
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/36 
 

2022/ 36. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) BELGELERİNE YÖNELİK BAŞVURULAR DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) 
ÜZERİNDEN ALINACAK 
 
Dahilde İşleme Rejimi (DİR) belgelerine yönelik başvurular 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren sadece Destek 
Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacaktır. DYS’ye geçişle birlikte mevcut DİR Otomasyon Sistemi’nde yer alan 
tüm kullanıcı yetkileri iptal edilecek, DYS üzerindeki yetkilendirmeler esas alınacaktır. Şirketlerimizin mağduriyet 
yaşamaması için İhracatçı Birliklerine başvurarak DYS kayıt işlemlerini tamamlaması, kayıtlı olanların ise mevcut 
kullanıcılarının yetki sürelerini kontrol etmesi önem arz etmektedir. Geçiş süreci aşağıdaki şekilde tamamlanacak 
olup, DYS devreye girdikten sonra kullanıcıların DİR uygulamasına yönelik her türlü tespit, öneri ve bildirimlerini 
dysdahildeisleme@ticaret.gov.tr adresine iletmesi rica olunur: 
  
15 Eylül Perşembe saat 23:59 itibariyle DİR Otomasyon Sistemi şirketlerin yeni belge, revize ve kapatma 
başvurularına kapatılacak, sadece beyanname tescil, kapatma ve iptal işlemleri ile Bakanlık başvuru inceleme 
işlemleri devam edecektir. 
16 Eylül Cuma saat 23:59 itibariyle DİR Otomasyon Sistemi Bakanlık inceleme işlemlerine kapatılacaktır. 
17 Eylül Cumartesi saat 19:00 - 18 Eylül Pazar saat 19:00 arasında 24 saat süre ile DİR kapsamı beyannamelere 
yönelik tescil, kapatma ve iptal işlemleri kapatılacaktır. 
18 Eylül Pazar saat 19:00’da beyanname tescil, kapatma ve iptal işlemleri yeniden devreye alınacaktır. 
19 Eylül Pazartesi 00:00’dan itibaren, yeni belge başvuruları ile eski sistem üzerinde düzenlenmiş belgelere ait 
revize ve kapatma taleplerine yönelik işlemler sadece DYS üzerinden yürütülecektir. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-
dys#:~:text=1)%20Dahilde%20%C4%B0%C5%9Fleme%20Rejimi%20(D%C4%B0R,DYS%20%C3%BCzerindeki%20y
etkilendirmeler%20esas%20al%C4%B1nacakt%C4%B1r. 
 
2.) İTHALATINDA SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ÖZEL İZİN ALINMASI GEREKEN MADDELER HK 
 
2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulacak maddelere yeni 
maddeler eklendi. Listeye eklenen 12 adet maddenin ithalatında Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin alınması 
gerekecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220906-2.pdf 
 
3.) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNE SALÇA EKLENDİ 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar 
Listesine 2002.90 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan "domates salçası” eklendi. Domates salçası ihracatında 
gümrük beyannameleri ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220907-4.htm 



                                                                                                    

 

4.) BULGUR (GTP: 1904.30) İHRACATINDA KOTA UYGULAMASINA SON VERİLMESİ HK 
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden gelen 06.09.2022 tarihli yazıda (e-posta) “İhracı kayda 
bağlı olan Bulgur (GTP: 1904.30) eşyasının ihracatında tatbik edilen kota uygulaması prosedüründe değişikliğe 
gidildiği, söz konusu eşyanın kayda alınması ile ilgili detaylar için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliğine başvurulması gerektiği belirtilmektedir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-499.html 
 
5.) KİK ANTİ- DAMPİNG SORUŞTURMASI/MOTOR BATARYALARI HK 
 
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İş birliği Konseyi (KİK), 
Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından 8507.10 Gümrük 
Tarife Pozisyonu altında sıralanan ülkemiz menşeli "motor bataryaları” ithalatına karşı yürütülen anti-damping 
soruşturmasında açıklanan nihai kararla ülkemizden yapılacak ithalatta %39 oranında anti-damping önlemi 
uygulanmasına hükmedildiği ifade edilmektedir. 
Yazıda devamla, söz konusu kararın Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiş olup 25 Ağustos 2022 tarihli ekte 
yer alan Resmî Gazete ‘de yayımlandığı, anılan önlemin 1 Ekim 2022 tarihinden başlamak üzere 5 yıl süreyle 
yürürlükte kalacağı bildirilmektedir. 
 
Link: https://denib.gov.tr/tr/duyuru-2022-241.html 
 
6.) FORKLİFT AKSAM PARÇALARINA KIYMET KRİTERLİ GÖZETİM UYGULAMASI HK 
 
Forkliftler ile kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarındaki kıymet bazlı gözetim uygulamasını 
düzenleyen 2019/8 sayılı Tebliğ kapsamına 8431.20 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan ve forkliftler/kaldırma 
ve elleçleme tertibatı olan yük arabalarıyla birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar alınmıştır. 
Gümrük kıymeti 4 ABD Doları/brüt kg altında olan aksam parçalar kıymet kriterli gözetim uygulamasına tabi 
olacaktır. 
Değişiklikler 8 Ekim 2022'de yürürlüğe girecektir. 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220908-6.htm 
 



                                                                                                    

 

7.) AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU'NUN TÜRKİYE ÇIKIŞLI CAM ELYAFI MENSUCAT SORUŞTURMASINA İLİŞKİN 
NİHAİ KARAR HK 
  
Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye çıkışlı 70.19 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan cam elyafı mensucat 
soruşturmasına ilişkin nihai kararları AB Resmi Gazete ‘sinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Türkiye menşeli olsun ya da olmasın Türkiye çıkışlı ilgili ürünlerin ithalatında Çin için uygulanan vergilerin 
uygulanmasına karar verildi. 
 
Aşağıdaki tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın AB'ye ithalatında yüzde 69 oranında dampinge karşı vergi 
ve yüzde 30,7 oranında telafi edici vergi uygulanacak; 
 
TARIC kodları 7019610083, 7019620083, 7019630083, 7019640083, 7019650083, 7019660083, 7019691083, 
7019699083 ve 7019900083. 
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.233.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2022:233:TOC#d1e1924-1-1 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.233.01.0018.01.ENG&toc=OJ:L:2022:233:TOC#d1e1983-18-1 
 
8.) AHŞAP LEVHA VE KERESTE İHRACINDA (4410-4411 TARİFE POZİSYONLARI) KAYIT UYGULAMASI HK 
 
Bilindiği üzere GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve 
benzeri levhalar” ve  GTP:4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” ve GTP: 4407 
“Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.yi 
geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı 
Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen 
yasaklı keresteler hariç olmak üzere)” eşyaları İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir. 
 
İlgili ürünlerin ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör 
olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca ilgili Sekreterlikce gerçekleştirilmektedir. 
 
Bakanlık talimatı ile söz konusu eşyaların ihracat prosedüründeki kısıtlamalar kaldırılmış olup, kayıt işlemlerinde 
ibraz edilmesi gereken dilekçe ve taahhütname örneği duyuru ekinde yer almaktadır. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-8651.html 
 


