
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/4 
 
 
 

2022/ 4. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) ÇİN MENŞELİ FİBER OPTİK KABLOLARA AB ANTİ SÜBVANSİYON VERGİSİ HK  

 
AB Komisyonu Çin menşeli fiber optik kablolara 20.01.2022 tarihinden itibaren anti sübvansiyon vergisi 
uygulanmasına karar verdi. 
Çin'den gelen fiber optik kablolara uygulanan sübvansiyon karşıtı vergiler %5,1 ile %10,3 arasında değişmektedir. 
 

 
 
Link :  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.012.01.0034.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A012%3ATOC#doc
ument1 
 
2.)  UKRAYNA TARAFINDAN MENŞE ŞAHADETNAMELERİ ELEKTRONİK OLARAK DÜZENLENMESİ HK 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nca 
elektronik olarak düzenlenecek tercihsiz menşe şahadetnamelerinin " https://verify.ucci.org.ua " internet 
adresinden doğrulanabileceğine ilişkin yazı yayımlandı. 
 
EK-1: Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın e-sertifika uygulamasına başlaması 
 
 
 



                                                                                                    

 

3.)  TAM BEYANLI YAYGIN BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL VE VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜKLEME HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü Korona virüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi 
Gümrükleme yazısı: Cerrahi eldiven, serum, katater  vb. korona virüs kapsamında tanınan gümrük işlemlerindeki 
kolaylıklar sona ermiştir. 
 
EK-2 : Coronavirüs Tedbirleri – Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme 
 
4.)  İHRACATÇILARA VE SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ VE FİİLEN ÜRETİM FAALİYETİYLE İŞTİGAL EDEN 
KURUMLARA KURUMLAR VERGİSİ ORANI 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANACAK  
 
İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli 
uygulanacaktır. Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat yapan kurumların söz 
konusu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine 
yüzde 19 olarak uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yukarıdaki fıkra hükmüne göre 
ayrıca indirim uygulanmaz. 
 
Kanun maddesi 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan 
özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22.01.2022 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm 
 
5.)  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA OLSA DAHİ FORKLİFT İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİNİN TAHSİL 
EDİLMESİ HK 
 
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları 
değiştirilmiş 29 Haziran 2021 itibariyle  anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak 
Makine ve Teçhizat Listesi” eklenmişti. 
 
Yatırım Teşvikli olarak ithal edilecek forkliftlere (8427 tarife pozisyonu) gümrük vergisi muafiyeti 
uygulanmayacağına ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce bir yazı yayımlandı.  
 
Yazıya göre yatırım başlama tarihi 29.06.2021 öncesi olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi 
kapsamında “forklift” ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük 
vergisi tahsil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma 
sahip olan makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır. 
 
Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 ve sonrası olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararın EK-8 listesinde yer alan makine ve teçhizatın 
gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilmesi gerekmektedir. 
 
EK-3: Yatırım Teşvik/Forklift 
 



                                                                                                    

 

6.) SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİ 2021/12 SAYILI GENELGE HK 
 
Genelge’ye göre Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine 
veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilebilmektedir. 
 
Ancak, söz konusu eşyanın deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevk edilecek olması durumunda, eşyanın liman 
sahasında bulunan geçici depolama yerlerine konulabilmesine izin verilmekte ve ilgili eşya ilave süreler de dahil 
olmak üzere azami 90  gün boyunca, liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerinde kalabilmektedir. 
 
Bu kapsamda eşyanın liman sahasında bulunan geçici depolama yerine alınması uygulaması 2021/12 sayılı 
Genelge’de yapılan değişiklikle bir yıl daha uzatılarak 31.12.2022 tarihine kadar geçerli hale getirildi. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021-12%20SAYILI%20GENELGE--25.03.2021.pdf 
 
7.)  SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARET DOKÜMANLARI (E-TİCARET İŞLEMLERİ)  HK 
 
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nce “Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Dokümanları” 
konulu bir yazı yayımlandı ve özellikle Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin kalitesinin arttırılması amacıyla 
söz konusu işlemlerin daha sağlıklı olarak beyan edilebilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak için Sınır Ötesi 
Elektronik Ticaret Rehberi ve Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Tanıtım Videosu hazırlanmıştır. 
 
Link: https://tagm.ticaret.gov.tr/yayinlar/sinir-otesi-elektronik-ticaret-e-ticaret 
 
8.) MOBİLYA, DERİ EŞYA, AYAKKABI VE CEP TELEFONU İHTİSAS GÜMRÜKLERİ HK 
 
Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü mobilya ihtisas gümrükleri arasına eklendi. 
 
Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) menşeli olmayan 94.01 
(9401.30, 9401.90 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya hariç), 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 tarife alt 
pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife pozisyonlarında ve 
9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri mobilya 
ihtisas gümrüklerinden yapılmaktadır. 
 
Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük 
müdürlüklerine Niğde Gümrük Müdürlüğü eklendi. 
 
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya yetkili 
gümrüklerin arasına eklendi. 
 
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 182) 
 
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 183) 



                                                                                                    

 

 
––Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 185) 
 
9.) NAYLON VE POLİAMİD İPLİKLERİN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HK 
 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2022/1) ile 1676 sayılı “Naylon veya Diğer Poliamidlerden 
İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” kapsamında aşağıda GTİP ve tanımı belirtilen 
ipliklerde tüm ülkeler için uygulanmakta olan ek mali yükümlülüğün uzatılmasına ilişkin soruşturma açıldı. 
 
-5402.31 Naylon veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçmeyenler) 
 
-5402.32.00.00.00 Naylondan veya diğer poliamidlerden (tek katının her biri 50 teksi geçenler) 
 
-5402.51 Naylondan veya diğer poliamidlerden 
 
-5402.61 Naylondan veya diğer poliamidlerden 
 
-5402.45 Diğerleri, naylonlardan veya diğer poliamidlerden 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220126-5.htm 
 
10.)  ŞEKER İHRACATININ KAYDA BAĞLANMASI HK 
 
30/12/2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2021/12) marifetiyle “Şeker (GTP:1701)” İhracı 
Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir. 
 
İlgili eşyanın ihracında sadece koordinatör Birlik olarak tayin edilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği tarafından kayıt verilecektir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-958.html 
 
11.) TAMİR AMAÇLI GEÇİCİ İHRACAT VE A.TR DOLAŞIM BELGESİ HK 
 
Gümrük Birliği ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşyanın garanti kapsamı dışında tamir 
amacıyla Gümrük Birliği ülkelerine geçici ihraç edilmek istenmesi durumunda, eşyaya ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi 
düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Ticaret Bakanlığı’ndan görüş sorulmuştu. 
 
Konu hakkında Bakanlık’tan alınan yazıda, 2006/10895 sayılı Kararda A.TR Dolaşım Belgesinin Gümrük Birliği 
kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracı durumunda düzenlenecek bir belge olmasına yönelik 
şekilde kurgulanan hükümler olduğu belirtildi. 
 



                                                                                                    

 

Bu nedenle A.TR Dolaşım Belgesinin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım 
statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı bu 
kapsamdaki eşya için yine aynı Karar’da ilgili hükümlerine yer verilen INF2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun 
olacağının değerlendirildiği ifade edilmiştir. 
 
Link: https://www.atonet.org.tr/IcerikDetay/13214_tamir-amacli-gecici-ihracat--atr-dolasim-belgesi 
 
12.) SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
Ticaret Bakanlığının, Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-2.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-16934678-180.05 
Konu :Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
E-Sertifika Uygulamasına 
 

18.01.2022 / 71134615 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi :10.06.2020 tarihli ve E-16934678-724.01.01-00054899463 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızda Ukrayna yetkili makamları tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin 
"origin@customs.gov.ua" e-posta adresinden doğrulanmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan 03.01.2022 tarihli ve 33727960 sayılı yazıda özetle, Ukrayna 
Ticaret ve Sanayi Odası'nca elektronik olarak düzenlenecek tercihsiz menşe şahadetnamelerinin "https:// 
verify.ucci.org.ua" internet adresinden doğrulanabileceği ifade edilmektedir. 

Bilgileri ile bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica 
ederim. 
 

Sevil KARACA AYDEMİR 
Bakan a. 

Daire Başkan 
 

Ekler: 
1 Adet yazı ve eki. 
( Ekler EBYS ile gönderilmiştir.) 
 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                    

 

 

T.C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü 
(ASGM) 

Sayı :E-41495679-150.05-33727960 03.01.2022 
Konu :Ukrayna Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın e-sertifika uygulamasına 
başlaması 
 

TİCARET BAKANLIĞINA 
(Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü) 

 
 

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nın tercihli olmayan menşe sertifikalarının elektronik formatta (e-sertifika) 
düzenlenmeye başlanacağını bildiren yazı ve eklerin örnekleri Kiev Büyükelçiliğimizden alınmakla ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
 

Ertan YALÇIN 
Bakan a. 

Elçi, Genel Müdür Yardımcısı 
DAGY 

 

Ek.Tk. 
 
 
 
 

UKRAYNA TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİ 

07.12.2021 No 3317/11.0-6 

Elektronik sertifikalarının 
düzenlenmesi ile ilgili olarak 

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliğine saygılarını sunar ve Aralık 2021 
tarihinden itibaren Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odalarının tercihli olmayan menşe sertifikaları (İngilizce) elektronik 
biçimde (e-sertifika) vermeye başlayacağını duyurmaktan onur duyar. 



                                                                                                    

 

E-sertifıkadaki "For official" adlı 4. Sütunda çevrimiçi olarak e-sertifıkanın verildiğini kontrol edebilecek resmi 
doğrulama sitesine bir bağlantıyla birlikte QR kodu, "Certirication" adlı 10. sütunda sertifikayı onaylamaya yetkili 
kişinin imzasının, adının, soyadının ve adının baş harflerinin taranmış bir kopyası ve Ticaret ve Sanayi Odası'nın 
mührünün taranmış bir kopyası, "Declaration by the exporter" adlı 11. sütunda ihracatçı işletme/gönderici 
yetkilisinin imzasının taranmış bir kopyası (e-sertifika örneği - Ek 1) eklenecektir. 

Tercihli olmayan menşe sertifikasının güncel kağıt formu (Ek 2)'da e-sertifikanın uygulanmasından sonra 
kullanılacaktır, ürünlerin menşei bir kağıt sertifika veya e-sertifika ile teyit edilebilir. 

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odalar tarafından verilen tüm sertifikaların gerçekliğinin doğrulanması, htts://verify. 
ucci.org.ua bağlantısındaki "Bir menşe sertifikası verildiğinin doğrulanması" alt sisteminde gerçekleşir. 

Arama kutusuna sertifikanın ayrıntıları girilmeli: 

• Numara (ön ek, boşluksuz numara) 

• Veriliş tarihi. 
Veri tabanında bir sertifika mevcut ise, sistem sertifikanın PDF dosyasını görüntüler. 

Bu bilgileri Türkiye Cumhuriyeti gümrük makamlarına iletilmesini arz ederiz. İngilizce mesaj ektedir (Ek 3). 

Ukrayna ürünleri için genel formdaki malların menşe belgelerini İngilizce olarak tasdik etmeye yetkili kişilerin 
imza örnekleri ve Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odalarının mühürlerinin baskıları Türkiye Cumhuriyeti gümrük 
makamları tarafından yasallaştırılmak üzere her sene gönderilir. 

Söz konusu belgeler 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihler arası yasallaştırılmak üzere Ukrayna Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından 10.12.2020 tarihli 3456/11.0-6 sayılı yazı ile gönderilmiştir. 

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliğine en derin saygılarını yineler. 
 
 

Ekler: 3 adet Ek 3 sayfadan ibarettir 
 

Saygılarımla, 
Birinci Başkan Yardımcısı 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-2: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-52856264-106.02.01- 
Konu : Coronavirüs Tedbirleri - Tam Beyanlı Yaygın 
            Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi 
            Gümrükleme 
 

18.01.2022 / 70682692 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : 20.03.2020 tarihli ve E-52856264-106.02.01-00053406947 sayılı yazı. 

Coronavirüs tedbirleri kapsamında belirli eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin ilgide kayıtlı yazımız çerçevesinde 
gümrük işlemlerinde tanınan kolaylıklara mevcut durum itibarıyla son verilmiştir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 
 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-3: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-18723479-240- 

Konu :Yatırım Teşvik/Forklift 

19.01.2022 / 70954150 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 29.06.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 2012/3305 
sayılı Kararda değişiklik yapan 28/6/2021 tarihli ve 4191 sayılı Kararın 5 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları değiştirilmiş ve 
anılan Karara “Ek-8: Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi” eklenmiştir. 

Buna göre; 2012/3305 sayılı Kararın 9/2 nci maddesinde "Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro 
normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna 
çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton 
pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil 
edilir." hükmü yer almakta iken, söz konusu değişiklik ile anılan fıkra; 

"Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve Ek-8'de yer alan makine ve teçhizat gümrük 
vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir." şeklinde düzenlenmiş olup, 
Ek-8 'de düzenlenen "Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi" başlıklı listede 
forkliftler de yer almaktadır. 

Söz konusu mevzuat değişikliğine ilişkin olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir örneği ekli 10.12.2021 
tarihli ve 3133110 sayılı yazıda; 

"1. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 öncesi olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında 
"forklift" ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil 
edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan 
makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır. 

2. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 ve sonrası olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararın EK-8 listesinde yer alan makine ve teçhizatın 
gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilmesi gerekmektedir." 
denilmektedir. 

Bununla birlikte, anılan Bakanlığın forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler 
için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmadığı yönündeki görüşünün uygulanmasında söz 
konusu araçların sınıflandırmasına ilişkin aşağıda yer verilen hususların dikkate alınması gerekmektedir: 

Türk Gümrük Tarife Cetveli 84.27 tarife pozisyonunda "Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük 
arabaları" sınıflandırılmakta olup, pozisyon metninde yer alan "diğer yük arabaları" ifadesinden de anlaşılacağı 
üzere forkliftler de özel bir yük arabası çeşidi olarak nitelendirilmektedir. 



                                                                                                    

 

84.27 tarife pozisyonu izahname notlarında ise forkliftler için "...bunların bazıları geniş ebatta olup dikey 
vaziyetteki bir direk üzerinde kayarak hareket eden bir kaldırma vagonu ile yükü taşırlar. Kaldırma mekanizması, 
normalde sürücü mahallinin ön kısmına yerleştirilmiştir. Bu kaldırma mekanizması, hareket esnasında yüke 
destek görevi görmek ve bu yükü istif etmek üzere ya da taşıt üzerindeki bir yere koymak maksadı ile kaldırmak 
üzere imal edilmiştir." şeklinde açıklama getirildiği görülmektedir. 

Diğer taraftan, 84.27 tarife pozisyonu alt açılımlarının belirlenmesinde eşyanın "forklift" yada "diğer yük arabası" 
olması önem arz etmediğinden yukarıda belirtilen açıklama dışında tarife mevzuatında başkaca bir ayırım kriteri 
bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş forklift ithali işlemlerine ilişkin olarak yukarıda 
belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli araştırmanın yapılarak, bu kapsamda değerlendirilen eşyadan gümrük 
vergisinin tahsil edilmesi hususunda, 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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Bakan a. 
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İlgi: a) 18.01.2021 tarihli ve E-18723479-240-00060731085 sayılı yazınız 

b) 26.01.2021 tarihli ve 2267232 sayılı yazımız 

c) 07.12.2021 tarihli ve E-18723479-240-00069562927 sayılı yazınız 
İlgi' (a)'da kayıtlı yazınızda, istifleme makinası ve forklift ticari tanımı ile 8427 tarife alt pozisyonunda YTTS6 ve 
YTTSV muafiyet koduyla beyan edilen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin tetkikinde bazı beyannamelere ait 
yatırım teşvik belgelerinde "gümrük vergisi muafiyeti" ibaresinin yer aldığının tespit edildiği bildirilmiş olup 
yazınız ekinde gönderilen listede yer alan söz konusu ithalat işlemlerinde gümrük vergisi tahsil edilip edilmeyeceği 
hususunda Bakanlığımız görüşünün iletilmesi talep edilmiş ve talebiniz üzere ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ile 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararın 9 uncu maddesinde "Teşvik belgesi kapsamında 



                                                                                                    

 

otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road 
truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, 
forklift ve beton pompası ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük 
vergisi tahsil edilir." hükmü yer aldığı ve söz konusu hüküm çerçevesinde yatırım teşvik belgesi kapsamında 
forklift ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil 
edilmesi gerektiği, diğer taraftan forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler 
için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. 

İlgi (c)' de kayıtlı yazınızda ise YTB eki ithal makine ve teçhizat listesi kapsamında onaylanan "forklift"lere ilişkin 
beyannameler kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin genel uygulamaya esas olmak üzere Bakanlığımız 
görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir. 

İlgi (b)'de kayıtlı yazımız sonrası 29.6.2021 tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karar değişikliği ile 
birlikte ilgi (b)' de kayıtlı yazımızda yer alan "Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici (Euro normlarına uygun 
yeşil motoru haiz olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün 
olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi 
halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir." hükmü "Makine 
ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça ve EK-8’de yer alan makine ve teçhizat gümrük vergisi 
muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilir." şeklinde değiştirilmiştir. Bu itibarla; 

1. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 öncesi olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında 
"forklift" ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil 
edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan 
makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmamaktadır. 

2. Yatırım başlama tarihi 29.06.2021 ve sonrası olan yatırım teşvik belgelerinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararın EK-8 listesinde yer alan makine ve teçhizatın 
gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilmesi gerekmektedir. 
Bilgileri ile gereğini arz ederim. 

Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN 
Bakan a. 

Genel Müdür V. 

Ek: İlgi (b)'de kayıtlı 26.01.2021 tarihli ve 2267232 sayılı yazımız. 

  

 


