
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/34 
 

2022/34. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) DİSTRİBÜTÖRLER HARİCİNDEKİ İTHALATÇILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAÇ ITHALATINDA 
GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİT İŞLEMLERİ HK 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce "Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç 
ithalatında Gümrük Kıymetinin Tespit İşlemleri " konulu 2021/31 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldırarak yeni 
hükümler de içeren 2022/12 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 
  
Genelge’ye göre; 
Faaliyet konusu motorlu taşıt ticareti olan ithalatçılar tarafından yurt içinde satılmak üzere yapılacak ithalat 
işlemlerinde ilgili vergi dairesinden alınacak ‘Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV Aranmaksızın İşlem 
Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge’ nin beyannameye eklenmesi zorunlu hale 
gelmiştir. 
  
Bu tür ithalatçılarla ilgili cari ithalat işlemleri esnasında ithalatçı hakkında gümrük idarelerince adli işlem yapılması 
gerektiği mütalaasıyla adli makamlara intikal ettirilmiş bir fiilin/ithalat işleminin olması durumunda belgeyi veren 
vergi dairesi müdürlüğüne bilgi verilmesi gerekecektir. 
  
Kayıt ve tescile tabi taşıtların kullanmak amacıyla ithalinde, ithalde ÖTV'nin hesaplanabilmesi için; kullanma 
amacının tespit edilmesi yanında taşıtların aktife alınması, trafik şahadetnamelerine istinaden adlarına kayıt ve 
tescil işlemlerinin yasal süreler içerisinde yapılması şartlarının sağlanması gerekmekte. Kullanım amacının tespit 
edilemediği veya muvazaalı olduğu değerlendirilen işlemlerde Kayıt ve Tescile Tabi Taşıtların İthalatında ÖTV 
Aranmaksızın İşlem Tesisi İçin Motorlu Araç Ticareti İle İştigal Edildiğine Dair Belge olmaksızın ithalata izin 
verilmeyecektir. 
  
Genelgenin geçici maddesine istinaden 1/8/2022'den önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılan  ya da ilgili tarihten önce gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemleri  ÖTV (II) 
sayılı liste Uygulama Genel Tebliği'nin (1/B/4) bölümü kapsamında 03.03.2022 tarihinden önce Vergi Dairesi 
Müdürlüğünce en fazla 2 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde verilmiş geçerliliği devam eden yazıyı haiz olunması 
ve  fiili ithale konu araç ile ilgili olarak gümrük idarelerince adli makamlara intikal ettirilmesini gerektiren bir 
tespitin bulunmaması şartlarının bir arada sağlanması koşuluyla işlemler gerçekleştirilebilecektir. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/2022-12%20genelge.pdf 
 
2.) TÜTÜN MAMULLERİ İÇİN SIRBİSTAN'DA GELECEK YILDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ KURALLAR HK 
 
Sırbistan Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genel Ürün Güvenliği Alanında Sırp Standartları 
Listesinin Belirlenmesine İlişkin Karar uyarınca 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren tütün mamulleri imalatçıları ve 
ithalatçılarının 2 yeni yasal yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiği duyurulmuştur. 
 



                                                                                                    

 

Söz konusu yasal düzenleme ile tütün mamullerinin, Sırbistan pazarına arz edilmeden önce SRPS EN ISO 
12863:2018 (sigaraların tutuşma eğilimini değerlendirmek için standart test metodu) ve SRPS EN 16156:2018 
(sigaraların ateşleme eğilim değerlendirilmesi-güvenlik gereksinimi) standartlarını karşılaması gerekecektir. İlgili 
standartlar uyarınca, tütün mamulleri imalatçıları ve ithalatçıları yalnızca tutuşma olasılığı düşük olan sigaraları, 
yani dumanı aktif bir şekilde çekilmezse kendi kendine sönen sigaraları piyasaya arz edilebilecektir. 
 
Konuya ilişkin detaylı bilgi Sırbistan Ekonomi Bakanlığının https://www.privreda.gov.rs/lat/aktuelno/vesti-i-
saopstenja/bezbednija-upotreba-duvanskih-proizvoda ile https://tehnis.privreda.gov.rs/en/Download.html web 
sitelerinde yer almaktadır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/14639/ 
 
3.) İRAN’DA CANLI HAYVAN İHRACATI SERBEST BIRAKILDI 
 
İran Tarım Bakanı canlı hayvan ihracatının 20 Ağustos 2022 itibarıyla serbest olduğunu ve bu düzenlemenin ilgili 
Kurumlara tebliğ edildiğini açıklamıştır. 
 
İran Küçük Baş Hayvan Birliği Başkanı Afşin Sadr Dadras, hayvan ihracatıyla ilgili talimatların detaylarının da 
belirlenmesini beklediklerini ifade etmiştir. 
 
Kaynak İSNA Haber Ajansı 20 Ağustos 2022 https://www.isna.ir/news/1401052920925/ 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/14638/ 
 
4.) GÜNEŞ PANELLERİ 2023'TE İHTİSAS GÜMRÜĞÜ KAPSAMINA ALINIYOR HK 
 
8541.43.00.00.00 tarife pozisyonundaki güneş panelleri 01.01.2023’ten itibaren sadece yetkili gümrük 
idarelerinden ithal edilebilecek. 
 
Yetkili gümrük idareleri; 
 
-Ankara Gümrük Müdürlüğü 
-İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü 
-Kayseri Gümrük Müdürlüğü 
-Konya Gümrük Müdürlüğü 
-Samsun Gümrük Müdürlüğü 
 
Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olanlar uygulamadan muaf tutuldu. 
Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük 
idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen güneş panellerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri, serbest bölgenin 
gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220823-6.htm 
 



                                                                                                    

 

5.) İNCELEME, ANALİZ VEYA TEST AMAÇLI OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYA HK 
 
Gümrük Kanunu’nun 167/1-e maddesine dayanılarak düzenlenen 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 91 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, “inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya” ve (b) 
bendi uyarınca “yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere” ilişkin gümrük 
işlemlerini belirleyen 2022/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 
 
Genelgeye göre; 
 
İnceleme, analiz veya test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirilecek eşya için, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca 
düzenlenen firma faaliyet belgesi de eklenerek, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ilgili gümrük idaresine ön 
başvuruda bulunulacaktır. 
 
- Eşyanın miktarı ve ticari tanımı 
- Eşyaya yapılacak inceleme, analiz veya test işleminin kapsamı 
- Eşyanın nerede test edileceği 
- Yapılacak işlemin ne kadar süreceği 
 
İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı 
aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem 
sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi gerekmektedir. 
 
İnceleme, analiz veya test işlemi sonucunda ortaya çıkan ürünler artık ürün, eşyanın kullanılmamış kısmı ise geride 
kalan ürün olarak kabul edilecektir. 
 
Artık veya geride kalan ürünlerin; 
 
- Gümrük idaresinin kontrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari olarak değersiz hale 
getirilmesine, 
- Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine, 
- Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin 
verilebilecektir. 
 
Tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin de güncel olarak https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/ 
adresinden ulaşılabilen Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar 
Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekmektedir. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/2022-
13%20%C4%B0nceleme,%20Analiz%20Veya%20Test%20Ama%C3%A7l%C4%B1%20Olarak%20%C4%B0thal%20
Edilen%20E%C5%9Fya_Ustyazi.pdf 
 
 
 



                                                                                                    

 

6.) İHRACATI GERÇEKLEŞMEYEN BEYANNAMELERE İLİŞKİN OLUŞAN DAMGA VERGİSİNİN TAHSİLATI HK 
 
İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk 
ettirilen ceza ve gecikme faizi ile tahsil edilmesi gereken damga vergisi ödemesinin internet bankacılığı üzerinden 
tahsilatının yapılabilmesinin sağlanması konusunda yapılan talebe dair Hazine ve Maliye Bakanlığınca yazılı 
açıklama yapılmıştır.  
 
Yazıda, ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak daha önce 
istisna  uygulanması nedeniyle vadesinde ödenmeyen damga vergisinin, işlem yapan kurum olarak bildirim 
zorunluluğu bulunan gümrük idaresinin vergi dairesine bildirimi üzerine gecikme faizi ile birlikte vergi ziyaı cezalı 
olarak tarh edilmesi, söz konusu tarhiyatın mükellef adına düzenlenecek vergi/ceza ihbarnamesi ile yapılması 
gerektiği dikkate alındığında, söz konusu damga vergisinin mükelleflerce İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 
beyanının uygun olmayacağının değerlendirildiği belirtilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/23082022-151932_cevabi-yazipdf.pdf 
 
7.) ENDONEZYA İLE MUHTEMEL BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AKDEDİLMESİ HAKKINDA ANKET HK 
  
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 
(KEOA) müzakerelerinin, 5 Temmuz 2017 tarihinde başladığı ve bugüne kadar 4 müzakere turu gerçekleştirildiği 
ve gelinen aşama itibarıyla firmalarımızın Endonezya ile imzalanması muhtemel bir Serbest Ticaret Anlaşmasına 
ilişkin görüş ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. 
 
Aynı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığınca, ilgili firmalarımız tarafından doldurulmak üzere bir anket hazırlandığı; söz 
konusu ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=118 adresi üzerinden 7 Eylül 2022 tarihine kadar 
erişimin mümkün olacağı ifade edilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=424758562022826134517 
 
8.) AB’YE KEÇİ BOYNUZU İHRACAT PROSEDÜRÜ HK 
 
İzmir Valiliğinden (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü) alınan yazıda; 
 
- Avrupa Birliği ülkelerine ülkemiz menşeli keçiboynuzu ihracatının Model Sertifika ile gerçekleştirildiği, 
- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, ülkemiz menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin 
karışımlarında olası etilen oksit kontaminasyonu nedeniyle 2019/1793/AB sayılı Tüzüğün Ek-II'sine ülkemiz 
menşeli keçiboynuzu gamı içeren gıda katkı maddelerinin karışımlarının eklendiği, 
- Bu ürünlerin halihazırda gönderilmiş olan sevkiyatlarının girişine izin vermek amacıyla 3 Eylül 2022 tarihine kadar 
bir geçiş dönemi belirlendiği, 
- Avrupa Birliği Ülkelerine Keçiboynuzu İhracatı Model Sertifika Düzenleme Prosedürü ve eklerinin 2019/1793/AB 
sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünü değiştiren 2022/913/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü hükümleri 
doğrultusunda güncellendiği, 
- Bu kapsamda ihracatçı firmaların, AB'ye keçiboynuzu ihracatı için Bitki Sağlık Sertifikası talep etmeleri 
durumunda; öncelikle Model Sertifikası olmayan ihracat partisi için Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmeyeceği, 



                                                                                                    

 

- İhracatçı firmaların Model Sertifika talep etmeleri durumunda da güncellenmiş olan "Avrupa Birliği Ülkelerine 
Keçiboynuzu İhracatı Model Sertifika Düzenleme Prosedürü"ne göre İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman 
Müdürlüklerince iş ve işlemlerin tamamlanmasının ardından uygun olan ihracat partileri için Resmi Model 
Sertifika düzenleneceği; 
 
bildirilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=446518496202282214638 
 
9.) FAS'IN KAPLAMALI AHŞAP PANELLER İÇİN KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HK 
 
Fas tarafından "Kaplamalı Ahşap Paneller” ithalatına karşı belirlenen global kotanın aşılması durumunda kilogram 
başına 1,6 dirhem ek vergi alınması yoluyla uygulanan korunma önleminin uzatılmasını teminen 24 Mart 2022 
tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştı. 
 
Fas tarafından yapılan ve ekte yer alan DTÖ bildirimine göre anılan ülke tarafından halihazırda yürürlükte olan 
global kota uygulamasına devam edileceği belirlenmiş ve belirtilen tarihler arasında belirlenen söz konusu 
kotaların aşımı durumunda ise kilogram başına 1,6 dirhem ek vergi alınacaktır. 
 

 
 
Link: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/SG/N10MAR6S1.pdf&Open=True 
 
10.) BREXİT SONRASI BİRLEŞİK KRALLIK’TA YENİ TIBBİ CİHAZ MEVZUATI VE UKCA İŞARETİ HK 
 
Bilindiği üzere Birleşik Krallık (BK) 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği (AB)’den ayrılmıştır.  Ayrılışın 
akabinde başlayan geçiş süreci de 1 Ocak 2021 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren BK 
pazarına ürün arz edilirken yapılması gerekenler ve tabi olunacak kurallar ürün grupları için birtakım farklılıklar 
göstermektedir. BK’da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren CE işaretinin yerini alacak olan UKCA (UK Conformity 
Assessed) işaretinin uygulamasına geçilecektir.  BK tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde yapılan bir duyuru ile 
tıbbi cihazlar hariç olmak üzere bazı ürün gruplarına yönelik olarak UKCA işaretinin uygulamasına dair iş 
dünyasına yönelik kolaylaştırıcı uygulamalar açıklanmıştır. Konuya ilişkin duyuru metni ile rehber dokümana 
aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir. 
 
                              ̶          https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-
to-apply-new-product-safety-markings 
 



                                                                                                    

 

                              ̶          https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-
britain 
 
Bahse konu esnekliklerin uygulanacağı ürün grupları ile esnekliklerin uygulanmayacağı ve özel düzenlemelere tabi 
olacak diğer ürün gruplarının listesi yukarıda bağlantısı verilen açıklama metinlerinde yer almaktadır. Tıbbi 
cihazlar, söz konusu özel düzenlemelere tabi olacak ürün grupları içinde yer almaktadır. 
 
Bununla birlikte, CE işareti Büyük Britanya'da 30 Haziran 2023'e kadar tanınmaya devam edecektir. AB tarafından 
tanınan Onaylanmış Kuruluşlar tarafından verilen sertifikalar, 30 Haziran 2023'e kadar Büyük Britanya pazarı için 
geçerli olmaya devam edecektir. Ancak, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren BK’da tıbbi cihazların piyasaya arz 
edilebilmesi için UK MDR 2002’e uygun olarak iliştirilen UKCA işareti taşımaları gerekli olacaktır. 
 
İlave olarak, ülkemizdeki tıbbi cihaz imalatçılarının BK’ya tıbbi cihaz ihracatı yapabilmeleri için ; 
 
·          BK’da yerleşik bir yetkili temsilci atamaları (UK Responsible Person), 
 
·          İn vitro tanı tıbbi cihazları, sistem işlem paketleri, ısmarlama imal edilen cihazlar dâhil olmak üzere BK’da 
piyasaya arz edecekleri tüm tıbbi cihazlar için atadıkları yetkili temsilci vasıtasıyla bu alanda yetkili otorite olan 
MHRA’ya kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
 
Ayrıca, BK’nın Tıbbi Cihaz Mevzuatı ve UKCA işareti ilgili detaylı bilgilere;  
https://www.gov.uk/guidance/regulating-medical-devices-in-the-uk  bağlantısı üzerinden erişilebilmektedir. 
 
Link: https://www.titck.gov.tr/duyuru/brexit-sonrasi-birlesik-krallik-ta-yeni-tibbi-cihaz-mevzuati-ve-ukca-
isareti-24082022113954 
 
11.) E-İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR 
 
E-İhracat Destekleri Hakkında 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe konuldu. 
 
Karar şirketlerin, Pazar yerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda 
ve pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin 
hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine 
imkan sağlayacak E-ihracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin 
Desteklenme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-16.pdf 
 
12.) NİHAİ KULLANIMDAN YARARLANABİLECEK TARIM ÜRÜNLERİ HK 
 
İthalat Rejim Kararı'na ekli VII Sayılı Liste (Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden 
Faydalanacak Tarım Ürünleri) kapsamında ithal edilecek tarım ürünlerine yeni balık eti ve yumuşakça türleri 
eklenmiştir., 
 



                                                                                                    

 

0304 ve 0307 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı ürünlerin; 
 
-1604.19 
 
-1605.54-1605.55 tarife alt pozisyonundaki konserve/soğutulmuş ürünlerin imalinde kullanılmak üzere ithalinde 
nihai kullanım hükümleri kapsamında indirimli gümrük vergisinden (yüzde sıfır oranıyla) yararlanılabilecektir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-16.pdf 
 
13.) MOLDOVA’DA İTHAL YAŞ MEYVE SEBZELERİN PİYASAYA SÜRÜLMESİNDE YENİ KURALLAR GETİRİLMİŞTİR 
 
Moldova Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı (ANSA), 24 Ağustos 2022 tarihinde, ithal yaş meyve sebzelerin piyasaya 
sürülmesinde yeni önlemlerin uygulanmasına ilişkin hükümlerin yürürlüğe girdiğini bildirmiştir. 
 
Bu kapsamda, ANSA tarafından yıllık olarak kabul edilen gözetim programı kapsamında, pestisit kalıntılarının ve 
nitrat içeriğinin belirlenmesi amacıyla numunelerin alındığı ithal kaynaklı yaş meyve sebzeler, ancak uygun 
laboratuvar sonuçları alındıktan sonra piyasaya sürülecek; laboratuvar sonuçları alınana kadar numune alınmış 
ürünler, ANSA’da kayıtlı ithalatçı firmaların depolarında saklanacaktır. 
 
ANSA’ya göre, ithalatçılar, laboratuvar sonuçları alınana kadar ürünleri piyasaya sürmeyeceğine ilişkin bir 
sorumluluk beyanı imzalayacaktır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/14722/ 
 
14.) VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKALARI HK 
 
İnsan tüketimine yönelik jelatin ve kollajen üretiminde kullanılan işlenmiş hammaddelerin ithalatı için yeni 
oluşturulan veteriner sağlık sertifikası modelinin Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında 01.11.2022 
tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yayınlandığı,  bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı internet 
sayfasında yayınlanan eski/yeni her iki veteriner sağlık sertifika modellerinin 01.11.2022 tarihine kadar kabul 
edilmesi, bu tarihten sonra başlamış işlem niteliğinde olanlar haricinde sadece yeni oluşturulan model sağlık 
sertifikalarının kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 
 
Yeni oluşturulan model sağlık sertifikalarının örneği 
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Hayvan_Sinir/Saglik_Sertifikasi_Ithalat/tum_ulkeler_jelati
n_hammadde_sertifikasi.pdf 
 
Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sağlık Sertifikaları (İthalat) örnekleri de 
https://www.tarimorman.gov.tr/Konu/1755/hayvan-hayvan_maddeleri-saglik-sertifika-ithalat linkinde yer 
almaktadır. 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

15.) PLASTİK LEVHA, FİLM, FOLYO VB. ÜRÜNLERDE GÖZETİM UYGULAMASI HK 
 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) kapsamı eşya listesinde değişiklik yapıldı.  
Listeye yapılan eklemeyle; 
 
- 3920.10 tarife pozisyonundaki etilen polimerlerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz) için 
3000 ABD doları/ton  
- 3921.19 tarife pozisyonundaki diğer plastiklerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler için 5000 ABD 
doları/ton  
 
Gözetim kıymeti uygulaması getirildi. 
 
Değişiklik 27.08.2022 Tarihinde yürürlüğe girdi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-8.htm 
 
16.) KULLANILMIŞ DELME VE SONDAJ MAKİNELERİNİN İTHALİNDE İZİN GEREKECEK 
 
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)'da yapılan değişiklikle ilgili Tebliğ’in 
EK-1’inden 8430.41.00.00.00 ve 8430.49.00.00.00 GTİPli "delme ve sondaj makineleri" çıkarıldı. 
 
Daha önce EK-1'in Grup-Belirli Eşya sütununda bulunan ilgili makinelerin kullanılmış olanlarının ithaline birim 
kıymet esasına göre izin verilmekteydi. 
 
Artık ilgili makinelerin kullanılmış olanlarının ithalinden önce İthalat Genel Müdürlüğü'ne izin başvurusu yapılması 
gerekecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-10.htm 
 
17.) ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE 
DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 
 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğin bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmıştır (Ar-Ge ve yenilik sayılmayan faaliyetler, Ar-Ge, yenilik ve tasarım 
harcamalarının kapsamı, Ar-Ge ve tasarım indirimi uygulama esasları, Ar-Ge ve tasarım indiriminin 
uygulamasında izlenecek yöntem, Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, Sigorta primi desteği uygulaması, 
Damga vergisi istisnası uygulaması, Gümrük vergisi istisnası, Tasarım Desteği...). 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-4.htm 
 
 


