
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/46 
 

2022/ 46. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) TÜRK MENŞELİ LAMA DEMİRİ İÇİN ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI HK 
 
AB Komisyonu tarafından #Türkiye ve Çin menşeli lama demiri ithalatına anti damping soruşturması başlatıldığına 
ilişkin bildirim AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandı. 
 
Ürünün sınıflandırıldığı GTİP: 721650910000- TARIC code 7216509110 
 
Link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.431.01.0011.01.ENG&toc=OJ:C:2022:431:TOC#ntc3-
C_2022431EN.01001101-E0003 
 
2.) DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ TAAHHÜT HESABININ KAPATILMASI HK 
 
19.09.2022 tarihi itibariyle devreye alınan Destek Yönetim Sistemi üzerinden Dahilde İşleme İzin Belgelerinin 
taahhüt hesaplarının kapatılmasında yaşanan gecikmelerin önlenmesi bakımından, DYS üzerinden yapılan kontrol 
ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi 
(gerçekleşen sarfiyat tablosu, ihracat ve ithalat listelerinin aynı olması kaydıyla)" belgelerin kapatma işlemlerinin 
tamamlanması gerektiği bildirilmiştir. 
 
Ek-1: Taahhüt Hesabının Kapatılması 
 
3.) ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AZERBAYCAN'A İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ SIFIRLANDI 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 10/11/2022 tarih ve 411 No’lu Kararı ile 
(https://nk.gov.az/az/document/6509/) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, 
İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre, fabrika çıkış tarihinden 
itibaren 3 yıla kadar elektrikli binek araçların (8703 80 0002), aynı zamanda elektrikli araçlar için ikinci ve üçüncü 
seviye elektrikli şarj cihazlarının (8504 40 5502) Azerbaycan’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri 
sıfırlanmıştır. 
 
Söz konusu Karar yayımlandığı günden (11/11/2022) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/16161/ 
 
4.) TCMB İHRACAT GENELGESİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığının 4.11.2022 tarihli ve 1648361 sayılı yazılarına istinaden İhracat Genelgesi’ nin 9 uncu 
maddesinde değişiklik yapılmıştır. 
 



                                                                                                    

 

“(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş 
olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce 
düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.” 
 
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
 
5.) ARJANTİN İTHALAT LİSANSLARI HAKKINDA DUYURU YAPILDI 
 
Uludağ İhracatçı Birlikleri, “Arjantin İthalat Lisansları Hakkında” bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda Arjantin'e yapılacak ithalatlara ilişkin olarak 5 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren 3 Ekim 2022 tarihli ve 
26/22 sayılı Karar çerçevesinde, otomatik olmayan ithalat lisansı rejiminin (SIMI B) güncellendiği 
kimyasal/temizlik ürünleri, plastikler, kauçuk ürünler, tekstil (tekstil makinelerini içerir, deri ürünler), inşaat 
malzemeleri ve metaller, beyaz eşya ve elektronikler, endüstriyel makineler (tarımsal sanayi için olanlar dahil), 
dahil olmak üzere hemen hemen her sektörden ürünlerin bulunduğu  96 sayfalık bir listenin yayımlandığı 
bildirilmektedir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-657.html 
 
6.) TUNUS'UN İTHALATTA UYGULADIĞI ÖN-KONTROL SİSTEMİ HK 
 
Uludağ İhracatçı Birlikleri, Tunus'un ithalatta uyguladığı ön-kontrol sistemin ilişkin kararın İngilizce metni, gayrı 
resmi Türkçe çevirisi ve önleme konu olan ürünlerin listesi iletmiştir.  
 
Tunus ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde 
17 Ekim 2022'den itibaren ön kontrol sistemi uygulamasına geçmişti. 
 
Tunus'lu ithalatçıların aşağıdaki belgeleri ön kontrol kapsamında yetkili mercilere sunmak zorunda; 
 
1.Üretici tarafından düzenlenen fatura, 
2.İhracatın yapıldığı ülkedeki resmi bir kuruluş tarafından fabrikanın yasal durumunu ve faaliyet iznini gösteren 
belge, 
3.Fabrikanın kalite kontrol sistemini benimsediğini gösteren belge, 
4.İthal edilecek ürünlerin kategorilerini gösteren liste, 
5.Ürünün ticari markasının adı ve sahibinin izniyle üretilecek markanın adı, 
6.İthal edilecek ürünler için etiket modeli, 
7.İhracatçı ülkenin resmi kurumu tarafından verilen serbest satış sertifikası, 
8.Ürünlerin kalitesinin yürürlükteki şartnamelere uygun olduğunu kanıtlayan belge ve raporlar 
 
Link: http://onlineislemler.uib.org.tr/Mailing/CC11C38DE19/00000000003715.pdf 
 
 
 



                                                                                                    

 

7.) 4410 VE 4411 TARİFE POZİSYONUNDAKİ AHŞAP LEVHALARIN KAYIT PROSEDÜRÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/5) 
marifetiyle GTP: 4410 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve 
benzeri levhalar” ve GTP:4411 “Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar” eşyaları İhracı Kayda Bağlı 
Mallar Listesi’ne eklenmişti. Mezkûr ürünlerin ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca OAİB tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 
 
OAİB tarafından bugün yapılan duyuruya göre söz konusu eşyaların ihracatında sunulması gereken evrakların 
bugün itibarıyla ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-10933.html 
 
8.) GEÇİCİ OLARAK YURDA YABANCI PLAKALI TAŞIT GETİRENLERİN TAŞITSIZ OLARAK YURTDIŞINA ÇIKIŞINA 
İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME YAPILDI 
 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
Buna göre, taahhütname verilmeden yurt dışına taşıtsız çıkışlarda Gümrük Kanunu çerçevesinde uygulanan ceza, 
düzenlemeye uyum amacıyla "vergi kaybına neden olan cezalar" kapsamından çıkarılarak, "usulsüzlüklere ilişkin 
cezalar" kapsamında alındı. 
 
Ayrıca, geçici ithalat rejimi kapsamında yabancı plakalı taşıtlarıyla Türkiye'ye gelen kişilerin, taşıtsız olarak yurt 
dışına geçici olarak çıkmak istemeleri halinde söz konusu taşıtların başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin 
taahhütnamenin elektronik olarak da verilebilmesine imkan sağlandı. 
 
Tebliğ, 9 Kasım 2022'den itibaren geçerli olacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-4.htm 
 
9.) İŞ MAKİNASI İTHALATINDA MODEL YILI UYGULAMASI HK 
 
8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 2022 yılında imal edilmiş iş makinalarının, 
31.12.2022 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye ye sevk edilmiş olması, bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi, 
kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu ve yatık olmaması, alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından 
temin edilmesi kaydıyla, 31.03.2023 tarihine kadar ithaline izin verileceği hk. 
 
EK-2: Gümrükler Gümrük Müdürlüğünün 16.11.2022 tarihli 80088652 sayılı yazısı  
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-23999624-454.19 
Konu :Taahhüt Hesabının Kapatılması Hk. 

10.11.2022 / 79890510 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: 01.11.2022 tarihli ve E-23999624-454.19-00079609564 sayılı yazı. 

Bilindiği üzere; ilgi'de kayıtlı yazımızda, Destek Yönetim Sistemi DİR Modülünün 19.09.2022 tarihi itibariyle 
devreye alındığı belirtilerek Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) taahhüt kapatma işlemlerini gerçekleştiren Bölge 
Müdürlüklerimizce belirli nedenlerle kapatma işlemlerinin bekletildiğinin tespit edildiği; söz konusu tespite ilişkin 
olarak "sistemle ilgili geliştirmeler yapılmakla beraber, taahhüt kapatma başvurusu bekleyen dosya sayısının 
azaltılması ve firmalarımızın teminat iade süreçlerinin hızlandırılması amacıyla, Genel Müdürlüğümüzce yapılan 
değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen şartlar dahilinde taahhüt kapatma işlemlerinin ikinci bir talimatımıza 
kadar DİR Otomasyon Uygulaması verileri de dikkate alınarak ve gerekli görülen hallerde ekran görüntülerinin 
DYS'ye aktarılması kaydıyla tamamlanabilmesi uygun görülmüştür." denilerek belirtilen şartlar dahilinde kapatma 
işlemlerinin tamamlanabilmesi uygun görülmüştü. 

Bu defa; söz konusu şartlardan "DYS üzerinden yapılan kontrol ve tespitlerin akabinde DİR Otomasyon 
Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi" ifadesinin uygulanmasında tereddüt hasıl 
olduğuna dair Bakanlığımıza ulaşan bilgiler muvacehesinde, bahse konu şartın "DYS üzerinden yapılan kontrol ve 
tespitlerin akabinde DİR Otomasyon Uygulamasından yapılacak kontrol ve tespitlerin birebir örtüşmesi 
(gerçekleşen sarfiyat tablosu, ihracat ve ithalat listelerinin aynı olması kaydıyla)" şeklinde uygulanması gerektiği 
değerlendirilmiştir. 

Bilgileri ve gereğini rica ederim. 

Erbülent KURŞUN 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-20117910-111.99- 

Konu :İş Makinası İthalatında Model Yılı Uygulaması 

16.11.2022 / 80088652 
DAĞITIM YERLERİNE 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 09.11.2022 tarihli ve 79858258 sayılı yazıda 
özetle 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 2022 yılında imal edilmiş eşyanın; 
31.12.2022 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslararası geçerliliği 
olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla 
dayanıklılığını yitirmiş) olmaması, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması 
gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla, 31.03.2023 tarihine 
kadar ithalinin 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 3350 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı eki merî İthalat Rejimi Kararının 3 üncü ve 7 nci maddesi çerçevesinde uygun görüldüğü 
ifade edilmektedir. 

Bilgi edinilmesi ve söz konusu yazı doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

Burak Serkan YAŞAR 
Bakan a. 

Genel Müdür V. 

Ek: 1 adet yazı 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İthalat Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-18416350-519- 

Konu :İş Makinası İthalatında Model Yılı 

Uygulaması 

09.11.2022 / 79858258 
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Malumları olduğu üzere, merî İthalat Rejimi Kararı’nın 7 nci maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, 
kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ithali izne tabidir. Bu kapsamda, önceki yıllarda, 
Genel Müdürlüklerine yönelik 22/12/2006 tarihli ve 50624 sayılı yazımıza istinaden, sektörün yaşadığı bazı 



                                                                                                    

 

sorunlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak, 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 
eşyanın imal edildiği yıl ithal işlemlerine başlanmış olması, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve 
yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları, ayrıca dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 
varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla, takip 
eden yıl içinde belli bir süre boyunca ithaline izin verilmiştir. 

Bu kapsamda, keyfiyet hakkında Bakanlığımıza bu defa yapılan müracaatlar ve buna istinaden gerçekleştirilen 
değerlendirme neticesinde; 8429.51, 8429.52 ve 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan 2022 yılında 
imal edilmiş eşyanın; 31.12.2022 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun 
uluslararası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi, ancak kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu 
(defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmaması, ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat 
çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi 
kaydıyla, 31.03.2023 tarihine kadar ithali 31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de 
yayımlanan 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki merî İthalat Rejimi Kararının 3 üncü ve 7 nci 
maddesi çerçevesinde uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Mehmet AZGIN 
Genel Müdür 

 


