
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/7 
 

2022 / 7. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) BOMBAY TİCARET VE SANAYİ ODASI (HİNDİSTAN) TARAFINDAN MERKEZİ SİSTEMDEN AYRI OLARAK 
ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ DÜZENLENMESİ HK 
 
Daha önceden Hint yetkili makamlarınca elektronik menşe şahadetnamesi düzenlendiği ve söz konusu belgelerin 
doğruluğunun " https://coo.dgft.gov.inl " adresinden çevrimiçi ortamda kontrol edilebildiği paylaşılmıştı. 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün yeni yazısında: Bombay Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından da merkezi sistemden ayrı olarak elektronik menşe şahadetnamesi düzenlendiği ve belge doğrulama 
adresi olarak https://coo.bombaychamber.online/verify_certificate.aspx çevrimiçi bağlantısının kullanılması 
gerektiği bildirilmektedir. 
 
2.)  GIDA TESLİMLERİNDEKİ KDV ORANI İNDİRİMİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI HK 
 
13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan 5189 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 
Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile 14.02.2022 tarihinden itibaren ; 
 
Toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV’ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV 
uygulananlar hariç) KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir. 
 
Daha önce II sayılı Liste'de yüzde 8 KDV'ye tabi olan " A) GIDA MADDELERİ " başlıklı bölüm değişiklik sonrası I 
sayılı Listeye alınmıştır. 
 
Bu ürünler içerisinde ÖTV tabi olanlarındaysa yüzde 8 KDV uygulanmaya devam edecektir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220213-8.pdf 
 

2-a) CUMHURBAŞKANI KARARI ILE KDV KARARINA DÜZELTME 
 
DÜZELTME: 12/2/2022 Tarihli ve 5189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV kararına düzeltme: Gıdada KDV’yi 
%8’den % 1’e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, 
kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar 
indirim listesinden çıkarılmıştı. Bu ürünler yeniden listeye eklenmiş oldu. Bu ürünlerde KDV yüzde 1 olarak 
uygulanacak 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220215-2.htm 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

CUMHUR BAŞKANLIĞI KARARI İLE KDV ORANLARI YÜZDE 8’DEN 1’E İNDİRİLEN GIDA MADDELERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
3.)  İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’NDE İTHALAT VE İHRACAT BEYANNAMELERİNDEN ALINAN ÜCRETLER 
HK 
 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından yayınlanan yazıda ;  
 
2022 yılında İthalat ve İhracat Beyannamelerinde düzeltme taleplerinde ithalat için 478 TL, ihracat için ise 178 TL 
talep edildiği, ücretlerin geçtiğimiz yılda olduğu gibi yarısının alınması hususunda talepte bulunulmuş ve talep 
doğrultusunda ücretlerin yarısının (İthalatta 239 TL, İhracatta 89 TL) alınmasına başlandığı teyit edilmiştir. 
 
Link: https://www.igmd.org.tr/il-tarim-ve-orman-mudurlugunde-ithalat-ve-ihracat-beyannamelerinden-alinan-
ucretler-hakkinda_haberi 
  
4.)  MISIR MERKEZ BANKASININ AKREDİTİF MECBURİYETİ KARARI HK 
 
Mısır Hükümetinin talimatları çerçevesinde ve ACID sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla Mısır Merkez 
Bankasınca alınarak Bankalara iletilen ancak sayısı ve içeriği belli olmayan Karar kapsamında Mısır'da ithalatlarda 
akreditif kullanılacağı bilgisi 12 Şubat 2022'den itibaren pek çok medya organında açıklanmış ve bu durum iş 
adamları örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.  Akabinde açıklanan başka bir haberde ise bazı istisnalara ve 
detaylara değinilmektedir. Buna göre; 
 
- Kararın 22 Şubat 2022'den itibaren zorunlu olarak uygulanacağı, 
 
- Yabancı şirketlerin Mısır şubeleri ve bağlı ortaklıklarının hariç tutulacağı  
 
- Kararın yayımından önce yapılan sevkiyatların hariç tutulacağı (Bazı güvenilir kaynaklarda yayım tarihi 13 Şubat 
2022 olarak geçmektedir)  
 
- Buğday, ilaçlar, aşılar ve bunların ham maddeleri, çay, et, kümes hayvanı, balık, yağ, süt tozu, bebek sütü, bakla, 
mercimek, tere yağ, mısır gibi ürünlere istisna uygulanacağı, 
 
- 5.000 $'a kadar olan gönderilerin hariç tutulacağı  
 
belirtilmektedir.  
 
Diğer taraftan, Mısırlı firmalara akreditif alımını kolaylaştırılması bağlamında talimatlar verildiği de 
bildirilmektedir.  
 
İhracatçılarımızın mümkün mertebe ithalatçılarıyla görüşerek hareket etmelerinin önemli olduğu 
düşünülmektedir.  
 
Halihazırda resmi Karar metninin olmaması işlemlerin değişkenlik gösterebileceğini düşündürmektedir. 



                                                                                                    

 

 
Konuyla ilgili haber kaynakları: 
https://gate.ahram.org.eg/News/3391615.aspx 
https://aegypten.ahk.de/en/news/news-details-english/cbe-decision-on-lcs 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/11224/ 
 
5.)  ÖZBEKİSTAN'DA İTHAL OTOMOBİLLER İÇİN GÜMRÜK VERGİLERİ HK 
 
Özbekistan'da Bakanlar Kuruluna, ithal otomobiller için gümrük vergisi oranlarını yarıya  (yüzde 30'dan yüzde 
15'e) düşürmeye yönelik karar taslağı sunması talimatı verildi. 
 
Talimatın gerekçesinin artan iç talebi karşılamak olduğu belirtildi. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/11205/ 
 
6.) BAZI VİDA, CİVATA VE RONDELALAR İÇİN ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ HK 
 
AB Komisyonu 7318 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan bazı vida, cıvata ve rondelaların Çin menşeli olanlarının 
ithalinde yüksek oranlarda dampinge karşı vergi uygulamaya başladı.  
 
Başsız vidalar, paslanmaz çelikten olanlar, demiryolu yapım malzemesinin tespitinde kullanılanlar gibi bazı türler 
hariç tutuldu.  
 
Belirli üretici firmalar ile soruşturma aşamasında işbirliği yapan firmalar dışındaki firmalardan yapılacak ithalatta 
yüzde 86,5 oranında dampinge karşı vergi tahsil edilecek.  
 
Önlem kapsamındaki tarife pozisyonları: 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 
82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (TARIC kodları 7318159519 ve 7318159589), ex 7318 21 00 (TARIC kodları 
7318210031, 7318210039, 7318210095 ve 7318210098) ve ex 7318 22 00 (TARIC kodları 7318220031, 
7318220039, 7318220095 ve 7318220098). 
 
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.036.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A036%3ATOC#ntc3
-L_2022036EN.01000101-E0003 
 
7.)  COVİD-19 SEBEBİYLE GERİYE DÖNÜK MUHTEMEL FİYAT ARTIŞLARINDA İSTİSNAİ KIYMETLE BEYAN 
YAPILMA ŞARTLARI HK 
 
Dünya genelinde yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunları ve taşıma 
maliyetlerindeki artış gibi nedenlerle ithal eşyası fiyatlarında geriye dönük artışlar yaşanabilmektedir. 
 
Bu fiyat artışları; ithal eşyasının gümrük kıymetine veya katma değer vergisi matrahına girmesi gereken ancak 
gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan 



                                                                                                    

 

kıymet veya matrah unsurları olarak değerlendirilmektedir. Gümrük Yönetmeliği'nin 53/5 maddesi uyarınca bu 
unsurların en geç öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar gümrük idaresine beyan 
edilmesi ve isabet eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Aksi durumda gümrük 
idaresince yapılacak bir tespit doğrultusunda vergi farkına ilişkin olarak para cezasıyla karşılaşılabilir. 
 
Bu unsurların gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmediğinin ve 
53/5 madde uygulanmasına ilişkin gerekli koşulların sağlandığının, yükümlüsünce gerekçeleriyle ve olayın 
özelliğine göre ticari teamüllere uygun olarak izah ve/veya tevsik edilmesi (ticari yazışmalar vb..dahil) 
gerekmektedir. 
 
İlgili unsurun öğrenilmesi sürecinde, postada gecikme yaşanması veya faturaların inceleme sürecinden 
geçirilmesi gibi nedenlerle söz konusu sürenin kaçırıldığı durumlar olmakla beraber 2014/18 sayılı Genelgedeki  
“…söz konusu faturalarda, asıl/örnek ayrımı bulunmamakta olup, üretildiği araçtan (yazıcı, belgegeçer vb.) 
bağımsız olarak üzerinde gerekli unsurları bulunduran okunaklı faturaların kabul edilmesi gerekmektedir.” hükmü  
doğrultusunda, elektronik yolla temin edilen belgelerle de bu kapsamda beyanda bulunulması mümkündür. 
 
EK-1: İstisnai Kıymetle Beyan 
 
8.)  İHRAÇ EDİLECEK HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ETİKETLERİNDE "TÜRKİYE" İBARESİNİN KULLANILMASI HK 
 
2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle Türkiye" markasını güçlendirme çalışmaları konusunda, başta 
diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkiler olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda 
"Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi talimatlandırılmıştı. 
 
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği konuya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü'nün görüşüne yer verilen bir duyuru yayımladı, 
 
Yazıda ;  
 
Tarım ve Orman Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında yer alan ihracata konu ürünlerin etiket 
bilgilerinde "Turkey", "Turkei", "Turquie" vb. ibareler yerine "Türkiye" ibaresinin kullanımı hususuna özen 
gösterilmesi gerektiği, 
 
Uluslararası ticaret hukuku ilkelerinden olan ihracatta ülkesellik kuralı kapsamında alıcı ülkenin talebi ve 
standartlarının esas alınması gerekliliği de göz önünde bulundurulduğunda; alıcı ülkedeki müşteriler tarafından 
veteriner sağlık sertifikası ve etiket bilgilerinde "Türkiye" ibaresi yanında "Turkey", "Turkei",  "Turquie" gibi 
ifadelerin de bulundurulması, ihracatçı işletmelerin stoklarında alıcı işletme tarafından talep edilen formata 
uygun olarak hazırlanan etiketlerin bulunması ve stoklarında yer alan etiket örnekleri bitinceye kadar bu 
etiketlerin kullanımına devam edilmesi gibi ihracata ilişkin alıcı ülke standartları, mevzuatı veya uluslararası 
anlaşmalar kapsamında yer alan talepler doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=6433713882022216171030 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-85593407-165.99-000 

Konu : İstisnai Kıymetle Beyan 

16.02.2022 / 71950650 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Dünya genelinde yaşanmakta olan Covid-19 pandemisi 
nedeniyle ortaya çıkan tedarik sorunları ve taşıma maliyetlerindeki artış gibi nedenlerle ithal eşyası 
fiyatlarında geriye dönük artışlar yaşanabildiği, söz konusu artışların Gümrük Yönetmeliğinin “İstisnai 
kıymetle beyan” başlıklı 53 üncü maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır. 

İlgili mevzuat hükmü 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi “İthal eşyasının gümrük kıymetine veya katma 
değer vergisi matrahına girmesi gereken, ancak gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi 
tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan kıymet veya matrah unsurları için, en geç söz 
konusu kıymet veya matrah unsurunun öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar 
beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.” hükmünü amirdir. 

Kapsam 

Gümrük Yönetmeliğinin “İstisnai kıymetle beyan” başlıklı 53/1 maddesinin (b) ve (c) bentleri ile, gümrük 
kıymetine ilave edilmesi gereken, ancak ihracatçı ve ithalatçı arasındaki sözleşme gereği söz konusu 
kıymet unsurları gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra belli olacak eşya ile satış 
sözleşmesinde fiyatın sonradan gözden geçirilmesini öngören hükümler içeren eşyanın gümrük 
kıymetinin, “istisnai kıymetle beyan” hükümleri çerçevesinde beyanına imkan sağlanmıştır. 

Bu kapsamdaki işlemlerde, gümrük beyannamesinin tescili anında kıymete dahil edilecek bir unsurun 
mevcudiyeti bilinmekte ancak, bu unsurun tutarı henüz bilinmemekte veya nihai olarak belirlenmemiş 
bulunmaktadır. 

Öte yandan, gümrük beyannamesinin tescili anında mevcudiyeti bilinemeyen ve sonradan öğrenilen 
kıymet veya matrah unsurları ile ilgili olarak, mezkur 53 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan 
düzenlemeden yararlanma imkanı bulunmamakla birlikte, Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi 
çerçevesinde beyanda bulunulması mümkündür. 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen fiyat artışı şeklindeki düzeltmelerin mezkur 53/5 maddesi kapsamında 
değerlendirilebilmesi için; 

1. Söz konusu kıymet veya matrah unsurunun, taraflar arasında mevcut fiyatın sonradan gözden 
geçirilmesini/düzeltilmesini öngören herhangi bir akdi yükümlülükten kaynaklanmaması, 



                                                                                                    

 

2. Yükümlüsünce, gümrük beyannamesinin tescili anında söz konusu fiyat düzeltmesinin mevcudiyetinin 
bilinmesinin mümkün olmaması, 

3. Süresi içinde beyanda bulunulmuş olması, gerekmektedir. 
İspat külfeti 

Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesinin uygulanması ile ilgili olarak, ithal eşyasının gümrük kıymetine 
veya KDV matrahına girmesi gereken bir unsurun gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi 
tarafından mevcudiyetinin bilinmediğinin ve madde uygulanmasına ilişkin gerekli koşulların 
sağlandığının, yükümlüsünce gerekçeleriyle ve olayın özelliğine göre ticari teamüllere uygun olarak izah 
ve/veya tevsik edilmesi (ticari yazışmalar vb..dahil) gerekmektedir. 

Beyana ilişkin süre 

Gümrük Yönetmeliğinin 53/5 maddesi uyarınca beyanın, en geç söz konusu kıymet veya matrah 
unsurunun öğrenildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir. 

Yükümlülerce, söz konusu kıymet veya matrah unsurunun öğrenilmesi sürecinde, postada gecikme 
yaşanması veya faturaların inceleme sürecinden geçirilmesi gibi nedenlerle söz konusu süreye 
uyulamayabildiği belirtilmekteyse de, 2014/18 sayılı Genelgenin, 2016/12 sayılı Genelge ile değişik 1 
inci maddesinde, “…söz konusu faturalarda, asıl/örnek ayrımı bulunmamakta olup, üretildiği araçtan 
(yazıcı, belgegeçer vb.) bağımsız olarak üzerinde gerekli unsurları bulunduran okunaklı faturaların kabul 
edilmesi gerekmektedir.” denilmekte olup, elektronik yolla temin edilen belgelerle de bu kapsamda 
beyanda bulunulması imkan dahilinde bulunmaktadır. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

DAĞITIM: 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 


