
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/37 
 

2022/ 37. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) TARIM ÜRÜNLERINE İLIŞKIN DİR UYGULAMALARI BEYANNAMEYE ONAY 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 22.06.2022 tarihli duyurumuzla bildirilmiştir. 
 
Konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığından 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 beyannameye onay verilmemesi talimatlandırılmıştır. 
 
Bu doğrultuda, onay işlemlerinin mesai sonrası ve hafta sonu olması durumunda yapılacak ön kontrollerin sağlıklı 
olmayacağı Genel Sekreterliğimizce mütalaa edilmiş olup, mesai sonrası ve hafta sonu olası onay taleplerinin, 
takip eden ilk iş günü karşılanmasına karar verilmiştir. 
 
Link:  
https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=293780962202289152216 
https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=353399121202262292018 
 
2.) DESTEK YÖNETIM SISTEMINE İLIŞKIN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESI 
 
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi güncelleme yapılmıştır. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/5e147fc913b876b9e08303e5/DYS%20Genelgesi_08092022.pdf 
 
3.) AYÇIÇEĞI TOHUMU YAĞIITHALINDE UYGULANACAK GÜMRÜK VERGISI HK 
 
Ham yağların ithalinde dipnot gereği yüzde 36 olan vergi 0 olarak uygulanmaktaydı. Ancak bugün yürürlüğe giren 
değişiklikle 1512.11.91.00.00 GTİP'te sınıflandırılan "ayçiçeği tohumu yağı" nın vergi oranı bugünden itibaren 
yüzde 10 olarak uygulanacak.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-12.pdf 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

4.) TAREKS MARKA VE MODEL DÜZELTME YETKISI HK 
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü "TAREKS Marka ve Model Düzeltme Yetkisi" konulu bir yazı 
yayımladı. Yazıya göre TAREKS’te denetmenlerin onayı ile firmaların başvurulardaki marka ve/veya model 
hatalarını değiştirmelerine imkan sağlayacak bir güncelleme yapılmıştır. 
 
5.) ELEKTRONİK MÜHRE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HK 
 
Elektronik mühür sertifika başvurularının alınması, elektronik mühür sertifikasının oluşturulması, kullanılması, 
iptali ve yenilenmesine yönelik süreçlere, elektronik mühür oluşturma ve doğrulama verileri ile araçlarına, 
elektronik mühür sahibinin yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları hk. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-5.htm 
 
6.) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR HK 
 
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. (Dahilde İşleme Rejimi 
Değerlendirme Kurulu, Belge kapsamında işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve 
yükümlülüklerin devri, Dahilde İşleme Tedbirlerine Uyulmaması, Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların 
Kötüye Kullanımı.) 
 
Link:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220914-16.htm 
 
 


