
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/44 
 

2022/ 44. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK GÜMRÜK TARİFESİ HK 
 
Tüm Avrupa Birliği Üye ülkelerde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanacak olan Gümrük 
Vergisi oranlarını gösterir Ortak Gümrük Tarifesi AB resmi gazetesinde yayımlanmıştır. 
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:282:FULL&from=EN 
 
2.) BANGLADEŞ D-8 TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINDA TAVİZ TANINAN ÜLKELERE DAHİL OLDU 
 
İthalat Rejim Kararı'nda yapılan değişiklikle Bangladeş D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Türkiye 
tarafından taviz tanınan ülkeler arasına alınmıştır. 
 
Bangladeş D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Türkiye tarafından taviz tanınan ülkeler arasına alınmasına 
ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan D-8 Anlaşmasına ilişkin Bilgi Notu Link:  
 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim3dehnYz7AhVlgf0HH
XgECgMQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fticaret.gov.tr%2Fdata%2F5b872ee013b8761450e18f68%2FD-
8%2520Bilgi%2520Notu.doc&usg=AOvVaw37kFSQNRzxEp0kc8qtqJ9w 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221101-13.pdf 
 
3.) KATAR'A SİGARA İTHALATINDA DİJİTAL VERGİ PULU UYGULAMASI HK 
 
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü "Katar'a Sigara İthalatında Dijital Vergi Pulu 
Uygulaması" hakkında bir duyuru yayımladı. 
Katar Genel Vergi İdaresince yapılan açıklamada, Dijital Vergi Pulu Sisteminin tütün ve tütün mamulleri 
ithalatında uygulanmaya başlayacağı belirtilmiş olup anılan uygulama çerçevesinde; 
-13/10/2022 tarihinden itibaren geçerli ve aktif dijital vergi pulu olmayan sigaraların ülkeye ithalatına izin 
verilmeyeceği, 
-3/11/2022 tarihinden itibaren anılan yasağın diğer tütün ürünleri için de geçerli olacağı, 
-11/01/2023 tarihinden itibaren geçerli ve aktif dijital vergi pulu olmayan sigaraların ülke içindeki satış ve 
dağıtımının yapılamayacağı 
- 01/02/2023 tarihinden itibaren geçerli ve aktif dijital vergi pulu olmayan diğer tütün ürünlerinin ülke içindeki 
satış ve dağıtımının yapılamayacağı ifade edilmiştir. 
14 Temmuz 2022 tarihinden itibaren, seçici tüketim vergisi mükellefi sigara ithalatçıların; 4 Ağustos 2022 
tarihinden itibaren ise seçici tüketim vergisi mükellefi diğer tütün ürünleri ithalatçılarının dijital vergi pulu almak 
için elektronik ortamda başvuru yapmalarına imkân tanınmıştır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15864/ 
 



                                                                                                    

 

4.) İNCELEME, ANALİZ VEYA TEST AMAÇLI OLARAK İTHAL EDİLEN EŞYADA ÖN BAŞVURU SÜRECİNE İLİŞKİN 
GENELGE HK 
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167’nci maddesinin 
birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendine göre “inceleme, analiz veya test amaçlı olarak” ithal edilen 
eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelgede öngörülen ön başvuru 
sürecine Tek Pencere Sistemi (TPS) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilmesine dair genelge yayımlanmıştır. 
 
Genelgeye göre; 
 
1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya 
dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan 
Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir. 
 
Yapılan başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun 
bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanacaktır. 
 
Gümrük Müdürlüğünce onaylanan başvurular için Sistem tarafından 23 haneli belge (ID no) oluşturulacaktır. 
 
Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge (ID) numarası (Örnek: No: 
22000000010920000000001) Bakanlıktan yetki alan dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından 
basitleştirilmiş gümrük beyannamesinin "referans No" alanına, yükümlü veya temsilcisi tarafından detaylı 
beyanda beyannamenin “44 nolu" alanına beyan edilecektir. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/2022-14%20sayılı%20genelge.pdf 
 
5.) AB ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI / SERAMİK KARO HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Politikaları Savunma Araçları Şubesinden alınan bir yazıda, 
Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli "Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 
23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 13 Aralık 2021 
tarihinden bu yana bir anti-damping soruşturması yürütüldüğü bildirilmektedir. 
Bu kapsamda, Komisyon 28 Ekim 2022 tarihinde bir örneği ekli nihai bulgu raporunu iletmiş olup firmalarımıza 
%4,8 ila %48 arasında değişen oranlarda damping marjları hesapladığı belirtilmektedir. 
 
Link: https://www.baib.gov.tr/tr/aktuel-sirkuler-2022-yili-sirkulerleri-2022185-sirkuler-01112022.html 
Nihai Bulgu Raporu Link: https://www.baib.gov.tr/files/downloads/PageFiles/785417f0-c759-ed11-a91b-
000c29511bae/Files/ek-7.pdf 
 
6.) SUNİ VEYA SENTETİK LİFLERDEN BELİRLİ MENSUCAT VEYA TEKSTİL ÜRÜNLERİ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/27) ile Çin menşeli 54.07, 58.10, 60.05, 60.06 ve 
63.03 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” 
ithalatında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin devam edilmesine karar verilmiştir. 



                                                                                                    

 

 
Söz konusu tarife pozisyonlarında sınıflandırılan döşemelik-perdelik mensucat ile perdelerde CIF kıymetin yüzde 
70,44 (maksimum 5 ABD Doları/kg) olarak uygulanmakta olan dampinge karşı vergi 03.11.2022 tarihinden 
itibaren yüzde 42,44 (maksimum 5 ABD Doları/kg) olarak uygulanacaktır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221103-4.htm 
 
7.) PLASTİK ELBİSE ASKILARI SINIFLANDIRMA GÖRÜŞÜ HK 
 
Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi`nin 69. dönem toplantısı neticesinde; gerek evlerde veya 
mağazalarda giysi asmak için kullanılabilecek tipteki, gerekse genelde evlerde asılmayan çamaşır, çorap gibi 
giysilerin mağaza vb.`nde teşhiri için kullanılan tipteki plastik giysi askılarının, 1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kurallarına 
göre 3924.90 Armonize Sistem (AS) Kodunda sınıflandırılacağı, 01.06.2022 tarihinden itibaren üye devletlerce 
uygulanmak üzere AVİ olarak duyurulduğundan; 
 
Söz konusu sınıflandırma görüşünün Cumhurbaşkanı Kararı olarak ulusal mevzuatımıza aktarılması çalışmaları 
devam etmekle birlikte, bahse konu eşyanın bundan sonra yapılacak olan sınıflandırma uygulamalarında 3924.90 
AS kodunda değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir. 
 
Ek-1:Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü 
 
8.) İHRACAT GENELGESİ’NİN “İHRACAT BEDELLERİNİN TESPİTİ” BAŞLIKLI 10’UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMIŞTIR 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının Yürürlük tarihi: 2.01.2023 olan 1.11.2022 tarih ve 1608870 sayılı yazısı: TCMB 
İHRACAT Genelgenin “İhracat bedelinin tespiti” başlıklı 10 uncu maddesi dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir. 
 

Değişiklik Sonrası Değişiklik Öncesi 
İhracat bedelinin tespiti 
 
MADDE 10 
 
(4) Kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; 
GB tescil tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları 
kullanılır. 

İhracat bedelinin tespiti 
 
MADDE 10 
 
(4) GB’nin 22 nci hanesinde kayıtlı döviz cinsi ile 
ihracatçıya ödenen döviz cinsinin farklı olması halinde 
kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; fiili 
ihraç tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurları 
kullanılır. 

 
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
 
 
 



                                                                                                    

 

9.) MUHTELİF AYDINLATMA CİHAZLARININ SINIFLANDIRILMASI HK 
 
GGM’ğü Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) 85.12 ve 94.05 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların 
sınıflandırılmasında yorum ve değerlendirme farklılıkların olduğu belirtilerek konuyla ilgili tereddütlerin 
giderilmesine yönelik bir yazı yayınladı;  
Özetle; bir aydınlatma cihazının 94.05 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için tarifenin başka bir yerinde daha özel 
şekilde tanımlanmamış olması gerekmektedir. Bu nedenle bir aydınlatma cihazı şayet 85.12 veya 85.13 tarife 
pozisyonunda sınıflandırılabiliyorsa bu pozisyonlarda yer alması ve 94.05 pozisyonuna dahil edilmemesi gerekir. 
Uygulamada bir aydınlatma cihazının hem 85.12 hem de 94.05 pozisyonunda yer alabileceğinden yola çıkılarak 
tarifenin genel yorum kuralı (3c) çerçevesinde son pozisyonda yer alan 94.05 pozisyonunda sınıflandırma yapıldığı 
gözlemlenmiş olup bu uygulamanın doğru olmadığının hatırlatılmasında fayda görülmüştür. Bir eşya 85.12 veya 
85.13 pozisyonunda sınıflandırılabiliyorsa (genel yorum kuralları sırayla uygulandığından) genel yorum kuralı (1) 
uyarınca 94.05 pozisyonu kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın 85.12 veya 85.13 pozisyonunda 
sınıflandırılmalıdır denilmiştir. 
 
Ek-2: Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının Sınıflandırılması 
 
10.) GK 241/1 UYGULAMASI (DOLAŞIM VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN GÜMRÜK BEYANNAMESİNİN İLGİLİ 
KALEMLERİNDE BEYAN EDİLMESİ) HK 
 
GGM konu ile ilgili yayınladığı yazıda ; Dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören tercihli vergi uygulamasına 
baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgesi bilgilerinin, rejim kapsamında tescil edilen ihracat 
kalemine girilmesi zorunlu olup, söz konusu Belgelere ilişkin bilginin beyannamenin 1 inci kalemi dışındaki diğer 
ilgili kalemlerine girilmemesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 82 Nolu Ekinin 7 nci maddesi çerçevesinde Gümrük 
Kanunu`nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ceza tatbik edilmesi gerektiği Gümrük ve Bölge 
Müdürlüklerine bildirilmiştir. 
 
Ek-3: GK 241/1 Uygulaması (Dolaşım ve Menşe İspat Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili Kalemlerinde 
Beyan Edilmesi Hk.) 
 
11.) ELEKTRİKLİ-PİLLİ DİŞ FIRÇALARI ILE BUNLARLA BERABER VEYA AYRI OLARAK SATIŞI YAPILAN DİŞ 
FIRÇALARINA AİT BAŞLIKLARIN KDV ORANI HK 
 
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 yüzde 8 oranında KDV'ye tabi 
tutulmasının öngörüldüğü; 
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 yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir. 
 
Link: https://www.gib.gov.tr/elektrikli-pilli-dis-fircalari-ile-dis-fircalarina-ait-basliklarin-yurt-ici-satisi-ve-
ithalinde 



                                                                                                    

 

 
12.) DOMATES SALÇASI İHRACATI HK 
 
Bilindiği üzere, 07/09/2022 tarih ve 31946 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişki 
Tebliğ (İhracat: 2006/7) ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/7) marifetiyle “Domatesler (sirke 
veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış ve konserve edilmiş) Diğerleri: (GTP:2002.90) (Salça)” eşyası İhracı 
Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığınca bu eşyanın ihracatının kayıt 
işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri 
yalnızca bu birlikçe gerçekleştirilmektedir. 
 
Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden Birliğimize ulaşan bir yazıda, mevzu bahis eşyanın ihracat prosedüründe 
değişikliğe gidildiği ve söz konusu eşyanın ihracat prosedürü ile ilgili bilgi almak için Genel Sekreterlikleri Kayda 
Bağlı İhracat birimi ile iletişime geçilmesinin beklendiği belirtilmektedir. 
 
OAİB Kayda Bağlı İhracat Birimi 
Telefon:0312 4472740 
Dahili:278 / 277 / 175 / 243 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=4964749012022113165353 
  
13.) KONŞİMENTO TARİHİNDEN SONRA DÜZENLENEN TEST RAPORLARI HK 
 
TAREKS üzerinden yürütülen ithalat denetimlerinde firmalar tarafından ibraz edilen test raporlarının, konşimento 
tarihinden önce düzenlenmiş olması ve ürünlerden numune alınarak test edilmesi hk. 
 
Ek-4: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79561210 sayılı yazısı 
  
14.) YOLCU BERABERİ CEP TELEFONU MUAFİYET HAKKI TAKİBİ-MUHAFAZA ENTEGRASYON PROGRAMI 
KULLANIMI HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün yazılarında; 
 
Yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin takibini mümkün kılmak amacıyla, Genel Müdürlükleri ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen teknik çalışma kapsamında, BTK tarafından kullanılan 
program Ticaret Bakanlığı erişimine açılmış ve sorgulama ara yüzü kullanıma hazır hale getirildiği, 
 
Ticaret Bakanlığı intranet portal sayfasında "Uygulamalar-Gümrük-Gümrükler Muhafaza/Muhafaza 
Uygulamaları-Muhafaza Entegrasyon Uygulaması" altında "Cep Telefonu Muafiyet Kontrolü" olarak adlandırılan 
programda sorgulama ve veri girişi ekranı üzerinden, TCKN/YKN ile yolcunun cep telefonu muafiyet hakkı bulunup 
bulunmadığına ilişkin kontrol sağlanabileceği bildirilmiştir. 
 
Ek-5: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79579256 sayılı yazısı 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
15.) GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ HK 
 
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminde YKTS nde veri girişi yapılan ve gümrük idaresince onay 
işlemleri tamamlanan gümrük müşavirlerince, ortaklık statülerinin geçerli olduğu süre içerisinde, ilgili oldukları 
müşavirlik firmasına ilişkin tüm vergi ve ceza borçlarının sorgulanabilmesine ve Ek tahakkuk/para cezasının ilgili 
olduğu beyannamelerin de görüntülenebilmesine yönelik teknik düzenleme yapılmıştır. 
 
Ek-6: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarihli 79579024 sayılı yazısı 
 
16.) SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA UÇAK TAMİR VE BAKIMI HK 
 
Tamir, bakım ve onarım amacıyla ülkemize gelen uçaklara ait uçak motorlarının dahilde işleme izni çerçevesinde 
tamiri için verilecek ek süre talepleri hk. 
 
Ek-7: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 02.11.2022 tarihli 79320060 sayılı yazısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-17474625-162.01- 
Konu : Plastik Elbise Askıları Sınıflandırma Görüşü 
 
 

02.11.2022 / 79628884 
DAĞITIM YERLERİNE 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan plastik elbise askılarının tarife sınıflandırması uygulamalarında 
sorunlar yaşandığı anlaşılmaktadır. 
Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesi`nin 69. dönem toplantısı neticesinde; gerek evlerde veya 
mağazalarda giysi asmak için kullanılabilecek tipteki, gerekse genelde evlerde asılmayan çamaşır, çorap gibi 
giysilerin mağaza vb.`nde teşhiri için kullanılan tipteki plastik giysi askılarının, 1 ve 6 no.lu Genel Yorum Kurallarına 
göre 3924.90 Armonize Sistem (AS) Kodunda sınıflandırılacağı, 01.06.2022 tarihinden itibaren üye devletlerce 
uygulanmak üzere AVİ olarak duyurulmuştur. 
Söz konusu sınıflandırma görüşünün Cumhurbaşkanı Kararı olarak ulusal mevzuatımıza aktarılması çalışmaları 
devam etmekte olup; bahse konu eşyanın bundan sonra yapılacak olan sınıflandırma uygulamalarında 3924.90 
AS kodunda değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-17474625-162.01 
Konu :Muhtelif Aydınlatma Cihazlarının Sınıflandırılması 

02.11.2022 / 79602478 
DAĞITIM YERLERİNE 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif yazı ve dilekçelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) 85.12 ve 
94.05 tarife pozisyonlarında yer alan eşyaların sınıflandırılmasında yorum ve değerlendirme farklılıkların olduğu 
belirtilerek konuyla ilgili tereddütlerin giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılması talep edilmektedir. 
Öncelikle 85.12 tarife pozisyonu “Motorlu Taşıtlarda, Bisikletlerde veya Motosikletlerde Kullanılan Türden 
Elektrikli Aydınlatma veya İşaret Cihazları…” tanımlı eşyayı kapsamaktadır. Diğer bir pozisyon olan 94.05 tarife 
pozisyonu ise “Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan, Aydınlatma Cihazları…” tanımlı eşyayı 
içermektedir. Diğer bir ifadeyle bir aydınlatma cihazının 94.05 pozisyonunda sınıflandırılabilmesi için tarifenin 
başka bir yerinde daha özel şekilde tanımlanmamış olması gerekmektedir. Bu nedenle bir aydınlatma cihazı şayet 
85.12 veya 85.13 tarife pozisyonunda sınıflandırılabiliyorsa bu pozisyonlarda yer alması ve 94.05 pozisyonuna 
dahil edilmemesi gerekir. Uygulamada bir aydınlatma cihazının hem 85.12 hem de 94.05 pozisyonunda yer 
alabileceğinden yola çıkılarak tarifenin genel yorum kuralı (3c) çerçevesinde son pozisyonda yer alan 94.05 
pozisyonunda sınıflandırma yapıldığı gözlemlenmiş olup bu uygulamanın doğru olmadığının hatırlatılmasında 
fayda görülmüştür. Bir eşya 85.12 veya 85.13 pozisyonunda sınıflandırılabiliyorsa (genel yorum kuralları sırayla 
uygulandığından) genel yorum kuralı (1) uyarınca 94.05 pozisyonu kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın 
85.12 veya 85.13 pozisyonunda sınıflandırılmalıdır. 
Bilindiği üzere Gümrük Genel Tebliğinin (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi)(Seri No:4) eki 94.05 tarife 
pozisyonuna ilişkin açıklama notunda "... (4) 86. Fasıldaki kara nakil vasıtalarına, uçaklara, gemilere veya botlara 
mahsus lambalar ve aydınlatma cihazları; Örneğin; trenlerin ön ışıkları, lokomotif ve demiryolları taşıtları 
fenerleri; uçaklar için ön lambalar; gemiler veya botların fenerleri. Buna rağmen monoblok far ünitesi üniteleri 
85.39 pozisyonunda sınıflandırılmıştır...." hükmü bulunmaktadır. Aydınlatma cihazının 94.05 tarife pozisyonunda 
sınıflandırılabilmesi için hiçbir şekilde tarifenin diğer pozisyonlarının kapsamına girmemesi (örneğin açıklama 
notunda belirtildiği üzere demir, deniz ve hava yollarında kullanılan taşıtlara özel aydınlatma cihazlarından 
olması) gerekmektedir. 
Diğer yandan aydınlatma cihazının 87 inci fasılda yer alan taşıtlar ile birlikte, diğer fasıllarda yer alan taşıtlarla da 
kullanılabilmesi halinde GYK 3(a) çerçevesinde 85.12 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir. 
Yukarıdaki hususlar çerçevesinde 85.12 pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın diğer aydınlatma cihazlarından 
ayrımına yardımcı olacak bazı hususlara aşağıda değinilmiştir. 
• Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde veya motosikletlerde kullanılan aydınlatma cihazlarının dış mekanda 
kullanılacak türde olanları genellikle darbeye, çiziklere ve paslanmaya karşı dayanıklı gövdeye sahip, su-toz 
geçirmez özelliklerine sahiptir 
• Bunlar trafikte fark edilebilirlik ve yolu görünür kılmak adına genellikle belirli bir açıyla ışın yollar. 
• Bazı modellerde sarı-kırmızı-beyaz gibi farklı renk kombinasyonları sayesinde çakar ışıklar, sinyal, geri vites, stop 
lambası, gündüz farı gibi amaçlarla kullanılır. 
• Ürünlerde soğutmaya yardımcı heatsink benzeri kanallı bir parça bulunur ve aracın hareketiyle oluşan hava 
akımı sayesinde aydınlatma cihazı soğutulur. 
• Araca montajını kolaylaştıracak bileşenler içerirler. (Örneğin bağlantı ayağı, asma kelepçeleri vb.) 



                                                                                                    

 

• 85.12 pozisyonu aynı zamanda taşıtların iç mekan aydınlatma cihazlarını da kapsamaktadır. 
• Araç tavanı, dikiz aynası bölümü, okuma lambası, kapı kolları vb. bölümleri aydınlatmaya yarayan veya dekoratif 
amaçlı aydınlatma sağlayan eşya da bu pozisyona dahildir. Bunlar da dizayn ve kullanım yerine göre diğer 
aydınlatma cihazlarından ayrılabilirler. 
• Aynı zamanda 85.12 pozisyonunda yer alan eşyalar aracın aküsünden besleneceğinden genellikle 12V DC güç 
kaynağı ile çalışır. 
Bu itibarla taşıtlarda kullanılan aydınlatma cihazlarının sınıflandırılmasında yukarıda bahsedilen hususların 
dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-3: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-52707093-132.99- 
Konu :GK 241/1 Uygulaması (Dolaşım ve Menşe İspat 
Belgelerinin Gümrük Beyannamesinin İlgili 
Kalemlerinde Beyan Edilmesi Hk.) 

02.11.2022 / 79519070 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören ihracat beyannamelerinde, 
A.TR dolaşım belgeleri veya menşe ispat belgesi bilgilerinin beyannamelerin 1 inci kaleminde beyan edilmesine 
karşın diğer kalemlerinde beyan edilmemesi sebebiyle, Gümrük Yönetmeliğinin 82 Nolu Eki 7 nci maddesi 
çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanması hususunda uygulama farklılıkları ve tereddütler olduğu anlaşılmıştır. 
Malumları olduğu üzere, Gümrük Kanununun 67 nci maddesinin 2 nci fıkrası: "Bir beyannamenin iki veya daha 
fazla kalemi kapsaması halinde, her kaleme ilişkin bilgiler ayrı bir beyan sayılır. Bir kalemin eksik veya fazlası, diğer 
kalemin fazla veya eksiğine mahsup edilemez. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonunun alt 
açılımında bulunan ve aynı kanuni veya tercihli vergi oranına tabi eşya bir kalem sayılır." , 
Gümrük Yönetmeliğinin "Beyannameye Eklenecek Belgeler" başlıklı 114 üncü maddesinin 1 inci fıkrası: 
"Bakanlıkça belirlenecek haller hariç olmak üzere ve bu Yönetmeliğin eksik beyana ilişkin hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, kodları ile açıklamaları ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenerek Bakanlığın kurumsal internet sayfasında 
duyurulan ve aşağıda belirtilen belgelerin gümrük beyannamesine eklenmesi zorunludur. Bu belgeler dışında 
gümrük beyannamesine herhangi bir belge eklenmez. 
a) Tercihli tarife uygulanabilmesi için gerekli olan belgeler ile vergilendirmeyi doğrudan etkileyen veya yükümlüye 
vergi avantajı sağlayan belgeler, 
…", 
Gümrük Yönetmeliğinin "Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı" başlıklı 14 Nolu Ekinin "II-Beyanname 
Kutularına İlişkin Açıklamalar" "A. İhracat" kısmının , "44 Nolu Kutu: Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" 
Bölümü: "Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası 
vb.) bu kutuya yazılır..." , 
Hükmünü amirdir. 
Genel Müdürlüğümüzün Telafi Edici Vergi konulu 03.01.2014 tarihli ve 163 sayılı tasarruflu yazısında; "...Bu 
çerçevede, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, 3151 (Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi 
tutulan eşyanın yeniden ihracatı) ve 3141 (Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım 
ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden ihracatı) rejim kodları ile tescilli ihracat beyannamelerinde, 
TEV tahsilatı gereken hallerde vergi kaybı oluşmamasını teminen bu aşamada: 
DİİB kapsamında tescilli 3151 ve 3141 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde, 
1.A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin ihracat esnasında düzenlendiği durumlarda (gerek basitleştirilmiş usulde 
düzenlenen, gerekse gümrük idaresince vize edilen belgeler için), yükümlüsünce, BİLGE Sisteminde ilgili ihracat 
beyannamesinin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanına mutlak surette belgeye ilişkin 
bilginin eklenmesinin sağlanması; 
… 
gerekmektedir." 
şeklinde işlem yapılması talimatlandırılmıştır. 



                                                                                                    

 

Konuya ilişkin olarak İhracat Genel Müdürlüğünün 18.08.2022 tarihli ve 77362731 sayılı yazısında, “Şartlı 
muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye 
ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı 
madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle varolan anlaşmalardaki lehte 
hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir.” hükmünü amir olup, bu hükümle uyumlu olarak mer’i 2008/2 sayılı 
Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge’nin 3 üncü maddesinde; "Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden 
A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası, fatura beyanı, EUR-MED dolaşım 
sertifikası veya EUR-MED fatura beyanı) DİİB sahibi ihracatçı tarafından talep edilmemişse, bu şekilde yapılan 
ihracatta TEV tahsilatı aranmaz." hükmünü amir Mer’i Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 16/1 nci 
fıkrasından bahisle, Dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören eşyanın ülkemiz ihraç ürünlerine gümrük 
muafiyeti tanıyan karşı ülkeye ihracatında telafi edici verginin doğup doğmayacağının tespitinde bu eşya için 
tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgelerinin düzenlenip 
düzenlenmediği bilgisine ihtiyaç duyulduğundan, TEV tahsilatı gereken hallerde vergi kaybı oluşmamasını 
teminen, gümrük beyannamesinin herhangi bir kaleminde yer alan eşyaya ilişkin A.TR dolaşım belgesi veya ilgili 
menşe ispat belgesi bilgilerinin gümrük beyannamesinin sadece ilk kalemine yazılmasının yeterli olmadığı, bu 
bilginin münhasıran gümrük beyannamesinin ilgili diğer kalemine/kalemlerine de dercedilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. 
Bu itibarla, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, yazımız tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 
dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi 
veya menşe ispat belgesi bilgilerinin, rejim kapsamında tescil edilen ihracat beyannamelerinin ilgili her bir 
kalemine girilmesi zorunlu olup, söz konusu Belgelere ilişkin bilginin beyannamenin 1 inci kalemi dışındaki diğer 
ilgili kalemlerine girilmemesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 82 Nolu Ekinin 7 nci maddesi çerçevesinde Gümrük 
Kanunu`nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca ceza tatbik edilmesi gerekmektedir. 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-4: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-24545304-553.02 

Konu :Konşimento tarihinden sonra düzenlenen test raporları 

31.10.2022 / 79561210 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :04.08.2022 tarihli ve E-24545304-553.02-00076949847 sayılı yazımız. 

Bilindiği üzere ilgi`de kayıtlı yazımızda, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülen 
ithalat denetimlerinde firmalar tarafından ibraz edilen test raporlarının yalnızca konşimento tarihinden önce 
düzenlenmiş olanlarının kabul edilmesi, ithal edilmek istenen ürünün üreticisi tarafından üretim süreci sonunda 
spesifik olarak o ürünle ilgili mevzuata uygun ve güvenli olduğunun test edildiğinin teyit edilmesi açısından önem 
arz ettiği belirtilmiş, buna ek olarak numune alma işlemlerinin yalnızca ilgili Ticaret Denetmeni tarafından 
gerçekleştirilmesi gerektiği aktarılmıştı. 

Bu minvalde 2022/12 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği uyarınca firma temsilcileri tarafından 
gümrüklü alanda ürünlerden numune alınması suretiyle teste gönderilmesi ve başvuruların mezkur test raporuna 
binaen sonuçlandırılması uygulamasına firmaların ani değişiklikten kaynaklanan bir mağduriyet yaşamamalarını 
teminen halihazırda yürütülen uygulamaya 31/10/2022 tarihine kadar süre verilmişti. 

Buna ek olarak bilindiği üzere, 12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği dışında kalan ÜGD Tebliğleri 
kapsamında gerçekleştirilen fiili denetimlerde konşimento tarihinden sonra düzenlenmiş test raporu ve firmalar 
tarafından ürünlerden numune alınarak test edilmesi kabul edilmemektedir. Bu çerçevede, yukarıda geçen tarih 
itibariyle diğer ÜGD Tebliğlerinde olduğu gibi 2022/12 sayılı ÜGD Tebliği uyarınca gerçekleştirilen ithalat 
denetimlerinde, konşimento tarihinden önce düzenlenmiş test raporunun sunulması ve numunelerin yalnızca 
ilgili Ticaret Denetmeni tarafından alınası gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

HAKKI KARABÖRKLÜ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-5: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-62634748-305.11- 

Konu : Yolcu Beraberi Cep Telefonu Muafiyet Hakkı Takibi-Muhafaza Entegrasyon Programı Kullanımı 

31.10.2022 / 79579256 
DAĞITIM YERLERİNE 

7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 
Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar gereğince, yolcular kişisel eşya muafiyeti kapsamında 
beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce ya da üç ay sonra cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf 
olarak ülkeye getirebilmektedir. Ancak 30/5/2019 tarihinde getirilen düzenleme kapsamında, söz konusu hak, 
yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla ve 
üç takvim yılında bir adet getirilmesi şeklinde tanınmıştır. 
Söz konusu uygulama dâhilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin takibini mümkün kılmak amacıyla, 
Genel Müdürlüğümüz ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen teknik çalışma 
kapsamında, BTK tarafından kullanılan program Bakanlığımız erişimine açılmış ve sorgulama ara yüzü kullanıma 
hazır hale getirilmiştir. 
Bakanlığımız intranet portal sayfasında "Uygulamalar-Gümrük-Gümrükler Muhafaza/Muhafaza Uygulamaları-
Muhafaza Entegrasyon Uygulaması" altında "Cep Telefonu Muafiyet Kontrolü" olarak adlandırılan programda 
sorgulama ve veri girişi ekranı üzerinden, TCKN/YKN ile yolcunun cep telefonu muafiyet hakkı bulunup 
bulunmadığına ilişkin kontrol sağlanabilecektir. 
Öte yandan, yolcu beraberinde muafiyet kapsamında getirilen, ancak getiren kişinin kimlik numarasına kayıtlı 
hatlar ile kullanılma şartı yerine getirilmediğinden muafiyet hakkının kullanılmamış görünmesine neden olan 
durumların tespiti ve önlenmesi amacıyla, yolcunun kontrolü sırasında, yine aynı program altında yer alan veri 
giriş ekranına cep telefonunu getiren yolcunun TCKN/YKN, İsim-Soyisim, IMEI No, Pasaport No (TCKN veya YKN 
sahibi olmayan yabancı ülke pasaport sahipleri için) ve Telefon Marka/Modeli bilgilerinin kaydedilerek “yazdır” 
butonuna tıklanmak suretiyle 2 (iki) nüsha olarak alınacak yazılı dokümanın yolcu ve işlemi gerçekleştiren memur 
tarafından imzalanması, bir nüshasının yolcuya verilmesi, bir nüshasının ise idarede muhafaza edilmesi 
gerekecektir. 
Söz konusu program 01/11/2022 tarihi itibariyle tüm taşra idarelerimizin kullanımına açılacak olup özellikle yolcu 
salonlarında kontrol noktasında görevli personelin bağlantınız Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlükleri ile Gümrük Müdürlüklerince yetkilendirilebilmesi için Merkezi Bilge V2 sisteminde gerekli 
düzenleme yapılmıştır. 
Bu itibarla, 01/11/2022 tarihi itibarıyla yolcu salonlarında yapılan kontrollerin arttırılması ve cep telefonu 
muafiyet limitine ilişkin Muhafaza Entegrasyon Uygulaması altında yer alan Cep Telefonu Muafiyet 
Kontrolü Programının sorgulama ve veri girişinde etkin kullanımı hususunda; 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 



                                                                                                    

 

Bekir Can USLU 
Bakan a. 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdür V. 

Dağıtım: 

Gereği: Bilgi: 
-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-6: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-80571967-155.99-00079579024 

Konu : Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi 

31.10.2022 / 79579024 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) 08.11.2021 tarihli, 68855706 sayılı yazımız. 

b) 05.08.2022 tarihli, 77041176 sayılı yazımız. 

İlgi yazılarımız konusu 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi 
ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesine imkan sağlayan “Gümrük 
Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında; 

-Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS) veri girişi yapılan ve gümrük idaresince onay işlemleri tamamlanan 
gümrük müşavirlerince, ortaklık statülerinin geçerli olduğu süre içerisinde, ilgili oldukları müşavirlik firmasına 
ilişkin tüm vergi ve ceza borçlarının sorgulanabilmesine, 

-Ek tahakkuk/para cezasının ilgili olduğu beyannamelerin de görüntülenebilmesine, 
Yönelik teknik düzenleme yapılmıştır. 

Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim. 

Leman ÇAKIR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

Dağıtım: 
Tobb Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
Türkiye İhracatçılar Meclisine 
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (Tüsiad) 
Müsiad Müstakil San.Ve İşadamları Derneğine 
Yased-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine 
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine 
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine 
İzmir Gümrük Müşavirler Dernegine 
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine 
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine 

 
 
 



                                                                                                    

 

EK-7: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-52707093-132.05.01.01- 
Konu :Sivil Havacılık Sektöründe Dahilde İşleme İzni 
Kapsamında Uçak Tamir ve Bakımı 

02.11.2022 / 79320060 
DAĞITIM YERLERİNE 

12/6/2013 tarihli 2013/19 sayılı Genelge`de gümrük idarelerince verilecek Dahilde İşleme İzinlerine ilişkin süreler 
ve ek süre müracaatına ilişkin hususlar düzenlenmiş olup, anılan Genelge eki "İzin Süreleri Tablosu"nda 2006/12 
sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin "Dahilde İşleme İzni Verilecek Haller" başlıklı 14 üncü maddesinin 1 inci 
fıkrasının d bendi kapsamı işlem ve işçilik için sektörü gereği, kapsamlı işçilik gerektirecek eşya tamiri için 12 ay 
süre belirlenmiştir. 
Öte yandan, anılan Tebliğin "Belge/İzin Süresi" başlıklı 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasında gemi inşaa, komple tesis 
v.b. ile üretim süreci 12 (oniki) ayı aşan ürünler ve savunma sanayi alanına giren ürünlerin ihracına ilişkin 
düzenlenen belgenin/iznin süresinin, proje süresi kadar tespit edilebileceği hüküm altına alınmıştır. 
Genel Müdürlüğümüze intikal eden olaylardan, tamir, bakım ve onarım amaçlı olarak ülkemize getirilen uçakların 
motorlarının dahilde işleme izni kapsamında tamirlerinin yapıldığı, tamir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 
uçağa montajının yapılmasını teminen ihracat beyannamesi açılmak suretiyle motorların teslim edildiği; ancak 
uçağın tamamına ilişkin tamir, bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmamasından dolayı uçağın yurt dışına 
uçuşunun geciktiği ve/ veya uçağın tamir bakım işlemleri tamamlanmakla birlikte ithalatçı ülkede devletçe 
konulan yasaklar, harp veya abluka hali gibi nedenlerle uçağın ilgili ülkeye uçuşu gerçekleştirilemediğinden 
dahilde işleme rejimine ilişkin işlemler süresi içerisinde sonuçlandırılamayarak izin sahibi firmaların cezai 
işlemlerle karşı karşıya kalabildiği anlaşılmıştır. 
Bu itibarla, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının `Yetki` başlıklı 26 ncı maddesine istinaden, yukarıda 
belirtilen kapsamda tamir, bakım ve onarım amacıyla ülkemize gelen uçaklara ait uçak motorlarının dahilde 
işleme izni çerçevesinde tamiri için verilecek sürelerde; uçağın tamamına ilişkin tamir, bakım ve onarım 
işlemlerinin tamamlanmamasından dolayı uçağın yurt dışına uçuşunun geciktiği durumlarda firma tarafından 
uçağın motoru dışındaki diğer aksam ve parçalarının tamamının tamir, bakım ve onarım işlemlerinin bitirilerek 
yeniden uçuşa hazır olacağı öngörülen tarihe ilişkin gümrük idaresine ibraz edilecek bir yazıya (yetkili kuruluşlarca 
verilecek teknik rapor, ekspertiz raporu vb.) istinaden, uçak motoru tamiri işleminin Tebliğin 20 nci maddesinin 2 
nci fıkrası kapsamında proje olarak değerlendirilerek buna göre süre verilmesi ve bu kapsamda önceden alınmış 
izinlerin ek süre müracaatına ilişkin 2006/12 sayılı Tebliğde belirlenen süreler içerisinde başvurulmuş olması 
kaydıyla ibraz edilecek yazıya istinaden revize edilmesi; ayrıca ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp 
veya abluka hali gibi nedenlerle uçağın ilgili ülkeye uçuşunun gerçekleştirilemediği durumlarda anılan Tebliğ 
hükümleri uyarınca mücbir sebepler kapsamında ek süre verilmesi uygun bulunmuştur. 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 
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