de serbest dolaşımda bulunmayan üçüncü ülke çıkışlı ürünler 
kullanılarak Toplulukta veya Türkiye`de elde edilen veya üretilen mallara da uygulanır. 

Bununla beraber bu hükümlerin söz konusu mallara uygulanabilmesi için gerekli ithal işlemlerinin tamamlanmış 
olması ve imallerinde kullanılan üçüncü ülke çıkışlı ürünler üzerinden ödenmesi gereken gümrük vergileri veya eş 
etkili vergi veya resimlerin ihracatçı devlet tarafından tahsil edilmiş olması zorunludur.” 

hükmü uyarınca, serbest bölgelerden AB’ye eşya gönderilmesinde, fireler de dahil olmak üzere, eşyanın imalinde 
kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilerin vergilerinin tahsil edilmesi gerektiğinin değerlendirildiği, 

İfade edilmiştir. 



                                                                                                    

 

İhracat Genel Müdürlüğünün, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen hammadde işleme faaliyeti sırasında 
yanma/kayba/uçuntuya maruz kalması sebebiyle fire şeklinde yitirilmiş olsa dahi, Genel Müdürlükleri 
uygulamasında telafi edici vergi hesaplanırken ihraç edilen eşyanın üretimi için kullanılan hammaddenin tümü 
(fire olarak yitirilen kısım dahil) üzerinden telafi edici verginin hesaplanmakta olduğu yönündeki görüşünün 
dikkate alınması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, anılan Genel Müdürlüklerin görüşleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 432 nci maddesinde yer alan, 
Türkiye`den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen 
eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine, statü belgesi olarak A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek istenmesi 
halinde, eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi 
halinde, üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, gümrük vergisi 
tahsilatı yapılacağı hükmü göz önüne alındığında, fire oranları dikkate alınmaksızın eşyanın tümü üzerinden CIF 
değerinin belirlenerek gümrük vergisi tahsilatı yapılması gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-80571967-157.01 

Konu : Serbest Bölgelerde Dahilde İşleme Faaliyeti Kapsamında Teminat Uygulaması 

08.06.2022 / 75377197 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, halihazırda e-teminat uygulamasında gümrük beyananmesindeki ithalatçı vergi numarası ile 
teminat mektubu lehtarının vergi numarasının uyuşması gerekmekte olup farklı vergi numaraları söz konusu 
olduğunda "Beyanname yükümlüsü ile teminat yükümlüsü uyumlu değil!" uyarı mesajı alınmaktadır. 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların üretim hammaddesi olarak 
kullandıkları bazı eşyaların ilave işlem veya işçilik faaliyetlerine tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin, dahilde işleme 
rejimi çerçevesinde yurt içinde yerleşik KOBİ niteliğindeki firmalar tarafından dahilde işleme izni alınarak 
gerçekleştirildiği, ancak e-teminat uygulamasındaki yukarıda belirtilen kontrol nedeniyle uygulamada sıkıntı 
yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Gümrük Kanununun 202 nci maddesi: “1. Gümrük mevzuatı uyarınca, gümrük vergilerinin ve diğer amme 
alacaklarının ödenmesini sağlamak üzere bir teminat verilmesi gereken hâllerde, bu teminat söz konusu vergiler 
ve diğer amme alacakları tutarı kadar yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilir. 

2. Gümrük idareleri, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de teminat vermesini kabul 
edebilir….” hükmünü amirdir. 

Bu itibarla; konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde, serbest bölgelerde ihracat kapasitesinin 
arttırılmasını teminen, 5100 rejim kodlu dahilde işleme rejimine ilişkin beyannamelerde; 10 veya 15 no.lu 
kutucuklardan birinde bir "Serbest Bölge Kodu"nun seçilmiş olması ve kullanılan teminatın "bireysel teminat" 
olması halinde, ithalat yapan firma tarafından verilen teminat kabul edilebileceği gibi ihracatçı firmanın bireysel 
teminatının da kabul edilebilmesi yönünde teknik düzenleme yapılmıştır. 

Bununla birlikte; Türkiye`de yerleşik firma adına tescilli gümrük beyannamesi için serbest bölgede faaliyet 
gösteren firmalar lehine düzenlenecek bireysel e-teminat mektubu türü için metin kısımlarında mektup metninin 
sonunda yer almak üzere "İşbu teminat mektubu ……………..’nin (Lehtar – serbest bölgede yerleşik firmanın ticaret 
unvanı) talebi üzerine,…………………vergi kimlik numaralı ve………………………………………………ticaret unvanlı (Gümrük 
beyannamesi yükümlüsünün vergi kimlik numarası ve ticaret unvanı bilgisi) firma adına tescilli 
………………………………………tarih/sayılı gümrük beyannamesi için düzenlenmiştir." ifadesinin yer alması 
gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 



                                                                                                    

 

EK-3: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-73421605-106.05-00075444466 09.06.2022 
Konu : TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara 
              Düzenlemesi 

09.06.2022 / 75444466 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : 27.04.2022 tarihli ve E-73421605-106.05-00074256820 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazımız ile Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri hükümleri uyarınca yapılacak kapsamdışı 
beyanları ile bazı kamu kurumlarınca yapılan ithalatlar ve bazı eşyaların ithalat işlemleri için sözkonusu 
Tebliğlerde belirtilmiş olan sabit referans numaralarının gümrük beyannamesinde ilgili belge kodunun referans 
numarası alanında beyan edilebilmesi için düzenleme yapıldığı hususu belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğler kapsamı eşya için beyanname tescil aşamasında eşyanın Tebliğ kapsamında 
olup olmadığına yönelik olarak gelen soru mesajlarında eşyanın Tebliğ kapsamında TPS e-belge veya sabit TAREKS 
referans numarası beyanına tabi olup olmadığı yönünde değişiklik yapılmış olup soru mesajlarına verilen cevap 
EVET ise referans amaçlı sistem tarafından istenen belgeler alanında ilgili belge gösterilmekte ve ilgili belgenin 
referans numarası alanında ilgili ÜGD Tebliği için edinilmiş 23 haneli TPS e-belge ıd numarası ya da ilgili ÜGD 
Tebliği'nde belirtilmiş olan sabit TAREKS referans numarası beyan edilebilmektedir. 

Bu noktada, örneğin, 2022/8 sayılı Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamında beyanname tescil 
işlemlerinde tarife sorusu olarak gelen 3728 kodlu "Beyan ettiğiniz eşyanız Telsiz Ekipmanlarının İthalat Denetimi 
Tebliği kapsamında ya da bu Tebliğ'de yer alan sabit TAREKS referans numarası beyanına tabi midir?" soru 
mesajına verilecek "Evet" cevabı karşılığında sistem tarafından referans amaçlı olarak gösterilen 0929 kodlu 
belgenin referans numarası alanında sözkonusu ÜGD Tebliği kapsamında Tek Pencere Sistemi tarafından 
üretilmiş 23 haneli formattaki belge ıd numarası ya da anılan Tebliğde belirtilen durumlar için beyan edilebilmek 
üzere belirlenmiş sabit referans numarası beyan edilebilecektir. Söz konusu soruya "Hayır" cevabının verilmesi 
halinde ise herhangi bir belge sistem tarafından referans amaçlı olarak gösterilmeyecektir. 

Bu itibarla, sabit referans numarası beyanı çerçevesinde BİLGE Sisteminde yapılan düzenleme değişikliği 
hususunda bilgi edinilmesini rica ederim. 

Burak Serkan YAŞAR 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

Dağıtım: 
Ankara,Bursa,İstanbul,İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine 

 
 


