
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/32 
 

2022/ 32. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) ABD/İNŞAAT DEMİRİ ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 

 
Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından 
ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” ithalatına 22 Mayıs 2017 tarihinden bu yana bir anti-damping önlemi 
uygulanmaktadır. 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, söz konusu anti-damping önleminin gözden geçirilmesine yönelik olarak 
yürütülen 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 dönemi gözden geçirme soruşturması kapsamında ITA ön kararının 
açıklamış olduğu ve söz konusu kararın bağlantı linki aşağıda sunulan 5 Ağustos 2022 tarihli ABD Resmi 
Gazetesinde yayınlandığı bildirilmiştir. 
 
Bildirimde, firmalarımız için %1, 13 ve %5, 79 oranlarında damping marjı hesaplandığı; öte yandan, bireysel olarak 
incelenmeyen 3 firma için de gözden geçirme dönemi için damping marjının %3, 92 olarak belirlendiği, ayrıca 1 
firmanın mezkur dönemde ABD’ye soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmadığının tespit edildiği ifade 
edilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=558227283202285164847 
 
2.) UKRAYNA’YA BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATINDA ORJİNAL BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKALARI'NIN KULLANILMASI 
GEREKİYOR  
 
Türkiye’den Ukrayna’ya yapılan bitki ve bitkisel ürünlerin ihracatında Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin 
sevkiyata eşlik etmesini sağlamak amacıyla etkili önlemlerin uygulanmasının talep edildiği belirtilerek, bu suretle 
Ukrayna’ya ihracatımızda sorun yaşanmamasını teminen alınması gereken bir dizi önlemlere yer verildiği ifade 
edilmektedir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-448.html 
 
3.) KIRGIZİSTAN BİR DİZİ EŞYANIN İHRACINA KISITLAMA GETİRDİ 
 
Kırgız Cumhuriyeti; 
 
* Geri dönüştürülmüş kağıt ve kartonun (atık kağıt ve atık) Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesi dışına altı ay 
süreyle ihracatına (ihracına) geçici bir yasak getirildi. 
* Bakanlar Kurulu kararıyla, Kırgız Cumhuriyeti'nden Avrasya Ekonomik Birliği gümrük bölgesi dışında demirli 
metallerin hurda ve atıklarının, demirli metal külçelerinin ihracatına (ihracına) altı ay süreyle yasak getirildi. 
* Kullanılmış katalizörler, cüruf, kül ve katalizörlerde bulunan değerli metal kalıntılarının Kırgız Cumhuriyeti 
topraklarından ihracatına (ihracına) yasak getirildi. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/14362/ 



                                                                                                    

 

Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/14363/ 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/14364/ 
 
4.) IRAK- KIBY TARAFINDAN 171 ÜRÜNDE VERGİ İNDİRİMİ HK 
 
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi gümrük yetkilileri ile yapılan görüşmede mevcut tarife cetvelinde her pozisyon için 
öngörülmüş bulunan referans kıymetlerle ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda 171 farklı pozisyondaki 
referans kıymetlerde muhtelif miktarlarda indirimlere ilişkin kararın 25 Temmuz 2022 tarihinde uygulamaya 
konulduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-450.html 
 
5.) ŞEKER İTHALATINDAKİ SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ HK 
 
Kırgızistan, şeker ve ham şeker ithalatı için tarife muafiyetini 31 Aralık 2022'ye kadar uzattı. Bu, Tarım Bakanlığı 
basın servisi tarafından bildirildi. 
 
Yıl sonuna kadar, ithalatçılar bu ürünün tedariki için 105.000 tona kadar olan vergilerden muaftır. Kırgızistan bu 
yılın temmuz ayında böyle bir kota aldı. Yine Mayıs ayı sonunda ülke, yıl sonuna kadar uzatılması planlanan şeker 
ihracatı yasağını uygulamaya koydu. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/13579/ 
 
6.) VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNE EKLENEN GTİP'LER HK 
 
Varış öncesi gümrük işlemlerine 1513.19.30.00.00, 7208.37.00.90.18, 7208.38.00.90.18, 7208.39.00.90.18, 
9405.99.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) eklenerek güncellenen kılavuzda Denizyolu ve 
Havayolu taşımacılığı işlemlerine ilişkin yer verilen özel hususlarla birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla 
gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlanmıştır. 
 
Link: https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/varis-oncesi-gumruk-islemlerine-eklenecek-gtipler-ve-uygulamaya-
iliskin-kilavuz 
 
7.) TÜRKİYE-MALEZYA STA VE TPS-OIC'YE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 
  
Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret 
Sistemi (TPS-OIC) kapsamında verilen tavizlerde çakışma olması sebebiyle uygulanacak vergi oranı hakkında 
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamalara 
göre; 
 
1- STA çerçevesinde düzenlenen menşe ispat belgesi ibraz edilmesi halinde STA kapsamındaki indirimli 
vergilerden faydalanılmaya devam edilecektir. 
 
2- TPS-OIC menşe ispat belgesinin ibraz edilmesi halinde TPS-OIC kapsamında verilen tavizler (5746 



                                                                                                    

 

sayılı Karar) geçerli olacaktır. 
3- Hangi menşe ispat belgesinin düzenleneceği konusunda Bakanlığımızın bir rolü bulunmamaktadır. 
4- TPS-OIC, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinin taraf olabileceği bir çoklu bölgesel ticaret anlaşmasıdır. Her 
üye ülke, Anlaşmaya taraf olup olmamaya kendi karar vermekte; Anlaşmaya taraf olan ülkeler, bir müzakere 
süreci olmaksızın, taviz listelerini kendileri hazırlamaktadır. 
5- Türkiye-Malezya STA’sı halen geçerli olduğundan transit halinde olan eşya için ayrıca bir düzenlemeye gerek 
bulunmamaktadır. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/9082022-164547_turkiye-malezyastavetps-oicyeiliskinaciklamalarpdf.pdf 
 
8.) ÖĞÜTÜCÜ BİLYA İTHALATINDA TARİFE KONTENJANININ KULLANIMI HK 
 
7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında sınıflandırılan öğütücü bilyalar 
ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında 26.08.2022'den itibaren uygulanacak olan ek mali yükümlülükten 
muafiyet için belirli ülkelere tanınan tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ 
yayımlanmıştır. 
 
Tebliğe göre; 
Açılan tarife kontenjanlarına başvuru hakkında 2022/5 sayılı Tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre ithal lisansları için 
başvuruların Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları 
altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile 
yapılması gerekmektedir. 
  
Tarife kontenjanları ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacaktır.  
Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 20 tonu geçemeyecek ve bir ithal lisansı sadece bir ülke 
veya gümrük bölgesi için düzenlenecektir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220812-4.htm 
 
9.) TÜRK VE RUS ÇELİĞİNE ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ HK 
 
Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye menşeili paslanmaz çelik ithaline 5 yıl boyunca anti damping vergisi 
uygulanacağını duyurdu. İlgili duyuru, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen anti damping soruşturmasının 
tamamlanmasından sonra geldi. Damping vergisi oranları üretici firma bazında Türkiye menşeli olanlar için yüzde 
2,4 ila 11; Rusya menşeli olanlar için yüzde 10,3 ila 37,4 arasında değişen oranlarda uygulanacak. 
 
Link:https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.211.01.0127.01.ENG&toc=OJ:L:2022:211:TOC 
 
10.) TARIM ÜRÜNLERINE İLIŞKIN DİR UYGULAMALARI HK 
 
DİR kapsamında önce ithalat şartı bulunan tarım ürünlerinin anılan rejim kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda 
Bağlı Mallar Listesinde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer almayanların ise açılan gümrük 
beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp 



                                                                                                    

 

yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru konusu 
beyannameye kayıt/birlik onayı verilmemesi ve bu hususta e-birlik sisteminde ilgili tedbirlerin alınması 
talimatlandırıldığı ilgide kayıtlı duyurumuzla bildirilmiştir. 
 
Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda bu defa, bahsi geçen ürünlerin 
gümrük beyannamelerinin ihracatçı birlikleri tarafından onaylanması aşamasında, ihracat beyannamesine 
tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolünün ihracatçı birliklerince sağlanması ve 
ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda başvuru konusu beyannameye ilgili ihracatçı birliği tarafından 
onay verilmemesi talimatlandırılmıştır. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=293780962202289152216 
 
11.) ARDIYE UCRETI GIDERLERI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün Beyanname Tesciline Kadar Oluşan Ardiye Ücreti Giderlerinin Faturada 
Açıklama Yapılarak Gösterilebileceği ile ilgili yazısı… 
 
Link:  

- https://files.igmd.org.tr/doc/5082022-131747_2022-1042pdf.pdf (İGMD Talep yazısı) 
- https://files.igmd.org.tr/doc/5082022-131756_2022-1042-cevabi-yazipdf.pdf (Cevap yazısı) 

  
 
 


