
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/51 
 

2022/ 51. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) MENŞE İSPAT BELGELERİNDEN MUAFİYETE YÖNELİK AVRO HADLERİ KARŞILIKLARI HK 
 
Avrupa Komisyonu'ndan alınan 5 Aralık 2022 tarihli bildirim uyarınca, Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf 
ülkelerden 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek sevkiyatlarda uygulanacak, menşe ispat belgelerinden 
muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarların yer aldığı tablo ekte 
verilmiştir. 
 
Ek-1: Avro Hadleri Karşılıkları 
 
2.) AZERBAYCAN CUMHURİYETİ GIDA GÜVENLİĞİNE DAİR KANUN HK 
 
Ticaret Bakanlığı yayımladığı yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı kanalıyla Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansından 
aldıkları yazıya atfen; 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin "Gıda Güvenliğine Dair Kanunu’nun 2022 yılında kabul edildiği ve 01 Ocak 2023 
tarihinde yürürlüğe gireceği, Kanun'un 20.3 maddesine göre Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ürün ihraç etmek 
isteyen işletmecilerin Azerbaycan'ın ilgili devlet kayıt sistemine kayıtlı olması gerektiği bildirilmektedir. 
 
Ayrıca mektupta, "işletmeciler ürünlerinin hayvansal ve bitkisel kökenli gıda ve yem üretildiği ve işlendiği 
işletmeyi tescil ettirmek için Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansına başvurur. Ajans bu işletmelerin 
gıda güvenliği alanındaki yasal gerekliliklere uygunluğunu değerlendirir. Şartlar sağlanıyorsa işletmeler onaylanır, 
aksi halde onay reddedilir." ifadelerine yer verilmektedir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-726.html 
 
3.) D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI MENŞE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
1 Kasım 2022 tarihi itibariyle İthalat Rejim Kararı'nda yapılan değişiklikle  D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması 
kapsamında Türkiye tarafından taviz tanınan ülkeler arasına alınan  ve daha sonra Bangladeş'in D-8 Tercihli 
Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli vergi oranı uygulayacağı ürünleri  gösteren taviz listesinin onaylanmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki 
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle “Bangladeş “ taraf 
ülkelere olarak eklenmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221220-1.htm 
 
4.) İRAN MENŞE ŞAHADETNAMESİNDE KAREKOD (QR) PROJESİ HK 
 
İran Büyükelçiliğinden alınan Nota ‘da İran Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası'ndan alınan bilgilere atıfla, 
uluslararası bir belge niteliği taşıyan menşe şahadetnamesinin orijinalliğini koruma ve güvenliğini sağlamanın 



                                                                                                    

 

öneminden hareketle, hologram güvenlik etiketlerinin yerine Karekod (QR) projesinin, bu konuda gerçekleştirilen 
teknik çalışmaların ardından, 2023 Ocak-Mayıs aylarında pilot şehirlerde (Meşhed, İsfahan ve Kirman) 
uygulamaya koyulacağının bildirildiği ver yeni sistemin kullanıcısına Karekodu taratarak menşe şahadetnamesine 
ait bilgilerin akıllı sistemde görünmesine ve bu bilgilerin kağıt belge üzerindeki bilgilerle karşılaştırılmasına olanak 
sağladığının kaydedildiği ifade edilmiştir. 
 
Ek-2: İran Menşe Şahadetnamesi Hk 
 
5.) BİSİKLET/MOTORSİKLET AKSAM VE PARÇALARIYLA , BİSİKLETLERLE KULLANILAN BAZI AKSESUARLARA 
GÖZETİM UYGULAMASI HK 
 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/5) ile 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere Bisiklet / Motosiklet aksam parçalarından bazılarının ithalinde aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi kıymet bazlı 
gözetim uygulamasına geçilecektir. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-10.htm 
 



                                                                                                    

 

6.) İMALAT SANAYİİ VE AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİNDE KULLANILACAK YENİ MAKİNA VE 
TEÇHİZAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİNASI HK 
 
3065 sayılı KDV Kanunu'nun geçici 39. maddesindeki KDV istisnasının süresi 31/12/2024 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 
 
Buna göre; 
 
Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat 
sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri, 
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme 
bölgesinde, 
 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerinde, 
 
Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik 
ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, 
 
Münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde uygulanan kadar 
katma değer vergisinden istisnası 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-3.pdf 
 
7.) AB SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ MEKANİZMASI VE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ HK 
 
Avrupa Birliğinin 2019 yılında yayımladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşılması amacıyla “55’e Uyum 
(Fit-for-55)” mevzuat paketi altında hazırlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) Taslak Tüzüğü 
üzerinde Avrupa Parlamentosunun resmi basın bildirileri ile SKDM ve AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) 
revizyonuna ilişkin Parlamento raportörlerinin ortak basın açıklamasında, üçlü müzakerelerde Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması (SKDM)  mevzuat taslağı üzerinde ön uzlaşının sağlandığına işaret edildiği bildirilmiştir. 
 
Buna göre; 
 
-  Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) 1 Ekim 2023 itibariyle, üç yıllık bir geçiş dönemi uygulaması ile 
yürürlüğe girecektir. 
- SKDM’nin mali yükümlülüklerinin başlayıp, tam olarak uygulamaya girmesi için üç yıllık bir geçişe ihtiyaç olduğu; 
nitekim bu düzenlemenin dünyada ilk kez AB tarafından getirildiği ancak uygulama için bilgi işlem altyapısının 
kurulması, ithalatçı ve ihracatçı ülkelerdeki süreçlerin geliştirilmesi gibi ihtiyaçların bulunduğu belirtilmiştir. 
- SKDM mevzuatının ürün kapsamı alüminyum, çelik, çimento, elektrik ve gübrenin yanı sıra hidrojeni içerecek 
şekilde genişletilmiştir. 
- Ayrıca, SKDM kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerden bir kısmı da kapsama alınmıştır. Bu 
hususta, AB Raportörü tarafından “aglomere edilmiş demir cevherleri (agglomerated iron ores)”; “ferro-



                                                                                                    

 

manganez (ferro-manganese)”; “ferro-krom (ferro-chromium)”; “ferro-nikel (ferro-nickel)”; “kaolin ve diğerleri 
olarak bildirilmiştir. 
- Kapsama ilişkin diğer bir açıklama ise mevzuatın etkisiz kılınmasını (circumvention) önlemek üzere bazı işlenmiş 
ürünlerin (downstream products) kapsama dâhil edileceği olmuştur. Bu hususta, “vida ve cıvatalar (bolts and 
screws)” kapsama alınacak ürünlere örnek olarak sayılmaktadır. Ayrıca, SKDM ürünlerini girdi olarak kullanan 
işlenmiş ürünlerin (downstream products) önümüzdeki dönemde hangi ölçüde kapsama alınacağı konusu, 
SKDM’nin mali yükümlülükleri başlamadan (geçiş dönemi sona ermeden) 1 yıl önce Komisyon tarafından 
yapılacak analiz ve değerlendirmeler çerçevesinde gözden geçirilecektir. 
-Ayrıca, Komisyon tarafından, geçiş dönemi sona ermeden önce SKDM kapsamının organik kimyasallar ve 
polimerler de dâhil olmak üzere AB ETS kapsamındaki tüm sektörleri 2030 yılına kadar içerecek şekilde 
genişletilmesi hususunda da bir analiz yapılacaktır. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-723.html 
 
8.) YURTDIŞINDAN TİCARİ İTHALAT AMACI DIŞINDA GETİRİLEN YOLCU BERABERİ EŞYANIN BANDROL 
ÜCRETLERİ HK 
 
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Televizyon, Radyo, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel 
ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Diğer Cihazlardan 2023 Yılında Alınacak Maktu Ücretleri değiştirilmeyerek 2022 
yılında uygulanan ücretlerin tahsil edilmesine karar verilmiştir.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221221-5.pdf 
 
9.) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE İHRACAT KISITLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULANMA SÜRESİ UZATILDI 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'na belirli tarım ürünlerinde dönemsel kısıtlamalar yapma yetkisi veren Bazı Tarım 
Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’in 31.12.2022 tarihine kadar belirlenmiş olan uygulanma 
süresi 30/6/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.  
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221222-5.htm 
 
10.) REDRESE İŞLEMLERİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN GÜNCELLEME YAPILMASI HK 
 
Gümrük beyannamesi için sistem tarafından atanmış olan muayene memurunun sistemde yapacağı belirleme 
doğrultusunda, redrese işleminin ilgili muayene memuru tarafından başlatılıp ilgili alanların yükümlüsünce 
güncellenmesini müteakip son onayın yine muayene memuru tarafından verilmesi ile ilgili olarak BİLGE 
Sisteminde teknik düzenleme yapılarak, 26.12.2022 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğü ve Esenboğa Gümrük 
Müdürlüğünde pilot uygulama yapılmasının öngörüldüğü bildirilmiştir. 
 
Link: https://agm.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/RedreseIslemlerininTakibi.pdf 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

11.) GÜMRÜKTE ÖDENEN KDV GERİ VERME-İNDİRİM HAKKI-TECİL FAİZİ HK 
 
Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının 
geri verilmesinde indirim hakkına sahip mükelleflerle ilgili indirim ve geri verme işlemlerinin yapılabilmesi için 
mükellefler tarafından KDV beyanlarında gerekli düzeltme işlemlerini yaparak ilgili vergi dairelerine başvurulması 
gerektiği, vergi dairelerinin resen işlem yapmadıkları, mükelleflerce bu başvurunun geç yapılmasından kaynaklı 
gecikmeler yaşandığı belirtilmiştir. 
 
Bu itibarla, ithalat sırasında gümrük beyannamesi kapsamında tahsil edilen ve yargı kararlarına istinaden geri 
verilmesi gereken KDV ile ilgili olarak herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi için; 
 
Gümrük idarelerince geri vermeye ilişkin işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve alınan geri verme kararlarının 
yükümlüye tebliği için yazılan yazılarda, yükümlünün indirim hakkına sahip olması durumunda KDV beyanlarında 
gerekli düzeltme işlemlerini yaparak ilgili Vergi Dairesine bildirimde bulunması gerektiği bilgisine yer verilmesi, 
 
İlgili Vergi Dairesinden düzeltme neticesinde iade edilecek bir vergi ortaya çıkıp çıkmadığı, iade yapılmış ise faiz 
hesaplamasına mesnet teşkil etmek üzere ne kadar iade yapıldığı ile ilgili olarak bilgi istenilmesi, gerektiği 
bildirilmiştir. 
 
Ek-3: KDV Geri Verme-İndirim Hakkı-Tecil Faizi 

12.) ETNOGRAFİK-ANTİKA EŞYANI İTHALATTA KULLANILMIŞ EŞYA OLARAK DEĞERLENDİRİLİP 
DEĞERLENDİRİLEMEYECEĞİ HK 

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 97.05 tarife pozisyonunda "Koleksiyonlar ve koleksiyon eşyası 
(zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait koleksiyon eşyası ile tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya 
nümizmatik değeri olan koleksiyon eşyası)" ve 97.06 tarife pozisyonunda ise "Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya " 
sınıflandırılmakta olup, bu iki pozisyondaki eşyadan 97.05 tarife pozisyonunda olanların çoğunluğunun, 97.06 
tarife pozisyonunda olan eşyaların ise tamamının doğası gereği yeni olma ihtimali bulunmamaktadır. 
 
Bu çerçevede, 97.05-97.06 tarife pozisyonlarında etnografik veya antika eşya olarak beyan edilen ürünlerle ilgili 
olarak, gümrük beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili müze müdürlüklerinden 
eşyanın etnografik veya antika olduğuna ilişkin ilgili gümrük müdürlüğüne muhatap bir yazı verilmesi halinde 
İthalat Rejimi Kararı`nın 7`nci maddesi kapsamında İthalat Genel Müdürlüğü tarafından verilecek izin 
aranmaksızın ithali uygun bulunmuştur. 
 
Ek-4: Etnografik-Antika Eşya 
  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-16934678-724.01.02 

Konu :Avro Hadleri Karşılıkları 

14.12.2022 / 80891110 
DAĞITIM YERLERİNE 

Avrupa Komisyonu'ndan alınan 5 Aralık 2022 tarihli bildirim uyarınca, Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf 
ülkelerden 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek sevkiyatlarda uygulanacak, menşe ispat belgelerinden 
muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarların yer aldığı tablonun bir 
örneği ilişikte yer almaktadır. 

Bilgileri ile gereğini rica ederim. 

Ahmet Şevket DAYIOĞLU 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

Ek: Bir adet tablo örneği 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 

 

1 OCAK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA UYGULANACAK AVRO CİNSİNDEN TUTARLAR 

  Ülke Para Birimi 
Fatura Beyanı 
(6000 Avro) 

Yolcu Beraberi 
Eşya 

(1200 Avro) 

Küçük Paketler 
(500 Avro) 

Avrupa 
Birliği 

Bulgaristan Bulgar levası 11 700 2 300 1 000 
Çekya Çek korunası 154 000 30 000 12 800 
Danimarka Danimarka kronu 45 600 9 000 3 800 
Macaristan Macar forinti 2 550 000 510 000 210 000 
Polonya Zloti 28 000 5 600 2 400 
Romanya Romen leyi 31 170 6 230 2 590 
İsveç İsveç kronası 64 000 12 800 5 300 

  Faroe Adaları 
Danimarka kronu 
(veri 2022 yılına 
aittir) 

45 600 9 000 3 800 



                                                                                                    

 

EFTA 
Ülkeleri 

İzlanda İzlanda kronu 1 110 000 220 000 92 000 
Lihtenştayn İsviçre frangı 10 300 2 100 900 
Norveç Norveç kronu 65 000 13 000 5 000 
İsviçre İsviçre frangı 10 300 2 100 900 

Barselona 
Sürecine 
Taraf 
Ülkeler 

Cezayir 
Cezayir Dinarı 
(veri 2022 yılına 
aittir) 

953 799 190 760 79 483 

Mısır Mısır poundu 114 631.8 22 926.36 9 552.65 

İsrail 
Şekel 
(veri 2022 yılına 
aittir) 

30 000 6 000 2 500 

Ürdün 
Ürdün Dinarı 
(veri 2022 yılına 
aittir) 

4 974 995 414.5 

Lübnan Lübnan poundu 9 042 000 1 809 000 754 000 
Fas Fas dirhemi 70 100 14 100 5 900 
Filistin Şekel 20 966 4 193 1 747 
Suriye Suriye poundu - - - 

Tunus 
Tunus dinarı 
(veri 2018 yılına 
aittir) 

17 000 3 400 1 400 

  Türkiye Türk lirası 110 000 22 000 9 100 
Avrupa 
Birliği 
İstikrar ve 
Ortaklık 
Sürecine 
Taraf 
Ülkeler 

Arnavutluk Arnavutluk Leki 699 600 139 920 58 300 

Bosna Hersek 
Bosna Hersek K. 
mark 

12 000 2 400 1 000 

Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti 

Makedon dinarı 368 965 73 793 30 747 

Sırbistan Sırp dinar 703 852 140 770 58 654 

  Moldova Cumhuriyeti Moldova leyi 114 461 22 892 9 538 
  Gürcistan Lari 17 000 3 400 1 400 
  Ukrayna Ukrayna Grivnası 213 367 42 673 17 781 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-16934678-180.05 

Konu : İran Menşe Şahadetnamesi Hk 

13.12.2022 / 80896645 
DAĞITIM YERLERİNE 

Dışişleri Bakanlığının 08.12.2022 tarihli yazısında Ankara'daki İran Büyükelçiliğinden alınan Nota'da İran Ticaret, 
Sanayi, Maden ve Tarım Odası'ndan alınan bilgilere atıfla, uluslararası bir belge niteliği taşıyan menşe 
şahadetnamesinin orjinalliğini koruma ve güvenliğini sağlamanın öneminden hareketle, hologram güvenlik 
etiketlerinin yerine Karekod (QR) projesinin, bu konuda gerçekleştirilen teknik çalışmaların ardından, 2023 Ocak-
Mayıs aylarında pilot şehirlerde (Meşhed, İsfahan ve Kirman) uygulamaya koyulacağının bildirildiği ver yeni 
sistemin kullanıcısına Karekodu taratarak menşe şahadetnamesine ait bilgilerin akıllı sistemde görünmesine ve 
bu bilgilerin kağıt belge üzerindeki bilgilerle karşılaştırılmasına olanak sağladığının kaydedildiği ifade edilmiştir. 

Bilgileri ile bağlantınız Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica 
ederim. 

Ahmet Şevket DAYIOĞLU 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

DAĞITIM : 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-3: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-80571967-159.99 

Konu :KDV Geri Verme-İndirim Hakkı-Tecil Faizi 

19.12.2022 / 80963275 

DAĞITIM YERLERİNE 

İthalat sırasında ödenen KDV’nin faizi ile birlikte iadesine yönelik gümrük idaresi aleyhine sonuçlanan davalarda; 
kararların yerine getirilmesi amacıyla gümrük müdürlükleri tarafından KDV’nin iadesi veya mahsuben iadesi için 
alacaklının mükellefi olduğu ilgili Vergi Dairesi Müdürlüğüne bildirimde bulunulduğu, KDV iadesi yönünden Vergi 
Dairesi Müdürlüklerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle mahkeme kararlarına ilişkin yapılması gereken işlemlerin 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen 30 günlük süre içerisinde yerine 
getirilememesi nedeniyle Bakanlığımız aleyhine KDV tutarının ve faizinin ödenmesi talepli icra takipleri 
başlatıldığına yönelik gümrük idareleri tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirimde bulunulmaktadır. 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 216 ncı maddesi; 

“1. Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının 
geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme 
başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği 
tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil 
faizi oranında hesaplanan faiz ödenir. 

2. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması 
hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek 
tutar üzerinden, aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ödenir.” 
hükmünü, 

Gümrük Genel Tebliğinin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No:2) 31 inci maddesinin beşinci fıkrası ise; “(5) Gümrük 
vergileri kapsamındaki Katma Değer Vergisinin geri verme başvurusu, Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki Geri 
Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ile yapılır. Gerekli değerlendirme sonucunda Katma Değer Vergisinin geri 
verilmesine veya mahsuben geri verilmesine karar verilir. 

a) İndirim hakkına sahip olmayanlarla ilgili olarak, geri vermenin yapılabilmesi için yükümlülerin bağlı olduğu vergi 
dairesinden alınacak belgeye istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 506 ncı maddesine göre işlem yapılır. 

b) İndirim hakkına sahip olanlarla ilgili olarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını, indirim 
hakkına sahip yükümlünün vergi dairesine doğrudan göndereceği, ekinde geri verme veya kaldırma başvurusu 
formu ile geri verme kararının onaylı birer örneği yer alan bir yazı ile bildirir.” 
hükmünü amir bulunmaktadır. 



                                                                                                    

 

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan toplantılarda, indirim hakkına sahip mükelleflerle ilgili 
indirim ve geri verme işlemlerinin yapılabilmesi için mükellefler tarafından KDV beyanlarında gerekli düzeltme 
işlemlerini yaparak ilgili vergi dairelerine başvurulması gerektiği, vergi dairelerinin resen işlem yapmadıkları, 
mükelleflerce bu başvurunun geç yapılmasından kaynaklı gecikmeler yaşandığı anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, ithalat sırasında gümrük beyannamesi kapsamında tahsil edilen ve yargı kararlarına istinaden geri 
verilmesi gereken KDV ile ilgili olarak mahkeme kararlarının zamanında yerine getirilmesi, fuzuli icara takiplerine 
muhatap olunmaması, yersiz faiz, icra masrafları ve mükerrer ödemelere sebebiyet verilmemesini teminen; 

Gümrük idalerince geri vermeye ilişkin işlemlerin ivedilikle tamamlanması ve alınan geri verme kararlarının 
yükümlüye tebliği için yazılan yazılarda, yükümlünün indirim hakkına sahip olması durumunda KDV beyanlarında 
gerekli düzeltme işlemlerini yaparak ilgili Vergi Dairesine bildirimde bulunması gerektiği bilgisine yer verilmesi, 

İlgili Vergi Dairesinden düzeltme neticesinde iade edilecek bir vergi ortaya çıkıp çıkmadığı, iade yapılmış ise faiz 
hesaplamasına mesnet teşkil etmek üzere ne kadar iade yapıldığı ile ilgili olarak bilgi istenilmesi, 

Gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

  

Dağıtım   
Gereği: Bilgi: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-4: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı  : E-17474625-162.99-00081125511 
Konu : Etnografik-Antika Eşya 

GENELGE 
(2022/17) 

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden 97.05-97.06 tarife pozisyonlarında beyan edilen etnografik veya antika 
eşyaların İthalat Rejim Kararı 7 nci madde kapsamında kullanılmış eşya olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceği hususunda çeşitli tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, Türk Gümrük Tarife Cetveli`nin 97.05 tarife pozisyonunda “Koleksiyonlar ve koleksiyon eşyası 
(zooloji, botanik, mineraloji ve anatomiye ait koleksiyon eşyası ile tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya 
nümizmatik değeri olan koleksiyon eşyası)” ve 97.06 tarife pozisyonunda ise “Eskiliği 100 yılı aşan antika eşya ” 
sınıflandırılmakta olup, bu iki pozisyondaki eşyadan 97.05 tarife pozisyonunda olanların çoğunluğunun, 97.06 
tarife pozisyonunda olan eşyaların ise tamamının doğası gereği yeni olma ihtimali bulunmamaktadır. 

Bu çerçevede, 97.05-97.06 tarife pozisyonlarında etnografik veya antika eşya olarak beyan edilen ürünlerle ilgili 
olarak, gümrük beyannamesinin tescilinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ilgili müze müdürlüklerinden 
eşyanın etnografik veya antika olduğuna ilişkin ilgili gümrük müdürlüğüne muhatap bir yazı verilmesi 
halinde İthalat Rejimi Kararı`nın 7`nci maddesi kapsamında Bakanlığımız (İthalat Genel Müdürlüğü) tarafından 
verilecek izin aranmaksızın ithali uygun bulunmuştur. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Rıza Tuna TURAGAY 
Bakan a. 

Bakan Yardımcısı 

 


