
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/47 
 

2022/ 47. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) TAREKS YENİ RET VE İPTAL DENETİM SONUÇLARI HK 
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden 
risk esaslı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında Sistem tarafından fiili denetime yönlendirilen ürünlerin 
fiili denetim sonucunda gerekli nitelikleri, işaretlemeyi ve belgelendirmeyi sağlayamayan başvurular için ithalatta 
ürün güvenliği tebliğlerine göre TAREKS çerçevesinde verilen  "Ret: Denetim Sonucu" kararlarının risk analizinin 
geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, "Ret: Belge Eksikliği", "Ret: İşaretleme Eksikliği", "Ret: Test Sonucu"; "Ret: 
Denetim Sonucu", "Ret: Yanıltıcı İşlem" ve "Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge" olmak üzere altı gruba 
ayrılmasına ilişkin sistem altyapısının tamamlandığı bildirilmiştir. 
 
Ek-1: TAREKS Yeni Ret ve İptal Denetim Sonuçları 
 
2.) TUNUS-İTHALATTA ÖN KONTROL UYGULAMASI HK 
 
İTKİP Tunus-İthalatta ön kontrol uygulaması konulu yazısında;  
 
Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
ortak bir bildirge yayımlandığı, ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı 
ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına geçildiği ifade edilmiş. 
 
Ve Tunus Büyükelçiliğinin yazısına atfen anılan Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, söz konusu kararın İngilizce 
metni, gayrı resmi Türkçe çevirisi ve önleme konu olan ürünlerin listeleri paylaşmıştır. 
 
Link: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2022-5533.html 
 
3.) ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ “AĞIR VASITA, ZİRAİ ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ DIŞ LASTİKLERİ 
(KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER)” İÇİN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/35) ile 4011.20.90 GTP’si ve 4011.70.00.00.00, 
4011.80.00.00.00, 4011.90.00.00.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “ağır vasıta, 
zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)” için gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
Söz konusu ürünler için uygulanmakta olan için CIF bedelin %60’ı oranındaki damping vergisi soruşturma 
sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221123-3.htm 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

4.) BAZI BİNEK OTOMOBİLLERİNDE UYGULANACAK ORANLARDA ESAS ALINAN ÖTV MATRAHLARI YENİDEN 
BELİRLENDİ 
 
Resmî Gazetede bugün yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 
Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırında yer alan bazı malların 
özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları değiştirilmiştir. 
 
Buna göre binek otomobillerde; 
 
--Motor silindir hacmi 1600 cm3 geçmeyenler için; 
 
- Özel Tüketim Vergisi Matrahı 184.000 TL’yi aşmayanalar % 45 
 
- Özel Tüketim Vergisi Matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar % 50 
 
- Özel Tüketim Vergisi Matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanalar % 60 
 
- Özel Tüketim Vergisi Matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanalar % 70 
 
- Diğerleri % 80 
 
--Motor silindir hacmi 1600 cm3’ geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler için; 
 
-Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler, 
 
- Özel Tüketim Vergisi Matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar % 45 
 
- Özel Tüketim Vergisi Matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar % 50 
 
- Diğerleri % 80,  
 
olarak 24.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-2.pdf 
 
5.) 2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı Hk 
 
Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile 2023 yılındaki pek çok vergi kalemi, 
harç ve damga vergisi ile idari para cezaları, değerli kağıt bedelleri artışında uygulanacak olan yeniden değerleme 
oranı yüzde 122,93 olarak ilan edildi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-4.htm 
 
 



                                                                                                    

 

6.) MAKARNA VE BULGUR İHRACINDA KAYIT UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK HK 
 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin yazılarında; 01/06/2021 tarih ve 31498 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (İhracat: 2021/4) marifetiyle GTP: 1902 “Makarna” ve GTP: 1904.30 “Bulgur” eşyaları İhracı Kayda Bağlı 
Mallar Listesi’ne eklendiği ve mezkûr ürünlerin ihracatının kayda alınması ile ilgili olarak Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliğinin koordinatör olarak atandığı hatırlatılmakta olup, Bakanlık talimatı ile söz konusu 
eşyaların ihracatında sunulması gereken evrakların 22/11/2022 tarihi itibarıyla ibraz edilmesine gerek olmadığı 
ifade edilmektedir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-677.html 
 
7.) TAZE PATATES VE KURU SOĞAN İHRACATINDA DÜZENLEME YAPILMASI HK 
 
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ" 
kapsamında gıda arz güvenliğinin sağlanması amacıyla kırmızı mercimek, adi fasulye ve ayçiçek tohumu yağı 
ürünlerinde ihracatların geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek, muafiyet durumları hariç, bu ürünler için yapılacak 
ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi gerektiğinin bildirildiği 
ifade edilmektedir. 
 
Aynı yazıda devamla, ülkemizde taze patates ve kuru soğanda gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması 
amacıyla tedbir alınması ihtiyacı doğduğu, bu nedenle; 
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 'ne yapılacak ihracat başvuruları, 
- Filistin Devletine yapılacak ihracat başvuruları, 
- Azerbaycan (Nahçivan Dahil) Cumhuriyeti'ne yapılacak ihracat başvuruları, 
- Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşları tarafından 
yapılacak ihracat başvuruları, 
- AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları, 
- BM, WFP ve Kızılhaç gibi alıcısı insani yardım kuruluşu olan ihracat başvuruları, 
- Organik Ürün Sertifikası bulunan ürünler için yapılacak ihracat başvuruları, 
- Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının 
karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 kg'a kadar 
yapılacak ihracat başvuruları, 
- Başlamış işlemler (Olur tarihinden önce Bakanlığımıza veya TAREKS sistemine başvurusu yapılmış) 
 
hariç olmak üzere, 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan; 0701.90 GTİP'li Patates (taze veya soğutulmuş) 
Diğerleri, 0703.10.19.00.11 GTİP'li Kuru Soğan, ürünlerinin arz/talep ve mevcut stok durumumuz dikkate alınarak 
Bakanlıklarınca yeni bir bilgilendirme alınıncaya kadar ihracatının kısıtlanmasına ve 0701.90 GTİP'li Patates ve 
0703.10.19.00.11 GTİP'li Kuru Soğan için yapılacak ihracat başvurularına Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası 
düzenlenmeyeceğine karar verildiği ifade edilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=93318299120221124172853 
 
 



                                                                                                    

 

8.) ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ “ÇERÇEVESİZ CAM AYNALAR” İÇİN ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “çerçevesiz cam aynalar” ürünü ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme 
soruşturması sonucunda 7009.91 tarife alt pozisyonundaki çerçevesiz cam aynalarda CIF kıymetin  yüzde 27,56’sı 
olarak uygulanmakta olan  dampinge karşı önlemin  "kalınlığı 1,6 mm ve altında olanlar" hariç tutulmak suretiyle 
CIF bedelin % 27’si olarak  uygulanmasına karar verilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-10.htm 
 
9.) RUSYA’DA ŞEKERLİ İÇECEKLERE 1 TEMMUZ 2023'TEN İTİBAREN LİTRE BAŞINA 7 RUBLE ÖTV GETİRİLMESİNE 
ILİŞKİN KARARNAME İMZALANDI 
 
Rusya Federasyonu (Rusya) Devlet Başkanı Sn. Vladimir Putin, 1 Temmuz 2023'ten itibaren şeker içeren içeceklere 
litre başına 7 ruble Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getiren kararnameyi imzalamıştır. Buna göre, şeker içeriği 100 
ml'de 5 gr'dan fazla olan içeceklerin Rusya’da satışı ÖTV’ye tabi olacaktır. Uygulamaya, nihai tüketicinin 
kullanımına yönelik olarak paketlenmiş, içme suyu veya mineralli su kullanılarak elde edilen, şeker (glikoz, fruktoz, 
sakaroz, dekstroz, maltoz, laktoz) ve şeker şurubu içeren tüm içecekler dahil olacaktır. 
 
Ancak, kararnameye göre catering sektöründeki bireysel girişimciler ve kurum/kuruluşlar tarafından üretilen ve 
paketlenen ürünler, Avrasya Ekonomik Birliği mevzuatına göre tescil edilmiş özel gıda ürünleri ile zenginleştirilmiş 
ürünler, (tonik ve gazlı içecekler hariç), meyve suları ve meyve suyu içeren içecekler, nektar, meyveli içecekler, 
şurup, süt, süt ürünleri, tahıl taneleri, baklagiller, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler, hindistancevizi ve 
bunların işlenmesinden elde edilen ürünlerden yapılan jöle ve bitki bazlı içecekler (tonik hariç ve gazlı içecekler) 
ÖTV’ye tabi olmayacaktır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/16347/ 
 
10.) MOBİLYA DONANIMLARI (MENTEŞE, DİRSEK VB.) ÜRÜN GÜVENLİĞİ KAPSAMINA ALINDI 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile tüketici ürünlerinin 
güvenli olarak piyasaya arzının sağlanması için yerine getirilmesi gereken temel gerekleri belirleyen Bazı Tüketici 
Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde değişiklik yapıldı.   
1 Aralık 2022'den itibaren mobilya donanımı (Mobilya Menteşeleri, Mobilya Rayları Dirsekler, Askılıklar ve 
Benzeri Donanım) olarak kullanılacak olan ve  aşağıdaki GTİPlerde sınıflandırılan ürünler TAREKS'e tabi olacak; 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221125-9.htm 
 
11.) KORE VE VİETNAM MENŞELİ POLYESTER İPLİKLERE (5402.47 TARİFE POZİSYONU) DAMPİNGE KARŞI VERGİ 
HK 
 
Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda yer alan 
“Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen damping soruşturmasının tamamlandı. 
 



                                                                                                    

 

5402.47 tarife alt pozisyonu altında sınıflandırılan polyester ipliklerin Vietnam menşeli ithalatında CİF kıymetin 
yüzde 37,54'ü kadar; Güney Kore menşeli ithalatında ise CİF kıymetin yüzde 8 ila 14,45'i kadar dampinge karşı 
vergi tahsil edilecek. 
 
Dampinge karşı vergi 24.11.2022 tarihinden itibaren uygulanacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-6.htm 
 
12.) SICAK HADDELENMİŞ YASSI ÇELİKTEKİ DAMPİNG TEBLİĞİNDE ÜRETİCİ FİRMA DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/21)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
ile Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki “ArcelorMittal Sagunto S.L.” ibaresi “ArcelorMittal España S.A.” 
olarak değiştirilmiş ve tablodaki “ArcelorMittal Asturias S.A.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-6.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
EK-1 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-24545304-553.02 
Konu : TAREKS Yeni Ret ve İptal Denetim Sonuçları 

14.11.2022 / 79959879 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında yürütülen denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı 
Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak gerçekleştirilmektedir. Sistem tarafından riskli bulunan 
ürünler fiili denetime yönlendirilmekte olup, Bölge Müdürlüklerinde görevli Ticaret Denetmenlerince gerçekleştirilen 
fiili denetim sonucunda gerekli nitelikleri, işaretlemeyi ve belgelendirmeyi sağlayamayan ürünler kapsamı 
başvurular için ithalatta ürün güvenliği denetimleri - TAREKS çerçevesinde "Ret: Denetim Sonucu" kararı 
verilmektedir. 

Risk analizinin geliştirilmesi ve veri çeşitliliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında "Ret" sonuçlarının, "Ret: Belge 
Eksikliği", "Ret: İşaretleme Eksikliği", "Ret: Test Sonucu"; "Ret: Denetim Sonucu", "Ret: Yanıltıcı İşlem" ve "Ret: 
İlgilisince Düzenlenmeyen Belge" olmak üzere altı gruba ayrılması sistem altyapısı olarak tamamlanmıştır. Denetim 
rehberlerinde belirtilen süre boyunca talep edilen belgelerin sunulamadığı başvuruların, "Ret: Belge Eksikliği"; ürün 
üzerinde "CE" İşareti, marka, model ve diğer gerekli ve talep edilen işaretlerin bulunmaması nedeniyle reddedilen 
başvuruların "Ret: İşaretleme Eksikliği"; teste gönderilen ve test sonucu olumsuz çıkan başvuruların "Ret: Test 
Sonucu"; her türlü ilgilisince düzenlenmeyen belge yüklenmesi nedeniyle reddedilen başvuruların "Ret: İlgilisince 
Düzenlenmeyen Belge"; ve bahsi geçen durumlara girmeyen diğer hususlarda başvuruların "Ret: Denetim Sonucu" 
olarak sonuçlandırılması gerekmektedir. Denetim sonuçlandırması kapsamında birleşik eksiklik durumlarında, her 
zaman daha ileri aşama olan denetim ret kararı verilmelidir. Bu kapsamda Belge Eksikliği < İşaretleme Eksikliği < 
Test Sonucu < İlgilisince Düzenlenmeyen Belge sıralaması uygulanmalıdır. Örneğin, gerekli belgeleri sunamaması 
nedeniyle ürünün teste gönderildiği, ancak olumsuz sonuç alan teste ait başvuru, Ret: Test Sonucu olarak 
sonuçlandırılmalıdır. Benzer şekilde, aynı anda hem işaretleme eksikliği, hem belge eksikliği olan ürünlere ait bir 
başvuru Ret: İşaretleme Eksikliği; başvurunun ve ürünün durumu ne olursa olsun, ilgilisince düzenlenmeyen belge 
yüklenen başvurular, "Ret: İlgilisince Düzenlenmeyen Belge" durumu ile sonuçlandırılmalıdır. 

Ek olarak, "İptal: Mükerrer Başvuru" adıyla yeni bir sonuçlandırma başlığı açılmıştır. Bu çerçevede, hali hazırda 
devam eden bir başvuru için mükerrer yapıldığı saptanan tüm başvurular, "İptal: Mükerrer Başvuru" ile 
sonuçlandırılmalıdır. "Ret" ile sonuçlanan bir başvuru kapsamında mükerrer işlem yapıldığının saptanması 
durumunda ise söz konusu mükerrer başvurular "Ret: Yanıltıcı İşlem" olarak sonuçlandırılmalıdır. Mükerrer başvuru 
bulunması durumunda Genel Müdürlüğümüze yazı ile durumun belirtilmesi uygulaması devam edecektir. 

Bilgilerini ve denetmenlerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

HAKKI KARABÖRKLÜ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
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Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 


