
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/42 
 

2022/ 42. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) ÖZBEKİSTAN'DA 1 OCAK 2025 TARİHİNE KADAR HAMMADDE VE YARI MAMUL İTHALAT GÜMRÜK VERGİSİ 
SIFIR ORANDA UYGULANACAK 
 
"Sanayi üretiminde hammaddelerin sürekliliğini sağlamak için ek kolaylıkların yaratılmasına yönelik tedbirler 
hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı [PQ-392 https://lex.uz/uz/docs/-6233618] uyarınca Özbekistan’a 1 Ocak 2025 
tarihine kadar hammadde ve yarı mamul ithalatında gümrük vergisi sıfır oranda uygulanacaktır. 
 
 Ayrıca, 1 Ocak 2023'ten itibaren: 
 
 - kurulum ve devreye alma-tamir hizmetleri, personel eğitim hizmetleri ve diğer hizmetlerin bedeli ekipman 
alım (satış) sözleşmesinde belirtilmediği durumlarda piyasa değeri üzerinden hesaplanır; 
 
 - bu hizmetlerin sağlanması için mukim olmayanın vergilendirilebilir gelirinin sözleşme bedelinin %20'sine eşit 
sayılmasına ilişkin mevcut prosedür kaldırılacaktır. 
 
392 sayılı Karar'ın EK-1 listesinde gümrük vergisi sıfırlanan ürünler; 
 
EK-2 listesinde ise ithalinde gümrük vergisi ve KDV muafiyeti sağlanan teçhizat listesi görülebilir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15549/ 
 
2.) AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ'NİN GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULAMASI HK 
 
Bişkek Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 23 
Eylül 2022 tarihinde yapılan Avrasya Ekonomik Birliği Konseyi Toplantısı'nda muhtelif ürün gruplarına ilişkin 
gümrük vergisi düzenlemeleri ile bazı ürünlerin ithalatında 31 Mart 2023 tarihine kadar tarife muafiyetleri 
uygulanmasına ilişkin karar alındığı, söz konusu kararın 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği ve kararla 
ilgili bilgiler ile karar kapsamında yer alan ürünlerin GTİP bilgilerine aşağıda yer alan adresten ulaşılabileceği 
bildirilmektedir. 
 
Link: https://www.tim.org.tr/tr/duyurular-avrasya-ekonomik-birliginin-gumruk-vergisi-muafiyeti-uygulamasi 
 
GTİP Bilgileri Link: 
https://www.alta.ru/tamdoc/22sr0150/#:~:text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%95%D0%AD%D0%9A%20%D0%BE%D1%82
%2023.09.2022%20%E2%84%96%20150 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

3.) KOZMETİK FİRMALARININ DİKKATİNE 
 
Kozmetik Yönetmeliği’nin AB uyumu kapsamında güncelleme çalışmaları devam etmekte olup ekte yer alan 
bileşenler yakın zamanda kozmetik yönetmeliği eklerinde yer alacaktır. 
 
Link: https://www.titck.gov.tr/duyuru/kozmetik-firmalarinin-dikkatine-17102022160911 
 
4.) ÜRÜNLERİN GDO (SOYA-MISIR İÇEREN) ANALİZLERİ İÇİN GEREKLİ TAAHHÜTNAME HK 
 
İzmir Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü onaylı GDO (Soya-Mısır içeren) içeren hayvansal ürün ithalat 
başvurularında kullanılacak olan taahhütname örneğini bir yazıyla paylaştı. 
 
Link: http://www.izmgmd.org.tr/download.php?id=6625&sayfaId=5612 
 
5.) ÇİN MENŞELİ CAM ELYAF İTHALİNDE DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7019 tarife pozisyonunda sınıflandırılan cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve 
tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk 
şeklindeki cam dokuma hariç)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde  yürürlükte olan 
dampinge karşı önlemin, aynı şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. 
 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221018-8.htm 



                                                                                                    

 

 
6.) VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI HK 
 
Veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ülkeye girişine ve Kontrol Belgesine ilişkin usul ve esaslara dair uygulama 
birlikteliği oluşturmak amacıyla yeniden düzenlenen Veteriner Kontrollerine Tabi Ürünlerin Ülkeye Girişine İlişkin 
Uygulama Talimatına göre yürütülecek. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/18102022-173922_ust-yazipdf.pdf 
Talimat Link: https://files.igmd.org.tr/doc/18102022-173922_ust-yazipdf.pdf 
 
7.) ETİYOPYA HÜKÜMETİ'NİN 38 ÜRÜNE İTHALAT YASAĞI GETİRMESİ HK 
 
Etiyopya Hükümeti 38 ürün grubuna ithalat yasağı getirdi. Ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu öncelikli ithalat 
kalemleri için yeterli döviz sağlanabilmesini teminen, anılan 38 ürün grubunun ülkeye ithalatına izin verilmeyeceği 
açıklandı. Anılan yasaklamanın süresiz olarak devam edeceği anılan Bakanlıkça ilan edilmiştir.  Bu kapsamda, 
bahse konu uygulama 17/10/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 
 
İthalatı yasaklanan ürünler;  
Şekerlemeler, sakızlar, çikolatalar, tatlı bisküviler, gofretler, meyve suları ve konserve meyveler, reçeller, patates 
cipsleri, domates salçası, maden suyu ve diğer alkolsüz içecekler dahil su, viski, şarap, bira ve diğer tüm alkollü 
içecekler, sigaralar ve diğer tütün ürünleri, parfümler, kokular, makyaj müstahzarları, sabunlar, havai fişekler, 
duvar resimleri, çantalar, cüzdanlar, posta kartları ve benzeri kartlar, takvimler, şapkalar, yapay çiçekler, insani 
ve yapay saçlar, yapay takılar,  CBU otomobiller ve üç tekerlekli araçlar (elektrik motorlu taşıtlar hariç),  CBU 
motosikletler  (elektrik motorlu taşıtlar hariç), bisikletler, ev ve ofis mobilyaları (özel tasarım sandalyeler hariç), 
sofra tuzları, oyunlar, kol saatleri, masa ve duvar saatleri, şemsiye, halılar, hazır/işlenmiş domuz ve tavuk eti, ton 
balığı, sardalya ve diğer deniz ürünleri, bebek veya küçük çocuklar için süt ve mama hariç paketlenmiş gıdalar, 
seramik ve porselen mutfak gereçleri, gazlı çakmak, saç tokası, klips, kulplar, rulo, fiyonk, bant, midilli kuyruğu, 
tiyara ve cam ürünleridir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15631/ 
 
8.) FAS TARAFINDAN TÜRKİYE MENŞELİ BUZDOLAPLARI İÇİN UYGULANAN ANTİ DAMPİNG ÖNLEMİ HK 
 
Rabat Ticaret Müşavirliğimizden edinilen bilgiye göre Fas’ın Türkiye, Tayland ve Çin menşeli buzdolabı ithalatına 
karşı uyguladığı anti damping önleminin 15 Ocak 2023 tarihinde sonra ereceği öğrenilmiştir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-9775.html 
  
9.) NAYLON VE POLİAMİD İPLİKLERDE KORUNMA ÖNLEMİ HK 
 
Naylon ve poliamid ipliklerde ek mali yükümlülük tahsili şeklinde uygulanmakta olan korunma önlemi 3 yıl daha 
uzatıldı. Yeni miktarlar 21 Kasım 2022'den itibaren geçerli olacak. 



                                                                                                    

 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221019-3.pdf 
 
10.) 2023-TEMMUZ DÖNEMİNDE V SAYILI LİSTEYE ALINMASI TALEP EDİLEN EŞYALAR HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Kimya, Tekstil ve Konfeksiyon Dairesi Başkanlığından alınan yazıda, 
sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 
Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma ile üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde 
ise kota başvurularının ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere 
edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir. 
 
Bu kapsamda, AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya 
tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların 
Ticaret Bakanlığına en geç 04.11.2022 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 
 
Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası 
almış olması gerekmekte olduğu, itirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-
tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. 
 
Bu kapsamda, söz konusu firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTİP'den 
ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması 
gerektiği büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir. 
 
Link: https://www.baib.gov.tr/files/downloads/PageFiles/3559a241-944f-ed11-a91b-000c29511bae/Files/ek-
6.pdf 
 
11.) 1206.00.91.00.19 VE 1206.00.99.00.19 GTİP’Lİ YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA GÜMRÜK VERGİSİ HK 
 
İthalat Rejim Kararında yapılan değişiklikle 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li yağlık ayçiçeği 
tohumunda gümrük vergisi oranı yüzde 5 olarak değiştirilerek 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) sıfır 
olarak uygulanacağına ilişkin dipnot kaldırılmıştır. 
 
27.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliğe göre yağlık Ayçiçek tohumunda gümrük vergisi %5 olarak 
uygulanacaktır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221020-6.pdf 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

12.) KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNE (REX) İLİŞKİN BAŞVURULARI ALMAYA YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ HK 
 
Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin başvuruları almaya yetkili gümrük idareleri güncellendi. 
 
Link: https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/kayitli-ihracatci-sistemine-rex-iliskin-basvurulari-almaya-yetkili-
gumruk-idareleri 
 
13.) ÇİN MENŞELİ FERMUARLARDA DAMPİNGE KARŞI VERGİ DEVAM EDECEK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Dişleri adi metallerden olanlar” ve 
9607.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “Diğerleri” ürünlerine yönelik olarak başlatılan nihai gözden 
geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde dampinge karşı verginin devamına karar verildi. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221021-4.htm 
 
14.) ANTREPODA TAHLİLE GİDEN VE GÜMRÜK GÖZETİMİNDEN ÇIKMAYAN EŞYANIN ANALİZ RAPORUNUN 
EMSAL ALINMASI HK 
 
Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgilerden antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın GTİP kodunun tespiti 
amacıyla laboratuvar tahliline gönderilmesine ilişkin taleplerin reddedildiği, gönderilmesi durumunda ise 
Laboratuvar Müdürlüğü tarafından düzenlenen analiz raporlarının emsal olarak kabul edilmediği anlaşıldığından 
Gümrükler Genel Müdürlüğünce konuya ilişkin açıklama yazısı yayımlanmıştır. 
 
Yazıya göre; 
 
Antrepo beyannamesi kapsamı eşyaların da yükümlü talebi halinde tahlile gönderilmesi ve antrepo rejimi 
kapsamında tahlil edilen eşyaya ilişkin alınan analiz raporlarının, anılan eşyanın gümrük gözetiminden çıkmamış 
ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş olması halinde emsal olarak kullanılabilmesi, bahse konu 
eşyalardan Gümrük Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu 
esas alınarak, Gümrük Yönetmeliği ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınması gerektiği 
bildirilmiştir. 
 
EK-1: Antrepo Beyannamelerine İlişkin Tahlil Talepleri 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

15.) ANTREPODA DEVİRLER DAHİL USD FATURALARDA ÖDEMENİN TL OLARAK YAPILMASI NEDENİYLE BEYAN 
İŞLEMLERİ HK 
 
Antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devirler de dahil olmak üzere, beyanname eki faturanın döviz 
cinsinden düzenlediği ve ödemenin Türk Lirası cinsinden yapıldığı durumlara münhasır olmak üzere 
beyannamede Transfer Bildirim Formu (TBF) ID numarasının beyanına ilişkin olarak Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’nce açıklama yazısı yayımlanmıştır. 
 
EK-2: TBF İşlemleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

Ek-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-17474625-109 
Konu :Antrepo Beyannamelerine İlişkin Tahlil Talepleri 

20.10.2022 / 79277537 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ile 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere; “Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi 
tutulması” başlıklı 196/A maddesi eklenmiş ve bu madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşyanın, yükümlü talebi 
üzerine rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilebilmesi ve tahlil sonuçlarının rejim beyanında kullanılabilmesi 
sağlanmıştır. 
Bu itibarla, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 05.11.2015 tarih ve 11442749 sayılı Genel Müdürlüğümüz 
yazısı yürürlükten kalkmıştır. 
Diğer taraftan, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden antrepo beyannamesi kapsamındaki eşyanın GTİP kodunun tespiti 
amacıyla laboratuvar tahliline gönderilmesine ilişkin taleplerin reddedildiği, gönderilmesi durumunda ise Laboratuvar 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen analiz raporlarının emsal olarak kabul edilmediği anlaşılmıştır. 
Gümrük Kanunu 41 inci maddesinde “Talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, 
gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verilebilir” ifadeleri 
yer almaktadır. 
Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği 196 ncı maddesi 2/b fıkrası "Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde 
süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya 
üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine 
dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan 
tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün 
kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.", 2/ç fıkrası 
ise “ Birinci fıkrada belirtilen eşya, laboratuvar tahliline tabi tutulduktan sonra gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya 
ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş ise yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez” hükmüne amirdir. 
Bu çerçevede, antrepo beyannamesi kapsamı eşyaların da yükümlü talebi halinde tahlile gönderilmesi ve antrepo rejimi 
kapsamında tahlil edilen eşyaya ilişkin alınan analiz raporlarının, anılan eşyanın gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya 
ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş olması halinde emsal olarak kullanılabilmesi, bahse konu eşyalardan Gümrük 
Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan 
fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 
  

 
 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

Ek-2 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-85593407-156.06 

Konu :TBF İşlemleri 

20.10.2022 / 79203039 
DAĞITIM YERLERİNE 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ`in 8 inci maddesinin dokuzuncu 
fıkrasına 2022-32/66 no.`lu Tebliğ ile 19.04.2022 tarihinde eklenen hüküm kapsamında yapılan düzenleme doğrultusunda, 
antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devirler de dahil olmak üzere, beyanname eki faturanın döviz cinsinden 
düzenlediği ve ödemenin Türk Lirası cinsinden yapıldığı durumlara münhasır olmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde işlem 
yapılması uygun bulunmuştur. 

Antrepoda veya geçici depolama yerinde yapılan devir nedeniyle yapılan peşin ödemeye ilişkin banka tarafından Türk Lirası 
cinsinden düzenlenen TBF ID`nin beyanname kalem ekranı `vergiler ve dokümanlar` kısmında banka yazısı olarak beyan 
edilmek ve referans kısmına TBF ID numarası yazılmak suretiyle işlem yapılması mümkün olup, bu gibi durumlarda 
beyannamenin 44 no.`lu hanesinde beyana konu eşya için gerek devreden gerekse devralan tarafından yapılan ödemelere 
ilişkin TBF ID`lerin belirtilmesi gerekmektedir. Gümrük idaresince yapılan kontroller kapsamında beyanların doğruluğunun 
tarihli, 63222552 sayılı Dağıtımlı Yazımız çerçevesinde bloke konulmak suretiyle işlemlerin tamamlanacağı tabiidir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

 


