
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2023/1 
 

2023/ 1. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) YURT DIŞI ÜRETİM TESİSLERİNİN GMP DENETİMLERİ VE SERTİFİKASYON SÜREÇLERİ HK 
 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu "Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimleri ve Sertifikasyon Süreçleri" ne 
ilişkin güncel uygulama hakkında bir duyuru yayımladı. Duyuruda GMP sertifikalarının geçerlilik süreleri , hangi 
durumlarda yerinde denetim yapılacağı konularına açıklık getirildi. 
 
Link: https://www.titck.gov.tr/duyuru/yurt-disi-uretim-tesislerinin-gmp-denetimleri-ve-sertifikasyon-surecleri-
30122022151718 
 
2.) İHRACAT GENELGESİ’NİN “İHRACAT BEDELLERİNİN TESPİTİ” BAŞLIKLI 10’UNCU MADDESİ HK 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığının 1.11.2022 tarih ve 1608870 sayılı yazısı üzerine TCMB tarafından İhracat 
Genelgesi’nin  “İhracat bedellerinin tespiti” başlıklı 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında 2 Ocak 2023 tarihi 
itibariyle değişiklik yapılmıştır.  
 
Yapılan değişikliğe göre “kapatma işlemleri için yapılacak hesaplamalarda; Gümrük Beyannamesinin tescil 
tarihindeki Merkez Bankası çapraz kurlarının kullanılacağı” hükme bağlanmıştır. 
 
Link:https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
 
3.) SINIR ÖTESİ ELEKTRONİK TİCARET (SİPARİŞ TÜRÜ KODU) HK 
 
Sınır Ötesi Elektronik Ticaret İstatistiklerinin (E-Ticaret) halihazırda işlem gören geleneksel dış ticaret verilerinden 
ayrıştırılması ve ölçülmesi amacıyla, Bakanlıkça Detaylı Beyan Modülü ’nün kalem ekranındaki genel bilgiler 
bölümüne “Sipariş Türü Kodu” başlığı altında yeni bir kutucuk eklenmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/2012023-145410_sinir-otesi-elektronik-ticaretpdf.pdf 
 
4.) İŞGÜM KONTROL BELGESİ ÜCRETLERİ HK 
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü; firmaların talebi 
üzerine verilen Kontrol Belgesi ücreti, 01 Ocak 2023 tarihi itibari ile 1.534 TL (KDV dâhil), analiz ücreti(analiz 
gerektiren Tolüen ve Ksilen izomerleri için) 2.301 TL (KDV dâhil) olarak belirlendiğini duyurmuştur. 

 



                                                                                                    

 

 
5.) AZERBAYCAN'DA ÜRETİMİ, İTHALATI VE SATIŞI KDV'DEN MUAF TUTULAN TARIMSAL MAKİNE VE 
EKİPMANLARIN LİSTESİ ONAYLANDI 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 02/12/2022 tarih ve 430 No’lu Kararı ile üretimi, ithalatı ve satışı 
KDV'den muaf tutulan tarımsal sulama ve diğer ekipmanların, makine ve yedek parçalarının listesi  
(https://nk.gov.az/az/document/6552/) onaylanmıştır. 
 
6.) JET MOTORLARI İÇİN AZERBAYCAN'A İTHAL EDİLEN YAKIT GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF TUTULMUŞTUR 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 30/12/2022 tarih ve 458 No’lu Kararı ile 
(https://nk.gov.az/az/document/6608/) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, 
İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; 2710 19 2101 ve  2710 
19 2109 (jet yakıtı) tali alt pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık 
2023 tarihine kadar sıfırlanmıştır. 
 
Diğer taraftan, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 30/12/2022 tarih ve 457 No’lu Kararı ile 
(https://nk.gov.az/az/document/6607/)  "Azerbaycan Cumhuriyetine Getirilen Aksizli Malların Aksiz Oranlarında" 
yapılan değişikliğe göre, yukarıda bahsi geçen ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan aksiz (özel tüketim) vergisi 
1 ton için 80,0 manat olarak belirlenmiş; ancak 31 Aralık 2023 tarihine kadar söz konusu vergi 1 ton için 1,0 manat 
olarak uygulanacaktır. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/17020/ 
 
7.) "AZERBAYCAN" TERMİK SANTRALİ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE İTHAL EDİLEN ÜRÜNLER GÜMRÜK VERGİSİNDEN 
MUAF TUTULMUŞTUR 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 19/12/2022 tarih ve 444 No’lu Kararı ile 
(https://nk.gov.az/az/document/6582/), "Azerenerji ASC" tarafından verilen belgelere göre, "Azerbaycan" 
Termik Santrali'nde 1280 MW'lık ilave üretim gücü oluşturulması projesi çerçevesinde ülkeye getirilen ekipman 
ve yedek parçaların ithalatı gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. 
 
Sözkonusu Karar yayımlandığı günden (20/12/2022) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girer ve 3 yıl geçerlidir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/17021/ 
 
 
8.) SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE 
DENETİMİ: 2023/4) KAPSAMINDA “KONTROL BELGESİ" BAŞVURULARI HK 
 
Hâlihazırda “Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tâbi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 
Denetimi)”’nin Ek listesinden ithalatı yapılacak “İthali Özel İzne Tâbi Madde ve Müstahzarlar” için;  31.12.2022 
tarih ve 32060 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin 
İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/4)”nin “Kontrol belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından 



                                                                                                    

 

yayımlanan 2019/10, 2019/14, 2020/1 ve 2020/4 sayılı Genelgeler doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden 
e-belge olarak düzenlenebilir.” hükmüne istinaden yapılacak ithalat başvurularında 02.01.2023 tarihinden 
itibaren Kurumumuz web sayfasında yer alan “İthalat Permisi Başvuru Dosyası”nda istenen bilgi ve belgelere ilave 
olarak EBS’de İthalat Modülü altında bulunan İthalat İzin Başvuru Formu’ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz 
doldurulduğuna dair ekte yer alan taahhütnamenin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. 
 
Link: https://www.titck.gov.tr/duyuru/kontrole-tabi-madde-ithalat-basvurusunda-bulunan-firmalarin-
dikkatine-02012023131003 
 
9.) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 
 
-Yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri yanlarında gümrük müşavir yardımcısı haricinde stajyer de çalıştırabilecek 
ve stajyerlerin bu süresi gümrük müşavir yardımcısı sınavı için belirlenen süre için değerlendirmeye alınacaktır. 
(GY 575 ve 577) 
-Düşük kıymet beyanı şüphesiyle kıymet araştırması yapılan hallerde itirazların karara bağlanmasından önce 
eşyanın çekilmesi talep edildiğinde yükümlünün beyanına göre yapılan vergi tahakkukları ile gümrük idaresince 
tahakkuk ettirilen bütün vergiler arasındaki farkın teminata bağlanması zorunluluğu getirilmiştir. Kıymet 
araştırmasının teminatın talep edildiği tarihten itibaren bir yılda sonuçlanmaması halinde, gümrük idaresinde 
mevcut verilere göre işlem sonuçlandırılacaktır. (GY 587) 
-Yolcu beraberi eşya muafiyetinin uygulanmasında limit fazlası eşya getirilmesi usulsüzlük cezasını gerektiren 
fiiller arasından çıkarılırken ; Geçici depolama yeri işleticilerince geçici depolama yeri stok kayıtlarının 
Yönetmeliğe uygun şekilde güncellenmemesi usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller arasına alınmıştır. (EK:82) 
-A tipi Genel Antrepo açma ve işletme izni talebinde bulunan tüzel kişiler tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne 
sunulacak OHSAS 18001 belgesi yerine ISO 45001 belgesi ibraz edilebilecektir. (EK:80) 
-Gümrük memuru ve/veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri personeli ile antrepo personelinin çalışma ve 
gözetimine elverişli arşiv ve özel büroların “antrepo sahasında” değil “antrepo alanında” olması gerektiği şeklinde 
değişiklik yapılarak, buradan antrepo sahasında bulunan sosyal yaşam alanlarına geçiş bulunmaması yönünde 
güncelleme yapılmıştır. (EK:80) 
-Geçici depolama yerleri ve antrepoların açma ve işletme izin başvuruları için yapılan değişiklikler 03.01.2023 
tarihinden önce açılan ve işletilenler için uygulanmayacaktır. 
-İhracat ve antrepo beyannamelerinin elektronik ortamda verilmesi ve Yeşil hatta işlem gören beyanname 
ekleriyle ilgili düzenlemeler 01.02.2023 tarihinde; Serbest Bölgelerde bulunan eşyanın gümrük işlemlerinin 30 
günde bitirilmesi ve Geçici depolama yerleri giriş kayıt kayıtlarına ilişkin düzenleme 04.03.2023 tarihinde; 
   
Diğer düzenlemeler ise 03.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230103-1.htm 
 
10.) ÖTV III SAYILI LİSTE GÜNCELLENDİ (ALKOLLÜ İÇKİLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİ) 
 
Alkollü içkiler ve tütün mamullerinin ÖTV miktarlarının belirlendiği III Sayılı Liste güncellendi. 
 
Link: https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/03012023_III_sayili_liste.pdf 
 



                                                                                                    

 

11.) SALÇA İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR KAPSAMINA ALINMIŞTIR 
 
Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) Diğerleri: (GTP: 2002.90) 
(Salça)” eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne eklenmiştir. Mezkûr ürünlerle ilgili Ticaret Bakanlığından alınan 
bir yazı ile, bu eşyanın ihracatının kayıt işlemlerinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 
koordinatör olarak atanmış olup; kayıt işlemleri yalnızca Genel Sekreterlikçe gerçekleştirilecektir. 
 
İlgili eşyanın ihracat prosedüründe değişikliğe gidilmiş olup söz konusu eşyanın ihracat prosedürü ile ilgili bilgi 
almak için Genel Sekreterlik Kayda Bağlı İhracat birimi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-12410.html 

12.) BİRLİK KRİPTO ONAY NUMARALARI TPS'YE ALINDI 

5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası 
uyarınca ihracat beyannamelerinin İhracatçı Birliklerince kayda alındığını gösterir birlik kripto onay numaraları 
Tek Pencere Sistemi kapsamına "1086" kodu ile "TPS-Birlik Kripto Onay Kodu" adı ile alınmış olup konuya ilişkin 
olarak hazırlanan 2023/1 sayılı Genelge ilişikte yer almaktadır.  
 
Söz konusu belge 4 Ocak 2023 itibariyle elektronik ortamda başlanılacaktır.  
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/3012023-164727_genelge-tps-tim-1086-birlik-kripto-onay-numaralaripdf.pdf 
 
 13.) KİMYA VE TOPRAK ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ HK 

Kimya ve Toprak Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesin 29.12.2022 tarihinde yürürlüğe girmiş olup 
kimya ve toprak ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvuruları 
genelgede yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. 
 
Genelge kimya (kimyasallar ve kimyasal ürünler, plastik, kauçuk, eczacılık ürünleri vs.) ve toprak (çimento, cam, 
seramik ürünleri ile diğer metalik olmayan mineral ürünler) ürünlerinin ihracatı ile ihracat sayılan satış ve teslimi 
ve bu kapsamda yapılacak olan ithalat/yurt içi alıma ilişkin dahilde işleme rejimi kapsamında uygulanacak usul ve 
esasları belirlemektedir. 
 
Ek: http://intranet.uib.org.tr/srklr/Sirkuler/2023/6/202313121437733.pdf 
 

14.) İTHALAT/TAREKS BAŞVURU ÜCRETLERİ GÜNCEL HALİ / 2023 

Dış Ticarette Ürün Güvenliği Ve Denetimi İşlemleri Ücret Tarifesi güncellenmiştir. 
 
İthalat Denetimi Başvuruları   : 500,00 
İthalat Denetimi İtiraz Başvurusu  : 500,00 
İptal: Belge Eksikliği Sonucu Tekrar Başvuru : 2.000,00 
İthalat Denetimi Test Sonucuna İtiraz : 500,00 
 



                                                                                                    

 

15.) ÇİN HALK CUMHURİYETİ MENŞELİ “BEBEK ARABALARI VE ŞASİLERİ” HK 

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “bebek arabaları (8715.00.10.00.00)” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri 
(8715.00.90.00.00)” ithalatına yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması 
neticesinde yürürlükteki dampinge karşı vergi önleminin aynı şekilde devamına karar verilmiştir. 
  
Bebek arabaları için 12 ABD Doları/Adet; bebek arabalarının şasileri için 8 ABD Doları/Adet olarak önlem devam 
edecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230106-7.htm 
  
16.) ELEKTRONİK BANDROL UYGULAMASI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK HK 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle Ticari 
maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı kol saatleri e-bandrol 
uygulamasına dahil edildi. 
  
Daha önce uygulama dışında tutulan yurt içinde imal edilen taşıtlar da e-bandrol uygulamasına tabi olacaktır. 
  
Yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri 
kapasite raporuna göre; 
  
-Televizyon için yıllık 500.000 adet, 
  
- Bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100.000 adet, üretim kapasitesine 
sahip olması gerekmektedir. 
  
Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin 
usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol 
uygulamasından yararlanamayacak. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230106-5.htm 
 
17.) TSE İTHALAT ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENDİ 

TSE tarafından yapılan denetimlere ilişkin ücret tarifesi güncellendi. 
 
Link: https://viewer.tse.org.tr/QDMSNET/BSAT/SL.aspx?L=-1976900134 
 
  
 


