
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/48 
 

2022/ 48. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) BİRLEŞİK KRALLIK İNGİLTERE STA KAPSAMI EORI VE REX NUMARASI KULLANILMA TEREDDÜTLERİN 
GİDERİLMESİ HK 
 
Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması( STA) kapsamında EORI numarası girilmesi uygulamasının, 
yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olduğu, Türk ihracatçılardan bu yönde bir talepte 
bulunulamayacağı, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulamanın da söz konusu olmadığı 
Birleşik Krallık’taki müşterilerden bu yönde talepler gelmesi halinde; STA Menşe Protokolü’nün yanı sıra, bu 
yönde güncellenen Birleşik Krallık Hükûmeti resmî internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesinin 
(https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-trade-agreement) linkinin de referans 
gösterilebileceği bildirilmiştir. 
 
Ek-1: Birleşik Krallık STA  
 
2.) RUSYA MENŞELİ DÜZCAM İÇİN DAMPİNG GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
Rusya Federasyonu menşeli 7005.29 GTİP altında yer alan “Diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ürününün 
ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması 
açılmıştır. 
 
Soruşturma sonuçlanıncaya kadar halen CIF bedelin yüzde 8’i ve 10’u oranında dampinge karşı kesin önlemin 
uygulanmasına devam edilecektir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221129-8.htm 
 
3.) MISIR'A YAPILAN İHRACATLARA İLİŞKİN İHRACAT BEDELLERİNİN TASARRUFU HK 
 
Mısır’ın TCMB İhracat Genelgesi’nde İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesinde Gümrük Beyannamesinde Yer Alan 
Tutarın Yüzde Ellisinin Tasarrufunun Serbest Bırakıldığı Ülkeleri içeren Ek:3'te yer alan tablodan çıkarılıp İhracat 
Bedelinin Yurda Getirilmesinde İstisna Tanınan Ülkeleri içeren Ek:2'de yer alan tabloya eklendiği ifade edilmiştir. 
 
Bu çerçevede Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatlara ilişkin bedellerin tamamının tasarrufu serbest 
bırakılmıştır. 
 
Link: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2022-5546.html 
 
4.) İRAN’DA SAMAN İHRACATI SERBEST OLDU 
 
İran Sanayi, maden ve Ticaret Bakanlığı İhracat ve İthalat Mevzuatı Ofisi Genel Müdürü Narges Bageri Zomorrodi, 
İran Tarım Bakanlığı ve Gümrüğüne gönderdikleri bir yazı ile saman ihracatını serbest bıraktıklarını belirtmiştir. 
 



                                                                                                    

 

Narges Bageri, Tarım Bakanlığının İhracat ve İthalat Uzmanlarının sistem üzerinden onayı ve diğer ihracat 
mevzuatına da riayet edilmesi şartıyla gerçek ve tüzel kişilerin en fazla 500 ton saman ihracatına izin verileceğini 
ifade etmiştir. 
 
Eylül 2022 de İran Ticaret Odası Tarım Komisyonu Başkanı tarafından saman ihracatının tekrardan başlatılması 
talep edilmiş, İran’da yıllık 237 – 280 bin ton saman üretildiği ve ülke ihtiyacının sadece 30 bin ton olduğu 
belirtilmiştir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/16404/ 
 
5.) ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNDE YAZAN GTİP KODU ILE GÜMRÜKTE BEYAN EDİLEN GTİP KODUNUN FARKLI OLMASI 
HK 
 
Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) yazan GTİP kodu ile gümrükte yapılan beyanların uyuşmadığı durumlarda KDV 
oranında nasıl bir işlem yapılacağı konusunun açıklığa kavuşturulması yönünde Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 
yapılan yazılı başvuru ile ilgili olarak açıklama yapılmıştır. 
 
Cevaben alınan yazıya göre; "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" 
hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı 
gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği " https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/ " linkinde yer 
alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit 
edilebileceğinin anlaşıldığı, durumlarda tüm eşyaların anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında % 8 
KDV oranında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının uygun bulunduğu 
belirtilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/29112022-100237_cevabi-yazipdf.pdf 
 
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.) KUMAŞ İTHALATINDA SONRADAN MENŞE KONTROLLERİ HK 
 
Gümrük Müşavirleri Dernekleri 18.11.2022 tarihli 80168522 sayı ile kayıtlı yazı ile, T.C. Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne “Çıkış ve Menşei Ülkesi Farklı Olan Kumaş İthalatlarında Menşe Araştırması ve 



                                                                                                    

 

Kimyahaneye Sevk İşlemi” konulu talepleri üzerine, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Kumaş 
İthalatı-Sonradan Kontrol” konulu bir yazı yayımladı. 
 
Kumaş ithalatında menşe ispat ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrolü ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığınca 
yapılan değerlendirme neticesinde uygulamaya ilişkin tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 
talimatlandırıldığı belirtildi. 
 
Gümrük Müşavirleri Dernekleri Talep Yazısı Link: https://files.igmd.org.tr/doc/29112022-121903_2022-
5178pdf.pdf 
Cevabi yazı Link: https://files.igmd.org.tr/doc/29112022-122005_cevabi-yazipdf.pdf 
 
8.) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR HK 
 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305)'da bazı değişiklikler yapılmıştır. 
 
Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi 
yatırımları değerlendirme komisyonu uygunluğu ve diğer koşullar aranmaksızın stratejik yatırımlar kapsamına 
alınmıştır. 
 
Stratejik yatırım ve öncelikli yatırımlara yönelik faiz veya kâr payı desteğine ilişkin 11 inci maddenin 1/f 
bendindeki koşullar yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Turizm merkezlerindeki yatırımlar 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecektir. 
 
Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24’üncü maddesindeki otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi 
esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizelerine ilişkin koşulları düzenleyen 9.fıkra yürürlükten 
kaldırılmıştır; 
 
İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 
31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulanabileceğine ilişkin 
geçici fıkra kaldırılmıştır. 
Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) sektörü 
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler arasından çıkarılmıştır. 
Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illeri için il bazında bölgesel teşvik uygulamaları 
kapsamında desteklerden yararlanacak sektörlere "Metal sektörü" eklenmiştir 
Modernizasyon cinsindeki un yatırımları teşvik edilecek yatırımlar listesine alınmıştır. 
 
Bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlara sertifikalı tohum tasnif ve 
paketleme yatırımları eklenmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-15.pdf 
 



                                                                                                    

 

9.) KORE CUMHURİYETİ MENŞELİ 5402.47 POZİSYONUNDAKİ İPLİKLERDE UYGULANAN DAMPİNG ÖNLEMİNDE 
FİRMA ÜNVANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI 
 
Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda yer alan 
“Diğerleri, poliesterlerden” tanımlı iplikler için uygulanan dampinge karşı önleme ilişkin Tebliğ'de firma adı 
değişikliği yapıldı. 
 
2022/33 sayılı Tebliğ'de yüzde 8 oranında dampinge karşı vergiye tabi olan üretici firma "Hyosung TNC" 'nin ismi 
“Hyosung TNC Corporation” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-20.htm 
 
10.) DÖVİZ CİNSİ FATURAYA İSTİNADEN TÜRK LİRASI CİNSİNDEN ÖDEMENİN YAPILDIĞI DURUMLARDA 
YAPILACAK İŞLEMLER HK 
 
Faturası döviz cinsinden düzenlenen ancak ödemesi Türk Lirası olarak yapılan ithalat işlemlerinde eşyanın beyan 
edilecek gümrük kıymeti, KDV matrahı ve KKDF açısından yaşanan tereddütlerin giderilmesine yönelik Gümrükler 
Genel Müdürlüğü’nce açıklama yazısı yayımlanmıştır. 
 
Yazıya göre; 
 
Beyanname konusu eşya bedeline ilişkin faturanın döviz cinsinden, ödemenin ise Türk Lirası cinsinden yapıldığı 
durumlarda; ithal eşyasının gümrük kıymetine esas olacak değerinin, faturada yer alan döviz tutarının, gümrük 
yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan, T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı Türk Lirası olarak 
beyan edilmesi, 
KKDF kesintisi doğmaması açısından ise, faturada yer alan eşya bedelinin ödemenin yapıldığı tarihteki karşılığı 
Türk Lirasının beyanname tescil tarihi dâhil bu tarihten önceki bir tarihte transfer edildiğinin TBF ID ile 2014/18 
sayılı Genelge kapsamı ithalatta ise banka yazısı, dekont, swift vb. belgelerle gümrük idarelerine tevsik edilmesi, 
gerektiği bildirilmiştir. 
Ayrıca, bu kabil işlemlerde eşya bedelinin ödendiği tarihteki kur ile serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil 
edildiği tarihteki kur farklarının, eşyanın gümrük kıymeti açısından da ithalatta KDV matrahı açısından da bir 
önemi bulunmadığı belirtilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/1122022-113617_ggm-kkdf-ve-tbf-islemleripdf.pdf 
 
11.) AVRUPA BİRLİĞİ EMİSYON TİCARET SİSTEMİ VE SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (AYM-5) 
RAPORU YAYIMLANDI 
 
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, AB’nin tarafından uygulanması beklenen sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizmasının incelendiği raporların beşincisini yayımladı. 
 
Link: https://www.gaib.org.tr/tr/tekstil/duyurular/avrupa-birligi-emisyon-ticaret-sistemi-ve-sinirda-karbon-
duzenleme-mekanizmasi-aym-5-raporu-4849.html 
 



                                                                                                    

 

12.) 5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, 
MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI MADDELER, BUNLARA AİT TEKNOLOJİLERE 
İLİŞKİN LİSTE (2023 YILI KONTROLE TABİ MALZEME LİSTESİ) 
 
Üretimi, ihracı ve ithalatına ilişkin izin işlemleri Milli Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde 
yapılacak olan eşyanın belirlendiği 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri 
ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin 
Liste (2023 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi) güncellendi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-4.pdf 
  
13.) TÜRKİYE VE İSVİÇRE MENŞELİ GİRDİLERİN GTS ÜLKELERİNDE KÜMÜLASYONUNU HK 
 
Türkiye ve İsviçre menşeli girdilerin GTS ülkelerinde kümülasyonunun yürürlüğe girişine ilişkin hükümler Gümrük 
Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)'ye eklendi. 
 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında faydalanan ülkede yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde bir işçilik 
ve işleme tabi tutulan Türkiye ve İsviçre menşeli ürünlerin, söz konusu Faydalanan Ülke menşeli kabul edilmesine 
olanak sağlayan kümülasyon 1/11/2022 tarihinden itibaren geçerli oldu. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-5.htm 
 
14.) İRAN’DA BAZI TARIM ÜRÜNLERİNE KONAN İHRACAT VERGİSİ KALDIRILDI 
 
İran İslam Şura Meclisi Tarım Komisyon Başkanı Muhammed Cevat Asgari, Ülke Kalkınma Planlarının Daimi 
Hükümleri Kanununun 23’üncü maddesi uyarınca tarım ürünleri ihracatına her türlü vergi uygulanmasının yasak 
olduğunu açıklayarak, domates, soğan ve patates ihracat vergisinin kaldırıldığını ifade etmiştir. 
 
Asgari, ayrıca 1401 yılı Bütçe Kanununun 8’inci fıkrasının ş bendine göre tarım ürünleri ihracatına vergi 
konulmasının sadece Tarım Bakanlığı tarafından 6 ay önceden bildirim yapılması halinde mümkün olacağını 
açıklamıştır. 
 
Asgari, patateste %70, domateste %100 ve soğanda %120 olarak konulan ihracat vergilerinin bu kapsamda %0,5’e 
çekildiğini belirtmiştir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/16487/ 
 
15.) İRAN'DA HAMMADDE İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMELERİ HK 
 
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı İhracat ve İthalat Mevzuatı Ofisi Genel Müdürü Narges Bageri Zomorrodi, 
İran Gümrüğü İthalat Ofisi Genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu bir yazıda gümrük vergileri (hogog-e gomroki)  
%4 den %1 e düşen malların listesini bildirmiştir. 
 



                                                                                                    

 

Yazıda İran 1401 yılı bütçe kanununun 7’inci fıkrasının h bendi uyarınca ithal malların gümrük değerinin 
hesaplanmasının  İran Merkez Bankası tarafından belirlenen kur üzerinden yapılması (ITS sistemi) ayrıca İran 
Gümrük Kanununun 1’inci maddesinin D fıkrasında belirlenen temel mallar, tıbbi malzemeler, ilaç, tarım ve 
hayvansal girdiler, hammaddeler, yedek parçalar ve makinelerin ithalatı için %4 olan gümrük vergisinin %1’e 
düşürülmüştür. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/16488/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-16934678-180.99-000 

Konu :Birleşik Krallık STA 

27.11.2022 / 80353556 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :a) 29.11.2021 tarihli ve E-16934678-724.01.02-00069542845 sayılı yazımız. 

b) 30.06.2022 tarihli ve E-16934678-163.01.04-00076087054 sayılı yazımız. 

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Birleşik 
Krallık’tan Türkiye’ye yapılan ihracatta Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılar tarafından düzenlenen menşe 
beyanlarında metindeki ilgili alana EORI numarasının girilmesinin zorunlu olduğu; 

İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, STA’da REX numarasına ilişkin herhangi bir atıf bulunmamasına rağmen, STA 
kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın düzenledikleri menşe beyanlarına REX 
numarası yazma yönünde taleplerinin bulunduğu ve söz konusu talebin uygun görülmediği ifade edilmektedir. 

Bahse konu hususların Birleşik Krallık’ta yerleşik ekonomik operatörlerden kaynaklandığı değerlendirildiğinden, 
Bakanlığımızca Birleşik Krallık Gümrük İdaresi nezdinde girişimde bulunularak, ülkelerindeki ihracatçı ve 
ithalatçıları Türkiye’deki müşterilerinden mevzuata aykırı taleplerde bulunmamaları hususunda bilgilendirmeleri 
talep edilmiştir. 

Birleşik Krallık Gümrük İdaresi yaptığı inceleme sonucunda, talebimizi haklı bularak Birleşik Krallık Hükûmeti resmî 
internet sayfasındaki “Türkiye ile Ticaret” sekmesini (https://www.gov.uk/guidance/summary-of-the-uk-turkey-
trade-agreement) güncellemiştir. 

Bir örneği ekte iletilen internet sayfasında belirtildiği üzere; 

- EORI numarası girilmesi uygulaması, yalnızca Birleşik Krallık’ta yerleşik ihracatçılara mahsus olup, Türk 
ihracatçılardan bu yönde bir talepte bulunulamaz. 

- Türkiye – Birleşik Krallık STA kapsamında, her iki taraf için de REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz 
konusu değildir. 
Bu çerçevede, üyelerinize Birleşik Krallık’taki müşterilerinden halen bu yönde talepler gelmesi halinde; STA 
Menşe Protokolü’nün yanı sıra, ilgili internet sayfasının da referans gösterilebileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve keyfiyetin üyelerinize duyurulması hususunda gereğini arz/rica ederim. 

Hüsnü DİLEMRE 
Bakan a. 

Genel Müdü  

 


