
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/43 
 

2022/ 43. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) KOCAELİ DERİNCE LİMANI VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURUM ADI DEĞİŞTİ 
 
Kocaeli Derince Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kurum adı 11 Ekim 2022 tarih ve 31980 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 110 sayılı kararnamesi doğrultusunda "Kocaeli Veteriner Sınır 
Kontrol Noktası Müdürlüğü" olarak değiştirilerek KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) de gerekli isim 
değişikliği yapılmıştır. 
 
Konuya ilişkin olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazısında  Kocaeli Veteriner Sınır Kontrol Noktası 
Müdürlüğü ile yapılacak yazışmalarda yeni kurum adının dikkate alınması gerektiği ve kurumsal mail adresinin 
kocaeli.vskn@tarimorman.gov.tr olarak tanımlandığı bildirilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/24102022-100931_kurum-isim-degisikligipdf.PDF 
 
2.) İRAN’DA TIBBİ MALZEME İTHALATI KDV’DEN MUAF TUTULDU 
 
İran İslam Şura Meclisi Ekonomi İşlerin Komisyonu Başkanı Muhammed Reza Pur Ebrahimi, tıbbi malzemeler, ilaç 
hammaddeleri ve bebek maması ithalatının KDV'den muaf tutulmasına ilişkin tasarının onaylandığını açıklamıştır. 
 
Kaynak: Tejarat news, 09.10.2022, 
 https://tejaratnews.com/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15722/ 
 
3.) ISPM-15 AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR 
YÖNETMELİK TASLAĞI HK 
 
Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine, (IPPC) taraf olan üye ülkeler, ihraç yolu ile ülkelerine gelen mal ve 
malzeme ile birlikte taşıma, koruma gibi amaçlarla kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin ISPM-15 standardına 
uygun olarak ısıl işleme tabi tutulmasını istemektedir. 
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nce yapılan duyuruda Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması 
ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı"nın https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde görüşe açıldığı 
ve yönetmelik taslağının incelenerek görüşlerin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-
1'inde yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 20 Kasım 2022 tarihine kadar öncelikli olarak elektronik ortamda, 
yazılı olarak da OAİB Genel Sekreterliğine gönderilmesi (aydemira@oaib.org.tr) gerektiği bildirildi. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-9891.html 
 
 



                                                                                                    

 

4.) MALEZYA MENŞELİ AĞIR VASITA, ZİRAİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ LASTİKLERİ HK 
 
Malezya menşeli/çıkışlı 4011.20.90; 4011.70.00.00.00; 4011.80.00.00.00 ve 4011.90.00.00.00 gümrük tarife 
pozisyonları altında kayıtlı “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” 
ithalatına yönelik olarak başlatılan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın önlemsiz 
olarak kapatılmasına karar verilmiştir. 
Soruşturma sonuçlanıncaya kadar mevcut önlemin uygulanmasına devam edilecektir. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221025-15.htm 
 
5.) SİTRİK ASİT İÇİN GÖZETİM UYGULAMASI HK 
 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/2) ile 2918.14.00.00.00 tarife pozisyonunda 
sınıflandırılan sitrik asit için brüt kg başına 2,5 ABD Doları gözetim uygulanacaktır.  
Uygulama 24 Kasım’da yürürlüğe girecektir.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221025-14.htm 
 
6.) DOMATES SALÇASI İHRACINDA KAYIT BELGESİ İŞLEMLERİ HK 
 
Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Diğerleri: (GTP: 2002.90) 
(Salça) eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmişti. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığından alınan 
bir yazı ile, bu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca OAİB tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
Mevzu bahis eşyanın ihracatında ibraz edilmesi gereken taahhütname ve dilekçe örneği ve  söz konusu eşyanın 
ihracat prosedürü ile ilgili bilgi almak için Genel Sekreterlik Kayda Bağlı İhracat birimi ile iletişime geçilmesi 
gerekmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-9926.html 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

7.) ASKIYA ALMA SİSTEMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ HK 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, sanayicimizin 
ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz 
tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota 
başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere 
edilerek karara bağlanmakta olduğu ifade edilmektedir. 
 
Yazıda devamla, AB ya da Türk firmalarınca 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya 
alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin ekte yer alan listeye yönelik itirazların 4 
Kasım 2022 tarihine kadar Bakanlıklarına iletilmesi gerektiği bildirilmektedir. 
 
 Başvuruların işleme konulabilmesi için yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt 
numarası almış olması gerektiği bildirilerek, itirazlara ilişkin formlara: https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-
alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir. 
 
Ek 1: Gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi (29 Sayfa) : 
http://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2022/G%C3%BCmr%C3%BCk%20vergisi%20ask%C4%B1ya%2
0al%C4%B1nm%C4%B1%C5%9F%20olan%20e%C5%9Fya%20listesi.docx 
 
Ek 2: Ticaret Bakanlığı Yazısı (1 Sayfa): 
http://www.itkib.org.tr/files/downloads/Belgeler/2022/Ticaret%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Yaz%C
4%B1s%C4%B1_.pdf 
 
8.) TUNUS'A İTHALATTA ÖN KONTROL SİSTEMİ HK 
 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi 
Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak bir bildirge yayımlanarak ithal ürünlerin kalitesinin 
sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına 
geçildiği, ekte yer alan ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal edilmesi zorunluluğu 
getirildiği ve söz konu düzenlemenin 17 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. 
 
Ön kontrol sistemindeki ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal edilmesi zorunluluğu 
getirildi. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-9899.html 
  
9.) YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDA KAYIT BELGESİ İÇİN ESAS ALINACAK KIYMET HK 
 
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, yürürlükte bulunan İthalatta Gözetim 
Uygulanmasına İlişkin 2022/1 sayılı Tebliğ ile bazı tarım ürünlerinin ithalatı kayıt belgesi alınması suretiyle gözetim 
uygulaması kapsamında bulunduğu ve kayıt belgesine esas oluşturacak fiyatların İhracatçı Birliklerine iletildiği 
belirtilmektedir. 
 



                                                                                                    

 

Aynı yazıda devamla, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2022/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde 1206.00.91.00.19 
ve 1206.00.99.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında 
halihazırda fatura kıymeti üzerinden kayıt belgesi düzenlendiği, ilgili eşyalarda gümrük vergisinin 20.10.2022 
tarihli ve 31989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6241 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %5 seviyesine 
yükseltildiği, uygulamanın 27 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir. 
 
Bu çerçevede, yağlık ayçiçeği tohumunda kayıt belgesi düzenlenirken 27.10.2022 tarihi itibarıyla CIF 1500 ABD 
Doları/ton kıymetin esas alınmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=71381575620221024172647 
 
10.) ÜRÜN KURALLARI VERİ TABANI HK 
 
Teknik düzenlemelerin güncel listesini, ürün kapsamını ve her bir ürün grubu için piyasaya arz gerekliliklerini ayrı 
ayrı açıklayan ve her bir teknik düzenleme özelinde sorumlu yetkili kuruluşların irtibat bilgilerini içeren "Türkiye 
Ürün Kuralları Veri Tabanı Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyete alınmıştır.  
 
Link: https://urunkurallari.ticaret.gov.tr/tr 
 
11.) MISIR İTHALATTA AKREDİTİF ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN GÜNCELLEME HK 
 
Mısır Merkez Bankasınca alındığı belirtilen yeni karar doğrultusunda 500 bin USD'ye kadar olan ithalat 
işlemlerinin akreditiften muaf olduğu belirtilmiş olup konunun uygulamasına ilişkin hususlar belirlenmiştir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15784/ 
 
12.) TÜRK VE RUS PLAKALI RÖMORK/YARI RÖMORKLAR İLE YAPILAN TAŞIMALAR HK  
 
1 Kasım 2022 tarihinden itibaren; Ro-Ro kullanılarak sadece römork/yarı römork olarak ülkemize gelecek veya 
ülkemizden gidecek Rus plakalı taşıt birimleri için geçiş veya UBAK izin belgesi aranmamasına yönelik U-Net 
Otomasyon Sisteminde yapılan düzenleme hk. 
 
Link: 
https://www.utikad.org.tr/Images/Duyuru/24102022turkverusplakaliromorkyariromorklarileyapilantasimalar5
83431.pdf 
 
13.) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HK 
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin MÜKELLEFİYET/İndirim başlıklı (I/C-2.1.1.2.), Tevkifat 
Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı başlıklı (I/C-2.1.3.3.8.1.), MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM/İndirimli Orana Tabi 
İşlemlerde İade Uygulaması başlıklı (III/B-3.) bölümü, Yılı İçinde Nakden İade İşlemi başlıklı (III/B-3.2.5.), KDV 
İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR/İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra İşleme İlişkin Mal ve 
Hizmet Alımları ile İlgili Kur Farkları başlıklı (IV/A-1.6.), Teminat Karşılığı İade başlıklı (IV/A-5.), Vergi İnceleme 



                                                                                                    

 

Raporu ile İade başlıklı (IV/A-6.), HİS Uygulamasına Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi başlıklı (IV/C-2.) 
bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221025-12.htm 
 
14.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/31) HK  
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ürünü ithalatına 
yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221025-15.htm 
 
15.) SONRADAN KONTROL İŞLEMLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİNİN KALDIRILMASI (PAAMK BÖLGESİ) HK 
 
29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Pan Avrupa Akdeniz Bölgesindeki ülkelere yönelik sonradan kontrol 
taleplerinin ve yanıtlarının normal posta ile gönderilmesi; hatırlatma, teyit vb. amaçlar için yurt dışı gümrük 
idareleri ile e-posta yazışmalarına devam edilmesi; bu ülkelerden e-posta ile gönderilen bir sonradan kontrol 
talebi veya yanıtı olması halinde, gönderen adrese gerekli belgelerin normal posta ile gönderilmesi yönünde 
eposta yoluyla bir geri dönüş yapılması talebi hk. 
 
EK-1: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 14.10.2022 tarihli 79132175 sayılı yazısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-16934678-180.99 

Konu :Sonradan Kontrol İşlemlerinde Covid-19 Tedbirlerinin Kaldırılması / PAAMK Bölgesi 

14.10.2022 / 79132175 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: 03.09.2022 tarihli ve E-16934678-180.99-00077838615 sayılı yazımız. 

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Pan Avrupa Akdeniz (PEM - Pan Euro-Mediterranean) Bölgesindeki ülkeler ile tercihli 
ticaretimiz kapsamındaki menşe ispat ve dolaşım belgelerine ilişkin olarak yürütülen sonradan kontrol 
işlemlerinde Covid-19 Salgını nedeniyle getirilen istisnai uygulamaların sona erdirildiği bildirilmişti. 
Genel Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylardan, söz konusu yazımızın ilgili idarelerle eposta yoluyla iletişime 
geçilmemesi şeklinde yorumlandığı anlaşılmıştır. 
Yazımızda da belirtildiği üzere, 29 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ilgili ülkelere yönelik sonradan kontrol 
taleplerinin ve yanıtlarının normal posta ile gönderilmesi gerekmekle beraber; hatırlatma, teyit vb. amaçlar için 
yurt dışı gümrük idareleri ile e-posta yazışmalarına devam edilmesi uygun görülmektedir. 
Aynı zamanda, ilgili ülkelerdeki muhataplarımız tarafından; İlgi'de kayıtlı yazımızda atıfta bulunulan PEM 
Sekretaryası yazısından söz konusu ülkelerdeki tüm gümrük idarelerinin haberdar olmayabileceği dile 
getirilerek, bu ülkelerden e-posta ile gönderilen bir sonradan kontrol talebi veya yanıtı olması halinde, 
gönderen adrese gerekli belgelerin normal posta ile gönderilmesi yönünde eposta yoluyla bir geri dönüş 
yapılması talep edilmiştir. 
Söz konusu talep, Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüş ve Bölge Müdürlükleriniz personelinin istifade 
edebileceği bir örneği ekli taslak bir e-posta şablonu oluşturulmuştur. 
Bilgileri ile gereğini rica ederim. 

Mehtap ATAKAN ÖZKAN 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı 

Ek : İngilizce E-Posta Şablonu 

Dear colleague, 
Thank you for your e-mail. In accordance with the Information Note published on 29/08/2022 with ref.number 
5993677 by the European Commission acting as PEM (Pan-Euro-Med) Secretariat, we kindly ask you to send 
your request/reply1 via normal post. 
The postal address of our Customs Directorate is ……..2 Please bear in mind that we need the physical copy of 
your letter in order for us to be able to initiate the necessary procedures. 
Thank you for your cooperation. 
__________________________- 
1 Yabancı İdare bir sonradan kontrol talebinde bulunuyorsa "request", Bakanlığımızın gönderdiği talebe cevap 
veriyorsa "reply" yazılmalıdır. 
2 İlgili Bölge Müdürlüğünün açık adresi yazılmalıdır. 


