
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/24 
 

2022/ 24. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) MISIR VE PATATES NİŞASTASI İLE BAZI İLAÇ ETKEN HAMMADDELERİNİN İTHAL VE YURTİÇİ TESLİMİNDE 
UYGULANACAK KDV ORANI HK 

 
TGTC'nin 1108.12.00.10.00, 1108.13.00.10.00, 2106.90.92.00.00 ve 2106.90.98.00.19 GTİP numarasında 
sınıflandırıldığı anlaşılan ve ÖTV'ye tabi olmayan gıda maddelerinin kullanım yerine bakılmaksızın 14/2/2022 
tarihinden itibaren ithal veya yurt içi tesliminde %1 oranında KDV hesaplanması gerektiğine dair özelge 
yayınlanmıştır. 
 
Link:https://www.gib.gov.tr/misir-ve-patates-nisastasi-ile-ilac-etken-hammaddelerinin-ithal-ve-yurtici-
tesliminde-uygulanacak 
 
2.) TIBBİ CİHAZLARIN KDV ORANLARINA İLİŞKİN YAZI HK 
 
5359 karar sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar“ doğrultusunda %18 KDV ile ithalatı ve satışı gerçekleştirilen Ürün Takip 
Sistemi’nde (ÜTS) kayıtlı ürünlerin bu vergi kapsamında tıbbi cihaz olarak değerlendirilmesi gerekip 
gerekmeyeceği ve bu ürünlerin 01.04.2022 itibariyle KDV oranı %8 olarak satılıp satılmayacağı tereddüt hasıl 
olduğu ve ihtilafa yol açılmamasını sağlamaya yönelik olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yazı yazmıştı. 
 
Cevabı yazıda;  
 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin (2017/745) ve İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin (2017/746) kayıtla ilgili 
hükümleri gereğince; ülkemizde yerleşik bulunan üretici ve ithalatçı firmaların, bayilerinin ve anılan yönetmelikler 
kapsamında bulunan tıbbi cihazların. Sağlık Bakanlığı tıbbi cihaz kayıt sistemine (12.06.2017 tarihinden önce için 
TİTUBB, 12.06.2017 tarihinden sonra için Ürün Takip Sistemi (ÜTS)) kayıt süreçlerinin tamamlanmış olması ve 
sistemde kayıtlı olarak görünmesi gerekmektedir. 
 
Tıbbi cihaz yönetmeliklerine ek olarak, piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine 
ilişkin usul ve esaslar 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Cihaz 
Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliği” ile düzenlenmiş olup mezkûr mevzuat uyarınca gerçek kişi veya tüzel 
kişilikler tarafından bir tıbbi cihazın piyasada satışının yapılabilmesi için ilgili işletmelerin “Tıbbi Cihaz Satış 
Merkezi Yetki Belgesi” ne sahip olmaları gerekmektedir. 
 
Bu bağlamda ÜTS’de kayıtlı olan her bir ürün kaydı, münferit olarak cihaz kaydını ifade etmekte olup KDV 
oranlarına ilişkin olarak yukarıda anılan 5359 sayılı Karar hükümleri doğrultusunda ilgili iş ve işlemlerin tesis 
edilmesi, bu kapsamda tereddüt oluşan hususlara ilişkin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurulması gerektiği 
belirtilmiştir. 
 
Link: https://agm.org.tr/wp-content/uploads/2022/06/KDV-ORANLARI_Saglik-Bakanligi.pdf 
 



                                                                                                    

 

3.) GERİ VERME VE KALDIRMA TALEP YÖNETİMİ SİSTEMİNDE DÜZENLEME HK 
 
Gümrük idarelerine yapılan geri verme başvurularında kesinleşmiş borç olup olmadığı hususunda Gümrük Genel 
Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)'nin ek-9’da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunulması 
gerekmektedir. 
 
Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi'nde yapılan sistemsel düzenleme ile ek-9 yazısının sistem 
tarafından otomatik olarak oluşturularak başvuruya eklenmesi sağlanmıştır. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4454_1655118958_3.pdf 
 
4.) ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ “YALNIZCA MERKEZİ İKLİMLENDİRME VE PROSES SUYUNUN 
SOĞUTULMASINDA KULLANILAN CHİLLER” İÇİN DAMPİNGE KARŞI VERGİ DEVAM EDECEK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8418.69 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri - yalnızca merkezi 
iklimlendirme ve proses suyunun soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj kompresörlü olanlar 
hariç)” ürününe yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai 
gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin 
değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220614-4.htm 
 
5.) 1517 TARİFE POZİSYONUNDAKİ İHRACAT KISITLAMASININ SADECE MARGARİN İÇİN GEÇERLİ OLDUĞUNA 
İLİŞKİN YAZI YAYIMLANDI 
 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin yazısında 1517 GTİP altında sadece Margarin için ihracat 
kısıtlaması bulunduğu aynı pozisyon altında sınıflandırılan ve bileşiminde yağ, limon ve diğer bileşenler bulunan 
sos ve benzeri ürünlerde ihracat kısıtlaması bulunmadığı belirtilmiştir. 
 
Ek-1: 5888818 Sayı, 09.06.2022 Sayılı Tarım ve Orman Bak. Gıda ve kontrol Gen Müd. yazısı  
 
 
 
 



                                                                                                    

 

6.) TAMİR AMAÇLI GEÇİCİ İHRACATTA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENMESİ HK.  
 
Ülkemizden AB ye tamir amaçlı gerçekleştirilecek ihracatlar da A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesinin uygun 
bulunduğu hk. 
 
EK-2: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.06.2022 tarihli 75540667 sayılı yazısı 
 
7.) İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR TEBLİĞ HK.  
 
7007.11.10 ve 7007.21.20 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan emniyet camlarındaki gözetimi düzenleyen 
2010/7 sayılı Tebliğin yürürlükten kaldırılmasıyla, bu Tebliğ kapsamındaki ürünler 2020/1 sayılı Tebliğ kapsamına 
alındı; 7007.21.20.00.39 GTİP için uygulanan gözetim kıymeti 6 ABD Doları/kg dan 4,5 ABD Doları/kg a düşürüldü. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220618-12.htm 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

8.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/16) HK.  
 
5903.20 gtip altında kayıtlı mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri 
taklidi/diğerleri tanımlı eşyanın, Malezya ve Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı olarak yapılan serbest dolaşıma 
giriş rejimi kapsamında ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanır. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220615-5.htm 
 
9.) TIRAŞ SABUNU KDV HK 
 
3401.11.00.90.00 GTİP için BİLGE sisteminde eşyanın tıraş sabunu olup olmadığına ilişkin tamamlayıcı bilgi beyan 
edilmesi sağlanarak; eşyanın tıraş sabunu olduğunun beyan edilmesi durumunda KDV oranı % 18 olacak şekilde; 
eşyanın tıraş sabunu olmadığının beyan edilmesi durumunda ise KDV oranı % 8 olacak şekilde sistemsel 
düzenleme yapılması hk. 
 
EK-3: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.06.2022 tarihli 75653849 sayılı yazısı 



                                                                                                    

 

EK-1: 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-72093537-135.99-00075540667 

Konu : Tamir Amaçlı Geçici İhracatta A.TR Dolaşım 
Belgesi 

14.06.2022 / 75540667 
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 

İlgi : 10.02.2022 tarihli dilekçeniz. 

İlgide kayıtlı dilekçeniz konusu, geçici ihracat kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceğine 
ilişkin hususlar Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup konuya ilişkin anılan 
Genel Müdürlüğün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına muhatap 24.05.2022 tarihli ve 74882443 sayılı 
yazısında özetle, geçici ihraç kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda Avrupa Komisyonu ile 
yürütülen istişareler ve varılan mutabakat neticesinde, eşyanın AB'ye geçici ihracatı kapsamında A.TR Dolaşım 
Belgesi düzenlenmesinin önünde bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği ve ülkemizden AB'ye bu kapsamda 
gerçekleştirilecek ihracatlarda A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmesinin uygun bulunduğu ifade edilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

Hakan DALÇIK 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-3: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

16.06.2022 

Sayı : E-73421605-156.02-00075653849 

Konu : Tıraş Sabunu Hakkında 

 
16.06.2022 / 75653849 

DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği gibi, 29.03.2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 9. maddesi ile; 2007/13033 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının eki (II) sayılı listeye ''Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil 
(sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, 
diş fırçası ve macunu, diş iplikleri'' eklenmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazıda, söz konusu Kararın 9 uncu 
maddesi ile ilgili olarak; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan 
3401.11.00.90.00 GTİP’de sınıflandırılan tıraş sabunları hariç 34.01 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın 
KDV oranının % 8 olarak belirlendiği belirtilmiştir. 

Söz konusu GTİP için BİLGE sisteminde eşyanın tıraş sabunu olup olmadığına ilişkin tamamlayıcı bilgi beyan 
edilmesi sağlanarak; eşyanın tıraş sabunu olduğunun beyan edilmesi durumunda KDV oranı % 18 olacak 
şekilde; eşyanın tıraş sabunu olmadığının beyan edilmesi durumunda ise KDV oranı % 8 olacak şekilde 
sistemsel düzenleme yapılmıştır. 3401.11.00.90.00 GTİP’li eşya ithalatında ‘’Tamamlayıcı Bilgi’’ 
sekmesinden ‘’Kod’’ alanında ‘’EFNC’’ seçeneği işaretlenerek "Oran" sekmesinde yer alan 7 veya 8 numaralı 
seçenekten beyana uygun olanın seçilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Burak Serkan YAŞAR 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine 
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine 
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine 
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine 

 


