
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/33 
 

2022/33. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) AB TARIM MEVZUATI DEĞIŞIKLIĞI HK 
 
Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi’nde yayımlanan gıda katkı maddeleri, gıda 
enzimleri ve gıda aromaları için ortak yetkilendirme prosedürünün oluşturulması, bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş 
gribine karşı alınan acil korunma önlemleri, AB gübreleme ürünlerinde yan ürünlerin kullanımına dair “agronomik 
verimlilik” ve güvenlik kriterlerinin belirlenmesi, bazı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin AB’ye girişi için onaylanmış 
üçüncü ülkeler listeleri ve diğer konularda AB tarım mevzuatında yapılan değişiklikler bildirilmiş olup söz konusu 
değişikliklere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir. 
 
Link: https://upload.eib.org.tr/ZZFAF3F52D/177E38D9C86746177E38D9C86746177E38D9C86746177E38D9.pdf 
 
2.) ILAVE GUMRUK VERGISI UYGULANMAYACAK DURUMLAR HK 

 
İGV muafiyeti uygulanmasına ilişkin tablonun yeni versiyonu İGV Menşe kuralları hk. 
 
Link: https://www.linkedin.com/posts/atilla-sahin-a05069101_i%CC%87lave-g%C3%BCmr%C3%BCk-vergisi-
muafiyet-uygulamas%C4%B1na-activity-6958534035262328832-
QtDH?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web 
 
3.) TARİFE TESPİTİNDE EŞYANIN AYIRT EDİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN RAPORLARIN YALNIZCA İLGİLİ 
KİŞİYE VERİLEBİLECEĞİ HK 
 
Tarife tespitine yönelik olarak eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla gümrük 
idarelerince yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının verilmesi taleplerinin, 
yazıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve yalnızca ilgili kişiyle sınırlı olmak kaydıyla olumlu karşılanması uygun 
görülmüştür. 
 
EK-1: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.08.2022 tarihli 77219689 sayılı yazısı 
 
4.) DİR KAPSAMINDA YEM İHRACATI HK 

 
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden alınan yazıda, 2016-1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme 
Rejimi Genelgesi’nde mevcut durumda hayvan yemleri ihracatını öngören belge talepleri için; yem içeriğindeki 
azami tahıl oranının %65, geriye kalan %35’lik kısmın da yağlı tohumlar ve türevleri (soya fasulyesi, soya küspesi, 
kanola küspesi vb.) olması gerektiği iletilmektedir. 
 
Aynı yazıda devamla, bu çerçevede yem içeriğindeki azami tahıl oranının %85’e çıkarılması yönünde sektör 
temsilcilerinden gelen talep Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu’nun 
28.07.2022 tarihli toplantısında değerlendirildiği; sektör Birliklerimiz tarafından yem sektöründeki firma 



                                                                                                    

 

görüşlerinin de alınarak konunun daha detaylı araştırılmasına ve konunun elde edilen bilgiler doğrultusunda 
karara bağlanacağı bilgisi edinilmiştir. 
 
5.) ÖZET BEYAN EKSIKLIK VE FAZLALIKLARI HK 
 
IGM Derneği Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 07.07.2022 tarih, 2022/3375-BU sayı ve “Özet Beyan 
Eksiklik ve Fazlalıklarında Taşıyıcının Sorumluluğu ve DİR Kapsamında Ekspertiz Raporu İşlemleri” konulu yazısına 
verilen cevabi yazısı hk. 
 
Link: https://www.igmd.org.tr/ozet-beyan-eksiklik-ve-fazlaliklari-hakkinda_haberi 
Link:https://files.igmd.org.tr/doc/18082022-110720_cevabi-yazi-2pdf.pdf  (Cevabi Yazı) 
Link:https://files.igmd.org.tr/doc/18082022-110545_2022-3375pdf.pdf (Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıkları 
Hakkında) 
 
6.) İHRACAT DESTEKLERI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5973) HK 
 
Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve 
kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve 
markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli 
diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)’ndan karşılanması hk. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf 
 
7.) EŞYANIN TESLIM ŞEKLININ HATALI BEYAN HALINDE USULSÜZLÜK CEZASI HK 
 
Gümrük Müşavirleri Dernekleri 18.08.2022 tarihli 77407689 sayı ile kayıtlı yazı ile, T.C. Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Gümrük Beyannamelerinde Teslim Şekli” konulu taleplerini iletilmişlerdir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/18082022-153854_beyannamelerde-teslim-sekli-incoterms_kayitlipdf.PDF 
 
8.) BESİLİK ERKEK SIĞIR İTHALAT BAŞVURU DUYURUSU HK 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı, canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 150 bin baş besilik erkek sığır ithalatı 
için başvuruları almaya başladı. Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
sitesinde yayımlandı. 
 
Link: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/485/Besilik-Erkek-Sigir-Ithalat-Basvuru-Duyurusu 
 
9.) TÜRK GIDA KODEKSİ ŞEKER TEBLİĞİ (NO: 2022/10) HK 
 
Şekerlerin (yarı beyaz şeker, beyaz şeker, ekstra beyaz şeker, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, invert şeker 
şurubu, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, dekstroz veya dekstroz monohidrat, dekstroz veya susuz 
dekstroz, fruktoz ile pudra şekeri) tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, 



                                                                                                    

 

depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi ve piyasaya arzını sağlamak üzere bu ürünlere ilişkin usul ve esasların 
belirlenmesi hk. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220820-3.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-17474625-162.99- 
Konu : Raporlar Hk 

15.08.2022 / 77219689 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.03.2022 tarihli, 73129360 sayılı yazısı. 

İlgide kayıtlı yazıda, Bölge Müdürlükleri ve bağlantı gümrük müdürlüklerince, eşyanın tarife tespitinin 
yapılabilmesi, itirazların karara bağlanması veya Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularına ilişkin olarak, eşyanın ayırt 
edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir 
nüshasının talep edilmesi halinde verilmesinde sakınca olup olmadığı yönünde bilgi istenilmektedir. 

Konu, değerlendirmeleri alınmak üzere 06.05.2022 tarihli ve 74383179 sayılı yazımızla Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü`ne aktarılmış cevaben alınan 27.05.2022 tarihli, 75001689 sayılı yazıda ise özetle, 

1- 4982 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında talep edilen, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek 
üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgelerin, kurum ve kuruluş 
tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (bu anlamda İdare tarafından aksi yönde karar alınabileceği) ve, 

Bilimsel, kültürel, istatistiksel, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme 
yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşlerinin, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas 
teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu, 

2- Varsa gizlilik içeren bilgiler, üçüncü şahıslara ait kimlik bilgileri ile kimliklerinin tespitine imkan veren her türlü 
bilgi ve ifade karartılmak suretiyle söz konusu belgelerin verilebileceği, 

3- Bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvurular konusunda, 4982 sayılı Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan esas ve usullere uyularak, 
şartların ve bilgi edinme hakkı sınırlarının her somut olay bazında ayrı ayrı değerlendirilerek işlem tesis 
edilmesinin uygun olacağı mütalaasına yer verildiği görülmüştür. 

Bu kapsamda, tarife tespitine yönelik olarak eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla 
gümrük idarelerince yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının verilmesi 
taleplerinin, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve yalnızca ilgili kişiyle sınırlı olmak kaydıyla olumlu 
karşılanması uygun görülmüştür. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 


