
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/38 
 

2022/ 38. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) ELEKTRIKLI-PILLI DIŞ FIRÇALARI ILE DIŞ FIRÇALARINA AIT BAŞLIKLARI KDV ORANI HK 
 
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup 
Müdürlüğünün 14.09.2022 Tarih E-64597866-250-15471 sayılı Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait 
başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı konulu yazısında “elektrikli-pilli diş fırçaları ile bunlarla 
beraber veya ayrı olarak satışı yapılan diş fırçalarına ait başlıkların” 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
(II) sayılı listenin 37 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu eşyaların ithal ve tesliminin %8 
oranında KDV’ye tabi tutulması gerektiği ifade edilmiştir. 
 
EK-1: E-64597866-250-15471 Sayı 14.09.2022 Tarihli Özelge 
 
2.) TIBBI CIHAZ ITHALAT DENETIMI HK 
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri ile ilgili yazısı: İsviçreli imalatçıların AB 
piyasasına arz edecekleri yeni yönetmelik kapsamı tıbbi cihazlara yönelik herhangi bir üçüncü ülke imalatçısının 
tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği bildirilmiştir.  
 
EK-2: 78053116 Sayılı, 12.09.2022 Tarihli Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Yazısı 
 
3.) SÜT TOZU IHRACATINA KISITLAMA GETIRILMESİ  
 
Tarım Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yazıda, "Önümüzdeki dönemde çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliğin 
ve arz güvenliğinin sağlanması, üretici fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, 0402 Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonu (GTİP) başlığı altında yer alan yağlı ve yağsız süttozu ihracatının 31/12/2022 tarihine kadar kısıtlanması 
uygun görülmüştür" denildi. 
 
4.) 2022/12 SAYILI ÜGD TEBLİĞİ NUMUNE ALMA ESASLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK 
 
2022/12 Sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği Uyarınca Firma Temsilcileri Tarafından Gümrüklü 
Alanda Ürünlerden Numune Alınması Suretiyle Teste Gönderilmesi Ve Başvuruların Mezkur Test Raporuna 
Binaen Sonuçlandırılması Uygulamasına Son Verilecek Olup, Firmaların Ani Değişiklikten Kaynaklanan Bir 
Mağduriyet Yaşamamalarını Teminen Halihazırda Yürütülen Uygulamaya 31/10/2022 Tarihine Kadar Devam 
Edilmesi Gerekmektedir. Anılan Tarihten Sonra Firmaların Konşimento Tarihinden Önce Düzenlenmiş Test Raporu 
Sunmaları, Sunamamaları Halinde İse Firma Talebi Doğrulusunda, Ürünlerin İlgili Ticaret Denetmeni Tarafından 
Numune Alınarak Teste Gönderilmesi Gerekmektedir. 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

5.) ALMANYA MENŞE ŞAHADETNAMESI ONLINE DOĞRULAMA ADRESI HK 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Almanya Menşe Şahadetnamesi Online 
Doğrulama Adresi yazısı hk. 
 
EK-3: 78169068 Sayılı, 14.09.2022 Tarihli Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Yazısı 
 
6.) MALEZYA MENŞELI KAKAO YAĞI ITHALATINDA DAMPINGE KARŞI VERGI HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/23) ile Malezya menşeli 1804.00.00.00.00 
gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “kakao yağı (katı ve sıvı)” için dampinge karşı vergi getirildi. 
 
Link:  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220921-4.htm 
 
7.) ANTREPODAN TRANSITI YASAK EŞYA HAKKINDAKI UYGULAMA HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 Maddesine İlişkin Antrepodan Transiti Yasak 
Eşya Hakkındaki Uygulama ile ilgili yazısı. 
 
EK-4: E-40216608-131.99 Sayı, 05.09.2022 Tarihli Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı 
 
8.) İNCELEME ANALIZ TEST AMAÇLI MUAF EŞYA HK 
 
2022/13 sayılı Genelgenin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere analiz veya test olan firmaların 
veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir düzenlemenin 
uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amaçlı muaf eşya için ön başvuru yapılmaksızın 
yapılacak işlemler hk. 
 
EK-5: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli 78356732 sayılı yazısı  
 
9.) KAYDA BAĞLI İHRACAT GTP:4410-4411 HK 
 
İlgide kayıtlı duyurumuzda, 04/06/2021 tarih ve 31501 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı 
Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat: 2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) kapsamında; 
 
- GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri 
levhalar”, 
- GTP:4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” 
 
eşyalarının İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklendiği bildirilmişti. 
 
Bu defa Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, mezkûr ürünlerin 
ihracatının kayda alınmasında Genel Sekreterliğin koordinatör olarak atanmış olduğu ve kayıt işlemlerinin 
yalnızca OAİB tarafından gerçekleştirilmekte olduğu belirtilmektedir. 



                                                                                                    

 

 
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı talimatında; söz konusu eşyaların ihracat prosedüründeki kısıtlamalar kaldırılmış 
olup, kayıt işlemlerinde ibraz edilmesi gereken dilekçe ve taahhütname örneğine aşağıda yer alan bağlantı 
aracılığıyla ulaşılabilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=2085184132022921113546 
 
10.) BITKI SAĞLIK SERTIFIKALARININ ORIJINALLERININ ITHALATÇI ÜLKEYE SUNULMASI HK 
 
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yazıya atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ukrayna Devlet 
Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servis'inden alınan ekli mektupta, Türkiye'den Ukrayna'ya ihraç edilen 
sevkiyatların Bitki Sağlık Sertifikalarının kopyaları eşliğinde Ukrayna topraklarına ulaştığı bu kopya sertifikalarla 
bitki sağlığı kontrolü talep edildiği bildirilmiştir. 
 
Söz konusu mektupta devamla, bitki ve bitkisel ürünlerin Ukrayna'ya ihracatında Bitki Sağlık Sertifikalarının 
orijinallerinin sevkiyata eşlik etmesini sağlamak amacıyla etkili önlemlerin uygulanması talep edilmektedir. 
 
Ülkemizde Bitki Sağlık Sertifikaları bir asıl ve iki suret olarak düzenlenir. Bitki Sağlık Sertifikasının aslı ithalatçı 
ülkeye verilmek üzere, ikinci nüshası ise firmalarında muhafaza edilmek üzere ihracatçı firmaya verilir. Bitki Sağlık 
Sertifikasının üçüncü nüshası ise Bitki Sağlık Sertifikasını düzenleyen Müdürlükte muhafaza edilir. 
 
Bu kapsamda, Ukrayna'ya ihracatımızda sorun yaşanmaması amacıyla, firmalarımız tarafından ihraç edilmek 
istenen bitki ve bitkisel ürün sevkiyatları beraberinde Bitki Sağlık Sertifikalarının orijinallerinin ithalatçı ülkeye 
sunulması gerektiği bildirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü 
 
Sayı :E-64597866-250-15471 14.09.2022 
 
Konu :Elektrikli-pilli diş fırçaları ile diş fırçalarına ait başlıkların yurt içi satışı ve ithalinde uygulanacak KDV oranı 
 
İlgi : a) … tarihli özelge talep formunuz. 
 
b) … tarihli ek dilekçeniz. 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ek dilekçenizde, dayanıksız tüketim mallarını imal etmek, bu malların ve 
gıda, yiyecek, içecek maddelerinin toptan alımı, pazarlaması, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yaptığınız, bu alanlarda 
ana firma, acenta, mümessil ya da distribütör olarak faaliyette bulunduğunuz belirtilerek, şirketiniz tarafından 
ithal edilen elektrikli-pilli diş fırçaları ile bunlarla beraber veya ayrı olarak satışı yapılan diş fırçalarına ait başlıkların 
ithali ve tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü 
istenilmektedir. 
 
Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye 
dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce 
Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir. 
 
Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve 
hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listede yer almayan vergiye 
tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir. 
 
29/3/2022 tarihli ve 31793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 
sayılı BKK eki (II) sayılı listeye 37 nci sıra eklenerek "sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil 
(sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş 
fırçası ve macunu, diş iplikleri" teslimlerinin 1/4/2022 tarihinden itibaren %8 oranında KDV'ye tabi tutulması 
öngörülmüştür. 
 
Buna göre, elektrikli-pilli diş fırçaları ile bunlarla beraber veya ayrı olarak satışı yapılan diş fırçalarına ait başlıkların 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve söz 
konusu eşyaların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. 
 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
 
  
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 
 



                                                                                                    

 

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge 
geçersizdir. 
 
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi 
tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi 
hesaplanmayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-24545304-554.01.01 
Konu :İthalat Denetimleri 

12.09.2022 / 78053116 
DAĞITIM YERLERİNE 

Malumları olduğu üzere, Türkiye ve EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Ürünlerin Uygunluk 
Değerlendirmesinin Karşılıklı Tanınmasına Dair Protokol; Türkiye-AB Gümrük Birliği Kararı, EEA Anlaşması ve AB-
İsviçre karşılıklı Tanıma Anlaşması kapsamında imzalanmıştır. Anlaşmanın hükümlerinin uygulanabilmesi için 
temel kriter olarak taraf ülkelerin AB mevzuatını uygulaması gerekmektedir. 
 
AB ve İsviçre arasındaki Uygunluk Değerlendirmeye ilişin Karşılıklı Tanıma Anlaşması (Mutual Recognition 
Agreement-MRA) kapsamında tıbbi cihazlara yönelik güncellemenin yapılamamış olması nedeniyle, taraflar 
arasında olası bir anlaşmaya varılıncaya kadar, MRA'nın yeni Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (MDR) kapsamına giren 
tıbbi cihazlar için uygunluk değerlendirme sonuçlarının karşılıklı tanınması, yetkili bir temsilciye ihtiyaç olmaması 
ve teknik düzenlemelerin uyumlaştırılması dâhil ticareti kolaylaştırıcı etkileri 26 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 
geçerliliğini yitirmiştir. 
 
Bu çerçevede, İsviçreli imalatçıların AB piyasasına arz edecekleri yeni yönetmelik kapsamı tıbbi cihazlara yönelik 
herhangi bir üçüncü ülke imalatçısının tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. 
Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

HAKKI KARABÖRKLÜ 
Genel Müdür 

Dağıtım: 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-3: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-16934678-180.99 
Konu :Almanya Menşe Şahadetnamesi 
Online Doğrulama Adresi 

14.09.2022 / 78169068 
DAĞITIM YERLERİNE 

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği'nden alınan ve bir örneği ekte yer alan 13.09.2022 tarihli epostada, 
sistemlerindeki bir sıkıntı nedeniyle menşe şahadetnamelerini doğrulamakta kullanılan https://cert.ihk.de/ 
online doğrulama adresinin bir süredir çalışmadığı; söz konusu durum düzeltildiğinde bildirecekleri ve bu durum 
düzelene kadar menşe şahadetnamesi sonradan kontrol taleplerinin doğrudan ilgili Ticaret ve Sanayi Odasına 
posta yolu ile yapılması gerektiği belirtilmektedir. 
 
Bilgileri ile bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica 
ederim. 
 

Ahmet Şevket DAYIOĞLU 
Bakan a. 

Daire Başkanı T. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-4: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-40216608-131.99 
Konu :Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 Maddesine İlişkin Antrepodan Transiti Yasak Eşya 
Hakkındaki Uygulama 

DAĞITIM YERLERİNE 
 

25.5.2022 tarihli, 31846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 
Yönetmeliğin 330/2 maddesine; "Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli 
ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi 
sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo 
beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına 
sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez. Kullanıcı olarak taşıma işleri 
organizatörleri, 522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur." hükümleri 
eklenmiştir.  
 
Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 maddesine eklenen yeni hükümlere ilişkin olarak Bakanlığımızca düzenlenen 
antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında 
taşınmasına izin verilmeyen eşya hakkında uygulamaya açıklık getirilmesine yönelik talepler intikal 
ettirilmektedir.  
 
Mezkur yönetmelik değişikliği kapsamında antrepoya alınacak eşya için satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki 
alıcısı belli olması; elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka 
bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmemesi hususları da şart koşulmuştur. 
 
Ayrıca, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında 
taşınmasına izin verilmeyen eşyaya ilişkin Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler geçerliliğini korumaktadır. 
 
Bu itibarla, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi 
altında taşınmasına izin verilmeyen halihazırdaki eşya için mezkur yönetmelik değişikliği hükümlerinin 
uygulanması mümkün bulunmamaktadır. 
 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-5: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-18723479-153.99-000 

Konu :2022/13 Sayılı Genelge-İnceleme, Analiz Veya Test 

Amaçlı Eşya 

21.09.2022 / 78356732 

DAĞITIM YERLERİNE 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin 
birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın 
gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmış olup bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı 
Genelge’de gümrük idaresine bir ön başvuru süreci öngörülmüştür. Yükümlüsünce veya dolaylı temsil yetkisine 
sahip operatörler tarafından yapılan ön başvurunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde inceleme, 
analiz veya test amaçlı gelen eşyanın ilgili mevzuat hükmü kapsamında muafen serbest dolaşıma sokulması 
mümkün kılınmıştır. 

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüze intikal eden başvurulardan, faaliyet alanı inceleme, analiz veya test 
işlemleri olan firmaların rutin olarak, bozulabilir veya hemen analize tabi tutulması önem arz eden eşya ithal 
ettikleri, ancak ön başvuru süreci tamamlanana kadar eşyanın gümrükte beklediği ve eşyanın bozulabildiği 
anlaşılmıştır. 

Başvuru sürecinde yaşanan beklemelerin önüne geçilmesini teminen ön başvurunun Tek Pencere Sistemi 
üzerinden elektronik olarak yapılabilmesini sağlayacak ve faaliyet alanı yalnızca inceleme, analiz veya test olan 
firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir 
düzenleme üzerinde çalışılmaktadır. 

2022/13 sayılı Genelge`nin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere yukarıda bahsedilen sistemsel 
düzenlemelerin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte 
bekleyen eşya için ön başvuru yapılmaksızın, 

1. ISO/17025 belgesine sahip akredite laboratuvarlar için; belge akreditasyon numarasının, basitleştirilmiş 
gümrük beyannamesinde (BGB) "referansNo" hanesine; detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" 
hanesine yazılması ve akreditasyon numarasının doğruluğunun "https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search" 
bağlantısı üzerinden teyit edilmesi, 

2. 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği 
kapsamında yetkilendirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ve yetkilendirilen gerçek 
ve tüzel kişilere ait Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yetkili olduklarına dair çalışma izin belgesinin ibrazı ile 
bahsi geçen laboratuvara ait laboratuvar sicil numarasının BGB`de "referansNo" hanesine, detaylı beyanda ise 7 
no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve söz konusu firmanın yetkili olup olmadığının 
"https://www.tarimorman.gov.tr/konu/1521/Yetkili-Gida-KontrolLaboratuvarMudurlukleri" bağlantısında yer 
alan listeden teyit edilmesi, 



                                                                                                    

 

3. Birinci ve ikinci maddeler kapsamına girmeyen firma ve kuruluşlar adına gelen eşyanın, anılan Karar`ın 91 inci 
ve 92 nci maddesinde aranılan şartları taşıdığına gümrük idaresince kanaat getirilmesi, 

şartıyla eşyanın BGB`de "TEST" muafiyet kodu, detaylı beyanda ise "GK8" muafiyet kodu ile beyan edilmesi 
uygun bulunmuştur. 

Bununla birlikte, bu kapsamdaki eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip söz 
konusu eşyaya ilişkin olarak 2022/13 sayılı Genelge`de belirtilen; 

- İthalatın yapıldığı gümrük idaresi, 

- İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı, 

- İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu, 

- İşlemin bitiş tarihi, 

- Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı; 
bilgilerinin, eşyanın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 


