
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/40 
 

2022/ 40. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) İTALYA MENŞE ŞAHADETNAMESİ SONRADAN KONTROL ADRESİ HK 
 
İtalya Gümrük İdaresi'ne yönelik menşe şahadetnamesinin sonradan kontrol talebine ilişkin, tek yetkili makamın 
İtalyan Ticaret Odası olduğu yönündeki bilgiye istinaden, İtalya Gümrük İdaresi ile iletişime geçildiği ve İtalya 
Ticaret Odalarının adreslerine https://www.camcom.gov.it web adresinde bulunan Camere di commercio 
bölümünden ilgili ticaret odasının seçilerek ulaşılabileceği bildirilmiştir. 
 
Ek-1: İtalya Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi 
 
2.) TAYLAND MENŞE ŞAHADETNAMESİ SONRADAN KONTROL ADRESİ HK 
 
Tayland'da menşe şahadetnamesi düzenlemeye yetkili kuruluşlardan Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Odalarına ilişkin 
iletişim bilgileri gönderilerek, yabancı ticaret odalarından olan Tayland-Türk Ticaret Odası'nın (Thai-Turkish 
Chamber of Commerce) resmi olarak tanınmadığı bilgisi iletilmiştir. 
 
Ek-2: Tayland Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi 
 
3.) UKRAYNA'NIN ORTAK TRANSİT SİSTEMİNE KATILIMI HK 
 
Ülkemiz ile birlikte, Avrupa Birliği (AB), Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri ve Birleşik Krallık, Kuzey 
Makedonya ve Sırbistan'ın taraf olduğu, 1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'ye (Ortak Transit 
Sözleşmesi), Sözleşme'nin karar alma organı olan Ortak Komite'nin aldığı karar doğrultusunda, 1 Ekim 2022 tarihi 
itibarıyla Ukrayna da Akit Taraf olarak katılım sağlayacaktır. 
 
Bu kapsamda, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla söz konusu ülkeye/ülkeden Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme 
kapsamında taşıma yapılacak olması halinde AB-Ukrayna sınırında NCTS'de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması 
gerekecektir. Buna göre, varış ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarında Ukrayna’ya ilk giriş idaresinin transit 
idaresi olarak beyanda yer alması gerekecektir. 
 
Bununla birlikte, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Akit Taraflar nezdinde yürürlüğe girecek ve Ortak Transit Rejimine 
İlişkin Sözleşme'nin Eklerini değiştirecek olan 3/2022 sayılı Ortak Komite Kararı ile değişecek mezkur Sözleşmenin 
eki Bireysel ve Kapsamlı Teminata ilişkin olan Ek III İlave C1'de yer alan “Ortak Transit Rejimi Bireysel Teminat 
Mektubu” ve Ek III İlave C4'de yer alan "Ortak Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektubu" örneklerine göre, varış 
ülkesi Ukrayna olan ortak transit beyanlarını kapsayacak yeni teminat mektuplarının yazımız ekinde bulunan 
mektup örneklerine göre düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
Ayrıca, söz konusu değişiklikler çerçevesinde uluslararası kapsamlı teminat kullanma izni sahibi rejim hak 
sahiplerinin Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden ortak transit rejimi kapsamında yapacakları transit işlemlerinde 
herhangi bir aksamaya neden olunmaması amacıyla, mevcut kullandıkları uluslararası geçerli kapsamlı teminat 



                                                                                                    

 

mektupları için ilgili bankadan ekte yer alan teminat mektubu değişikliğini (zeyilname) onaylatıp Bakanlığımıza 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) sunmaları gerekmektedir. 
Diğer taraftan, Ukrayna'ya veya Ukrayna üzerinden transit işlemi gerçekleştirmeyecek rejim hak sahiplerinin 
mevcut durumlarının devamı için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 
 
Link: https://www.mergumder.org.tr/index.php?sf=duyuruAyrintisi&duyuruId=4645 
 
4.) 2022/1 SAYILI TIBBİ CİHAZLARA İLİŞKİN GENELGE HK  
 
Avrupa Birliği’nin sırasıyla (AB) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Tüzüğü ile (AB) 2017/746 sayılı İn Vitro Tanı Tıbbi 
Cihazlar Tüzüğü’ne tam uyumlu olarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ile “İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği” 2/6/2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup ilgili Yönetmelikler 
hâlihazırda yürürlüktedir. Söz konusu Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri ürün güvenliğini sağlamak amaçlı yeni 
yükümlülükler ve yeni uygulamalar getirmektedir. 
 
Bu kapsamda, yeni mevzuatta; 
 

- İktisadi işletmecilerin mevzuata uyum sorumlusu olarak en az bir personel çalıştırması zorunluluğu, 
 

- AB’nin merkezi kayıt sistemi olan EUDAMED’e kayıt bildiriminde bulunulması zorunluluğu, 
 

- Tıbbi cihazların etiketlenmesi ve yeniden ambalajlanmasına ilişkin konularda ithalatçı ve dağıtıcılara 
yükümlülük getirilmesi 

 
hususlarının ilk kez tanımlandığı görülmektedir. Yeni mevzuatta belirtilen gereklilikler doğrultusunda Ürün Takip 
Sistemine (ÜTS) ilişkin gerekliliklerin de güncellenmesi, tıbbi cihaz yönetmeliklerinin etkin bir şekilde 
uygulanabilmesi ve söz konusu hususlarda yeni getirilen uygulamalara yönelik konuların netleştirilmesi ile 
sektörün bilgilendirilmesi amacıyla 2022/1 sayılı Tıbbi Cihazlara ilişkin Genelge hazırlanmıştır. 
 
Link: https://www.titck.gov.tr/duyuru/tibbi-cihaz-taraflarinin-dikkatine-30092022223928 
Genelge Link: 
https://titck.gov.tr/storage/Archive/2022/announcement/20221saylTbbiCihazlarailikinGenelge_51a92c57-
8f7e-453d-b506-a2a19dff13de.pdf 
 
5.) IKBY'DE TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN SIFIRLANMASINA İLİŞKİN ALINAN KARARIN 
SÜRESİ UZATILMIŞTIR  
 
IKBY Gümrükler Genel Müdürlüğü un, pirinç, yağ (ayçiçek yağı, mısır yağı, bitkisel margarin yağı), siyah çay, şeker, 
baklagiller (nohut, mercimek, bakla, normal kuru fasulye, lobya fasulye, maş fasulyesi), bebe sütü/maması 
ürünlerinde gümrük vergilerinin sıfırlanmasına ilişkin evvelce alınan kararın uzatıldığını açıklamıştır. Bu 
çerçevede, IKBY Bakanlar Kurulu aksi yönde karar alana kadar söz konusu ürünlerde gümrük vergisi sıfır olarak 
uygulanacaktır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15344/ 



                                                                                                    

 

6.) 3920.10-3921.19 ALT POZİSYONLARINDA YER ALAN BAZI PLASTİK ÜRÜNLERİNDE BELİRLİ BİR DÖNEMDE 
GÖZETİM UYGULANMAYACAKTIR 
 
27.08.2022 itibariyle gözetim uygulaması kapsamına alınan 3920.10 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan etilen 
polimerlerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler (gözeneksiz), ile 3921.19 tarife alt pozisyonunda 
sınıflandırılan diğer plastiklerden plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şeritler için 27.08.2022 ila 15/10/2022 
tarihleri arasındaki işlemlerde kıymet kriterli gözetim uygulanmayacaktır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221004-6.htm 
 
7.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/24) HK 
 
Çin Tayvanı, Vietnam ve Sri Lanka menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan 
“bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında 
yer alan “bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.99.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu 
altında yer alan “diğerleri; aksam ve parçalar (bisiklet tekerlekleri ve jant hariç) için dampinge karşı önlemlerin 
Tabloda belirtildiği gibi uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221005-5.htm 
 
 
 



                                                                                                    

 

8.) TÜRKİYE’DEN İTHAL İNŞAAT DEMİRİNE TELAFİ EDİCİ VERGİ HK 
 
ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye 
yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Türkiye’den ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi 
edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Habaş Sinai ve Tıbbi 
Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. için %15,99 seviyesinde yer alıyor.  
 
Link: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-10-05/pdf/2022-21627.pdf 
  
9.) E-İHRACAT DESTEKLERİNE İLİŞKİN GENELGE HK 
 
5986 Sayılı E-ihracat Destekleri Karar'ına ilişkin "E-ihracat Desteklerine İlişkin Genelge" ve "Ekleri" 7/10/2022 
tarihi itibari ile Ticaret Bakanlığı sayfasında yayımlanmıştır. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri 
 
10.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/25) HK 
 
Çin Tayvanı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011.40 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan 
“motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler”, 4013.90.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu 
altında yer alan “motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler” ve 8714.10.30.00.00 gümrük tarife istatistik 
pozisyonu altında yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4011.40 gümrük tarife 
pozisyonunda yer alan dış lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ile aynı gümrük tarife istatistik 
pozisyonunda yer alan “tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları (yalnız 4013.90.00.00.11 gümrük tarife 
istatistik pozisyonunda yer alan iç lastikleri ihtiva eden tekerlekler, jantı hariç)” ithalatına yönelik olarak başlatılan 
ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının 
tamamlanması neticesinde mevcut önlemlerin aynı şekilde devam etmesine karar verildi. 

 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221008-6.htm 



                                                                                                    

 

11.) DEMİR VEYA ÇELİKTEN BELİRLİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI İTHALATINDA DAMPİNG HK 
 
7307.91, 7307.93.11.00.11,7307.93.11.00.12 ve 7307.93.19.00.00 gtipli demir veya çelikten belirli boru bağlantı 
parçalarının Çin menşeli olanlarının ithalatında Tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı önlemin devamına 
karar verilmiştir. 

 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221008-7.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
Ab Gümrük Mevzuatına Uyum, Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi 

Sayı : E-16934678-180.05- 

Konu : İtalya Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi 

30.09.2022 / 78649741 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 23/09/2022 tarihli, 78455634 sayılı yazısı. 

İlgi'de kayıtlı yazı konusu İtalya Gümrük İdaresi'ne yönelik dir.antifrodecontrolli.maacao@adm.gov.it e-posta 
adresine gönderilen menşe şahadetnamesi sonradan kontrol talebine ilişkin, söz konusu adresten menşe 
şahadetnamelerinin düzenlenmesinden ve kontrolünden kendilerinin sorumlu olmadıkları, bu konuda tek yetkili 
makamın İtalyan Ticaret Odası olduğu yönündeki bilgiye istinaden, İtalya Gümrük İdaresi ile iletişime geçilmiş 
olup İtalya Ticaret Odalarının adreslerine https://www.camcom.gov.it web adresinde bulunan Camere di 
commercio bölümünden ilgili ticaret odası seçilerek ulaşılabileceği bilgisi edinilmiştir. 

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

Sevil KARACA AYDEMİR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
EK-2: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 
Ab Gümrük Mevzuatına Uyum, Mali İşbirliği ve Birlik Programları Dairesi 

  

Sayı : E-16934678-180.05- 
Konu : Tayland Menşe Şahadetnamesi Sonradan Kontrol Adresi 

 
30.09.2022 / 78642757 

DAĞITIM YERLERİNE 

 
Bankgok Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan 20/09/2022 tarihli e-posta ile iletilen Tayland'da menşe 
şahadetnamesi düzenlemeye yetkili kuruluşlardan Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Odalarına ilişkin iletişim bilgileri 
ilişikte gönderilmektedir. 

Öte yandan bahsi geçen e-postada yabancı ticaret odalarından olan Tayland-Türk Ticaret Odası'nın (Thai-Turkish 
Chamber of Commerce) resmi olarak tanınmadığı bilgisi iletilmektedir. 

Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

Sevil KARACA AYDEMİR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

 


