
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/6 
 
 
 

2022/ 6. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) TUNUS'A YAPILAN İHRACATLARDA KULLANILAN EUR.1 BELGELERİNE İLİŞKİN DUYURU HK  

 
Tunus’a yapılan ihracatta düzenlenen EUR.1 belgesi üzerindeki barkodun Tunus Gümrüğü tarafından kabul 
edilmediği, söz konusu belgenin 11. hanesine ek olarak ıslak kaşe ve imza talebinde bulunulduğu ancak 
Türkiye’deki gümrük idaresinin bu talebi olumsuz karşıladığı bildirilmektedir. 
 
Yapılan duyuruya göre Tunus makamlarıyla sorunun çözüme ulaşması için çalışmalar devam ettirilmektedir. 
Tunus gümrükleri tarafından 1 Mart 2022 tarihine kadar MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenen 
belgelerin kabul edileceği belirtilmektedir. 
 
Link : https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-1323.html 
 
2.)  İLAÇ HAMMADDESİ MUAFİYET BELGESİ HK 
 
Bilindiği üzere 2019/44 sayılı Genelge ile 93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Türkiye’de İmal Edilen Tıbbi 
Müstahzarların Terkibinde Bulunan İlaç Ham, Başlangıç Maddeleri, İlaç Hammaddeleri Üretiminde Kullanılan 
Maddeler ile Tıbbi Müstahzarların Gümrük Vergisi ve İthalde Alınan Diğer Vergiler ile Toplu Konut Fonundan Muaf 
olarak İthal Edilmesine Dair Karar) çerçevesinde tarafımızca düzenlenen İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi Tek 
Pencere Sistemine alınmıştır. 
 
Yerli imali bulunan Türkiye'de imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham maddeleri ile ilaç ham 
maddeleri üretiminde kullanılan maddelere 1041 kodu ile belge düzenleme uygulamasına 14.02.2022 tarihinden 
itibaren devam edilmeyecektir. 
 
Yerli imali bulunmayan veya yerli imali bulunup da ülkenin yıllık ihtiyacı olan yurt içi ihtiyacını karşılamadığı tespit 
edilen durumlarda Türkiye'de imal edilen tıbbi müstahzarların terkibinde bulunan ilaç ham maddeleri ile ilaç 
hammaddeleri üretiminde kullanılan maddelere 1042 kodu ile “İlaç Ham Maddesi Muafiyet Belgesi” 
düzenlenmeye devam edilecektir. 
 
Link : https://www.titck.gov.tr/duyuru/tum-ilac-firmalarinin-dikkatine-07022022163608 
 
3.)  TCMB IHRACATÇIYA VERDİĞİ KREDİ İÇİN DÖVİZDEN TL'YE DÖNÜŞ ŞARTI HK 
 
Merkez Bankası, ihracatçı firmalara kullandırılan "reeskont kredisi" konusunda yeni bir düzenleme yaptı. Yeni 
karara göre, reeskont kredisi kullanan firmalara döviz mevduatlarını Türk Lirası'na çevirme şartı getirildi. Merkez 
Bankası, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı'nı değiştirdi. Değişiklikle ihracatçıya 
sağlanan kredi imkanında, döviz mevduatlarından TL'ye dönüşüm şartı getirildi.30 Nisan'a kadar döviz cinsi 
reeskont kredisi kullanacak firmalar, döviz hesaplarının en az yüzde 10'unu Türk Lirası'na çevirecek veya TL'ye 



                                                                                                    

 

geçiş taahhüdünde bulunacak. 1 Mayıs ile 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kullanımlarda ise Türk 
Lirası'na çevirme veya taahhütte bulunma şartı, döviz mevduatının en az yüzde 20'si olacak. 1 Ağustos ve 
sonrasındaki reeskont kredisi kullanımlarında ise döviz hesaplarının en az yüzde 20’sinin Türk Lirası'na dönüşmüş 
olması şartı getirildi. 
 
4.)  TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLEMESİ HK 
 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 04.02.2022 tarih ve 936829 sayılı yazısına göre İhracat bedellerinin yurda 
getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesinin, Peşin döviz başlıklı 6ıncı maddesinin 2 ve 3 
üncü paragraflarında değişiklik yapılmıştır. 
 
“Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 
prefinansman hükümlerine tabi olmayacak kısmı 15.000,- ABD Doları'ndan 30.000 ABD Dolarına çıkarıldı.” 
 
"3.Bankalarca peşin döviz tutarına ilişkin ihracat taahhüdünü yerine getirmeyen kişilere yazı yoluyla tebligatta 
bulunulur ve ihracatın süresi içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair 10 iş günü içerisinde yazılı 
beyan göndermeleri talep edilir. Kişiden temin edilen yazılı beyan Bakanlığa yapılacak bildirime eklenir. Kişiden 
yazılı beyan temin edilememesi halinde, beyan talebinin ihracatçıya iletildiğine dair tevsik edici belge (posta 
alındısı vb.) bildirim ekine konmak suretiyle safahatı da belirtilerek Bakanlığa bildirimde bulunulur." 
 
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.)  2022 YILININ İKİNCİ YARISINDA SÜRESİ DOLACAK MEVCUT DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER HK 
 
2022 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler 2022/5 sayılı tebliğle ilan edildi. 
 
Tebliğde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde aşağıda belirtilen eşya için önlemlerin sona 
ereceği tarihler belirlendi. 
 
İlgili önlemlerin devam etmesini isteyen taraflar önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, yeterli deliller 
ile desteklenmiş yazılı başvurularına istinaden bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep 
edebilecekler. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-6.htm 
 
6.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022/6) HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ürünü 
ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması 
açılmıştır. 
 



                                                                                                    

 

Soruşturma konusu ürün, 8311.20.00.00.00 GTİP’i altında yer alan “adi metallerden içi doldurulmuş teller 
(elektrikli ark kaynağı yapmak için)” tanımlı üründür. İlgili ürünün ithalatında Çin menşeli olanları için CİF 
bedelin yüzde 21,12’si ve 28,87'si oranında dampinge karşı vergi uygulanmaktadır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-7.htm 
 
7.)  1211.90.86.00.49 GTİPLİ HİBİSCUS İTHALİNDE UYGULANACAK KDV ORANI HK 
 
1211.90.86.00.49 Diğerleri" GTİP numarasında sınıflandırılan "Hibiscus" ticari tanımlı eşya, gıda mahiyetinde 
olduğundan 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin A/10 uncu sırasında sayılan TGTC'nin 12 no.lu faslında yer 
alan sebze ve meyveler kapsamında değerlendirilmesi ve ithal ve tesliminde yüzde 8 oranında KDV uygulanması 
gerekmektedir. 
 
Link:https://www.gib.gov.tr/tgtc-nin-121190860049-gtip-numarasinda-siniflandirildigi-belirtilen-hibiscus-
olarak-isimlendirilen 
 
8.) 5603.14.90.00.19 GTİP NUMARASINDA YER ALAN "SAF SU EMDİRİLMİŞ DOKUNMAMIŞ MENSUCAT"IN KDV 
ORANI HK 
 
5603.14.90.00.19 GTİP numaralı "water wipes" ticari isimli "saf su emdirilmiş dokunmamış mensucat’ın,  
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek ithal 
ve tesliminin yüzde 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerektiğine ilişkin özelge yayımlandı. 
 
Link:https://www.gib.gov.tr/560314900019-gtip-numarasinda-yer-alan-saf-su-emdirilmis-dokunmamis-
mensucatin-kdv-orani 
 
 
9.) TEMEL GIDA ÜRÜNLERINDE KDV ORANI HK 
 
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar (Karar Sayısı: 5189) ile Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirildi. KDV indirimi 
pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt, yağ, şeker, yumurta, peynir, sebzeler, meyveler, kuruyemişler ve 
bakliyat çeşitleri gibi günlük hayatta en çok kullanılan ürünleri kapsıyor. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220213-8.pdf 
 
 


