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Kızılkaya’dan Haberler
İsviçre Ticaret Odası Derneği ile Gerçekleştirdiğimiz Eğitim Programı
Kızılkaya Gümrük Müşavirliği A.Ş. - Kızılkaya Akademi’nin katkılarıyla İsviçre Ticaret Odası Derneği ile Türk-Fransız Ticaret Derneği 
tarafından ortak düzenlenen “GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE KOLAYLAŞTIRMA ve AVANTAJ SAĞLAYAN UYGULAMALAR” konulu eğitim 
programımız Türk Fransız Ticaret Odası Merkez Ofisinde, Gümrük Müşavirleri  Murat ŞAHİN  ve  Timuçin ÇÖLAŞAN’ın değerli 
sunumlarıyla gerçekleşti.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Mevzuat Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
Mevzuat Komitesi; İGMD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat ŞAHİN yönetiminde, Hukuk Komitesi Başkanı Sayın Özgür TATLIPINAR’ın 
katılımıyla Dernek Merkezinde bir araya gelmiştir. Yapılan Toplantıda;
Mevzuat Komitesi Başkanlığı’na Sayın Timuçin ÇÖLAŞAN,
Mevzuat Komitesi Başkan Yardımcılığı’na Sayın Turgut EĞİNCİ,
Mevzuat Komitesi Sekreterliği’ne Sayın Ufuk CELİLOĞLU,
Seçilmiş olup, Mevzuat Komitesinin periyodik olarak 15 günde bir mevzuata yönelik gündemdeki maddeleri incelemek üzere 
toplanmasına karar verilmiştir.
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Dış ticarete konu eşyanın hatasız olarak vergilendirilebilmesi ve 
eşyanın dış ticaret politikası önlemlerine tabi tutulup 
tutulamayacağı noktasında söz konusu eşyanın Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonunun (GTİP) doğru bir şekilde belirlenmesi 
büyük önem arz etmektedir. Tarife Cetvelinde birbirine benzer 
nitelikte pek çok eşya, farklı gümrük vergisi oranlarına, ticaret 
politikası önlemlerine vs. tabi olabilmektedir. Bu noktada BTB, 
ithal edilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunun 
(GTİP) net bir şekilde belirlenebilmesi adına gümrük idaresi 
tarafından mükelleflere sunulan kolaylaştırıcı bir enstrüman 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 
BTB’yi en temel anlamda; “yükümlünün yazılı talebi üzerine 
gümrük idaresince yapılan detaylı inceleme sonrasında eşyanın 
GTİP’inin yükümlüye bildirildiği idari karar” olarak 
tanımlayabiliriz. 
İlgili mevzuatına baktığımızda; BTB uygulamasına ilişkin 
esasların 14 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde detaylıca hüküm 
altına alındığı görülmektedir.  Bu yazımızda, BTB’nin uygulama 
amacı, başvuru şekli, verilmesi ve hukuki etkisi detaylı bir şekilde 
başlıklar itibariyle ele alınmıştır.

i) BTB vermeye yetkili kurumlar hangileridir?
BTB, Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) veya 
Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlüklerince verilmektedir. Ancak BTB verebilecek Bölge 
Müdürlükleri sınırlandırılmış, bu yetki sadece İstanbul, Ege, Orta 
Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük ve Dış 
Ticaret Bölge Müdürlüklerine verilmiştir.

ii) BTB uygulamasının amaçları nelerdir?
14 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde maddeler halinde 
sıralandığı üzere BTB uygulamasının amaçları aşağıdaki şekilde 
karşımıza çıkmaktadır:
a) Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde
uygulanması suretiyle sınıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve
böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında doğru ve
eşit olarak uygulanmasını sağlamak,
b) Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece
gümrük kontrolünü ve uluslararası ticareti mümkün olduğunca
kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini azaltmak,
c) Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife
pozisyonundan kaynaklanan ihtilafları azaltmak,
ç) Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması
probleminden kaynaklanan zaman kayıplarını azaltmak suretiyle
yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük
işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla,
gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesini

sağlamak,
d) Dış ticaret erbabına eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde 
sınıflandırılmasına ilişkin hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi 
sağlamak,
e) Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama
imkanının önceden tahmin edilebilmesini sağlamak.

iii) BTB Başvurusu Nasıl Yapılır?
BTB başvurusu, BTB Programına veri girişi yapılarak ve akıllı kart 
okuyucu ile imzalanmak suretiyle elektronik olarak veya elektronik 
ortamda bilgileri sisteme kaydedip bilgisayardan print çıktı olarak 
alınan başvuru kağıdını ıslak imza ile imzalayarak ya da Gümrük 
Yönetmeliğinin Ek-1'inde yer alan başvuru formu örneğine uygun 
bir form ile yazılı olarak yetkilendirilmiş gümrük ve dış ticaret 
bölge müdürlüğüne başvurarak yapılabilmektedir. BTB 
başvurusunun form ile yazılı olarak yapılması halinde, ekinde yer 
alan tüm belgeler (proforma fatura, vergi levhası, ticaret sicil 
gazetesi, imza sirküleri, vekaletname vb.) ve eşyanın teşhisini 
sağlayacak nitelikteki değişik açılardan çekilmiş fotoğraflar kağıt 
nüshası ile birlikte ayrıca dijital ortamda başvuru yapılan bölge 
müdürlüğüne sunulur. Yükümlüsünce temin edilmesi halinde 
numunenin idareye sunulması da BTB incelemesi aşamasında 
yararlı olacaktır.

BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ (BTB)
ÜZERİNE DETAYLI BİR İNCELEME

Eray DAĞNIK
Kızılkaya Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Genel Koordinatör
Eski Ticaret Başmüfettişi
eray.dagnik@kizilkaya.com.tr

Yazarlarımız
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iv) BTB Başvurusu Yapılamayacak Eşyalar Nelerdir?
- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05, 2709.00.90
ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03  ve  38.11
tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere
bu tarife pozisyonlarında yer alan dökme eşyanın perakende
satılacak hale getirilmiş ambalajlarda olmayanları için,
- Üzerlerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite yarayacak
bilgileri haiz olmayan eşyalar için, BTB başvurusunda
bulunulamayacak, bulunulması halinde ise söz konusu başvuru
idare tarafından reddedilecektir.

v) BTB verilmesi ve inceleme süreci nasıl gelişmektedir?
Yükümlüsünce yapılan BTB başvurusu; Bölge Müdürü tarafından 
görevlendirilecek bir Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında bir 
gümrük müdürü veya şube müdürü ve üç muayene memurundan 
oluşacak heyet tarafından incelecek ve değerlendirilecek olup, 
sonucunda BTB konusu eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonu tespit edilecek ve tutanağa bağlanacaktır. 
Söz konusu heyet gerekli incelemeyi yaparken Gümrük Tarife 
Cetveli, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Avileri, 
Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve Kombine Nomanklatür 
İzahnamesi, DGÖ Sınıflandırma Kararları, AB Sınıflandırma 
Tüzükleri, tebliğler, genelgeler, AB BTB’leri ile daha önce verilmiş 
ve BTB veri tabanında halen geçerli olan BTB'lerdeki açıklama ve 
örneklerden yararlanacaktır. Bu noktada belirtmek gerekir ki; 
gümrük idaresinin BTB belirlemede sıklıkla başvurduğu AB 
BTB’leri ülkemiz mevzuatında yardımcı bir referans kaynağı 
olarak kullanılmakta olup resmi bir bağlayıcılığı 
bulunmamaktadır.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığına intikal eden çoğu dilekçe ve bilgilerde; 
bağlayıcı tarife bilgisi başvurularının Bölge Müdürlüklerince 
incelenmesi sürecinde sıklıkla Üniversite bilirkişi raporu 
istenilmesi yöntemine başvurulduğu, Üniversitelerin rapor 
tanzimi için ilgililerden somut bir giderin karşılığı olmayan 
yüksek miktarda ücret talebinde bulunduğu, bu durumun bazı 
BTB başvurularından vazgeçilmesi sonucunu doğurduğu 
bildirilmiş, bunun üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm Bölge 
Müdürlüklerine yönelik düzenlediği tasarruflu yazı ile; BTB 
başvurusuna konu eşyanın detaylı olarak incelenmesinden önce 
ekspertiz talebinde bulunulmaması, inceleme sonucunda 
eşyanın sınıflandırılması için gerekli olan teknik bilgilerin 
öncelikle ürün kataloglarından, üretici firma internet sayfasından 
veya gümrük laboratuvarından temini yoluna gidilmesi, bu yolla 
temin edilemeyen bilgiler nedeniyle sınıflandırma için Üniversite 
incelemesinin gereklilik göstermesi halinde, hangi hususlarda 
bilgiye ihtiyaç duyulduğunun talep yazısında açıkça belirtilmesi 
gerektiği talimatlandırılıştır.

vi) Verilen BTB’nin geçerlilik süresi ne kadardır?
Gümrük idaresi tarafından verilen BTB, veriliş tarihinden itibaren 
6 yıl süre ile geçerliliğini koruyacaktır.

vii) Verilen BTB sadece başvuruyu yapan hak sahibini mi
yoksa tüm yükümlüleri mi bağlayacaktır?
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası 
uyarınca; BTB, gümrük idarelerini, hak sahibine karşı sadece 
eşyanın tarife pozisyonu konusunda ve yalnızca bilginin verildiği 
tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan 
eşya için bağlar. Bu madde hükmü uyarınca da geçmişte gümrük 
idaresi tarafından iptal edilmiş bir BTB dolayısıyla, BTB hak 
sahibi dışındaki yükümlülere yanlış tarife beyanından dolayı vergi 
farkı tahakkuku ve ceza uygulanması yönünde işlemler 
yapılmıştır. 
ANCAK; 18.06.2010 tarihli 27615 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Danıştay 7.Dairesinin 10.02.2010 tarihli Esas No: 
2009/3087, Karar No: 2010/638 sayılı Kararında özetle; “iptal 
edilen bağlayıcı tarife bilgisine dayanılarak, bilgiye konu eşya ile 
aynı olduğu tartışmasız olan eşyanın, BTB hak sahibi dışındaki 
bir kişi tarafından bilgide belirtilen tarife ve istatistik 
pozisyonunda beyan ve ithal edilmesinin hukuka uygun olduğu” 
sonucuna varılmıştır. Böylelikle verilen BTB’nin sadece 
başvuruyu yapan hak sahibini değil herkesi bağlayacağı açıkça 
hüküm altına alınmıştır. Gümrük idaresi de söz konusu Danıştay 
Kararı sonrasında önceki uygulamasına son vererek BTB hak 
sahibi dışındaki yükümlülere yanlış tarife beyanından dolayı Ek 
Tahakkuk ve Ceza Kararı düzenlememiş veya düzenlenen Ek 
Tahakkuk ve Ceza Kararlarını itiraz sonrasında iptal etmiştir.

viii) BTB hangi durumlarda iptal edilir?
Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB, gümrük 
idaresince iptal edilecektir.

ix) BTB hangi durumlarda geçerliliğini yitirir?
Gümrük idaresince verilen BTB;
a) Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen
bilginin söz konusu değişiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütü'nün uymakla yükümlü bulunduğumuz
nomanklatür, izahname ve tarife pozisyonlarına ilişkin
kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB'nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen
kişiye tebliğ edilmesi,
Durumlarında geçerliliğini yitirecektir.
Yukarıda yer verilen (b) maddesi gereğince kendiliğinden
geçersiz hale gelen BTB’lerin TGTC’nin yayımı ile ilgili olanlarını
BTB programı kendi içerisinde kontrol ederek programın ilgili
sayfasında geçersiz konuma getirmektedir.

x) Verilen BTB’ye itiraz mümkün müdür?
Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen BTB’ye, Gümrük Kanununun 
242’nci maddesi uyarınca, BTB’nin kendilerine tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 15 gün içerisinde Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’ne verecekleri bir yazılı dilekçe ile itiraz edebilirler.
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE
GÜMRÜKTE ORDİNO

Aysuda KÖKSAL
Kızılkaya Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Ege Bölge Müdürü
İş Geliştirme Koordinatörü
Eski Ticaret Uzmanı
aysuda.koksal@kizilkaya.com.tr

Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğini bir nihai hedef 
olarak ortaya koyan “Ankara Anlaşması”, 12 Eylül 1963 tarihinde 
imzalanmış ve 1 Aralık 1964’de yürürlüğe girmiştir. Ankara 
Anlaşması, tam üyelik için, “hazırlık dönemi”, “geçiş dönemi” ve 
“son dönem” olmak üzere üç dönem öngörmüştür. Katma 
Protokol'de öngörülen 22 yıllık Geçiş Dönemi, 1 Ocak 1996 tarihi 
itibarıyla son bulmuş ve Türkiye'nin AB'ye katılımı yolunda "Son 
Dönem"e girilmiştir. 
Son döneme girilmesiyle birlikte 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi 
Kararı Türkiye'ye Ankara Anlaşması'nda tanımı yapılmış olan 
klasik gümrük birliğinin ötesinde yükümlülükler getirmiştir. 
Ticaretin önündeki teknik engellerin kaldırılması konusundaki 
Avrupa Topluluğu müktesebatını iç hukuk sistemine dahil etmek 
zorunda olması da Türkiye’nin yükümlüklerinden biri haline 
gelmiştir. 
Mevzuat uyumu ve ticaretin önündeki teknik engellerin 
kaldırılması amacıyla yeni bir Gümrük Kanunu hazırlanmış, 
bunun üzerine 1 Ağustos 1972 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 1615 sayılı Gümrük Kanunu 04 Kasım 1999 Tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
Türk Gümrük İdaresi Gümrük işlemlerini basitleştirmek ve 
gümrük mevzuatını AB gümrük mevzuatı ile uyumlu hale 
getirmek yükümlülüğü kapsamında 4458 sayılı Gümrük 
Kanununda bir kısım vesaiki yürürlükten kaldırmıştır. 

1 Ağustos 1972 tarihli 14263 sayılı 1615 sayılı Mülga Gümrük 
Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği'nde, eşyanın tesliminde 
ordino (yük teslim talimat formu) ibrazına ilişkin hükümler 
bulunmakta ve mezkûr belge eşyanın teslimi öncesindeki 
aşamaların kontrolü amacıyla kullanılmaktayken 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu’nda ordinoya yer verilmemiştir. 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu’nda gümrük idaresinin görevleri sadece gümrük 
işlemleri ile ilgili hususlar ile sınırlı tutulmuştur.

Gümrük İdaresinin Ordino’ya İlişkin Düzenlemeleri
Yukarıda da belirtildiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda 
Ordino (yük teslim talimat formu)’ya ilişkin herhangi bir hüküm 
yer almamaktadır. Bununla birlikte, Gümrük idaresinin konuya 
yaklaşımını ortaya koyan belli başlı yazılara aşağıda yer 
verilmiştir. 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün gümrük işlemleri ile ilgili 
09.03.2000 tarihli 7617 sayılı Bölge Müdürlükleri ve Deniz Ticaret 
Odası’na muhatap yazısında; ordinonun, konişmento veya yük 
senetlerine göre düzenlenen bir belge olduğu ve taşıma 
senetlerinde yer alan tüm bilgileri ihtiva ettiği, hukuki açıdan 
bakıldığında eşyanın mülkiyetinin devri yani teslimi için taşıma 
senedinin gümrük idaresine ibrazının yeterli olduğu, taşıma 
senedinde eşyanın göndereni ve gönderileninin belli olduğu, bu 
senetle eşyanın alıcıya teslim edileceği garanti altına 
alındığından bahisle ordino ile ilgili ne Türk Ticaret Kanunu’nda 
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ne de Gümrük Kanunu’nda bir hüküm bulunmadığı ve hukuki 
açıdan bir değer taşımadığı vurgulanmıştır.
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2017 tarihli 29799029 
sayılı tasarruflu yazısında; gümrük mevzuatında yer almayan bir 
belge olan ordinonun gümrük işlemlerinin herhangi bir 
aşamasında gümrük idarelerince aranmayacağı hususu 
belirtilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Ordino (Yük Teslim Talimat 
Formu) hakkında 26.04.2021 tarihli ve 63424348 sayılı tasarruflu 
yazısında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 
ordino ücret tarifesine ilişkin 2018/1 Genelgesi aleyhine açılan 
dava neticesinde Yük Teslim Talimat Formu uygulamasının 
kaldırıldığının anılan Bakanlık tarafından Ticaret Bakanlığı’na 
bildirildiği hususu iletilmiş, bahse konu belgenin gümrük 
işlemlerinin ifası ve tekemmülü sırasında gümrük 
müdürlüklerince aranmayacağı belirtilmiştir.  

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Gümrük Müşavirleri 
Derneği’ne muhatap 30.07.2021 tarihli ve 65934343 sayılı 
yazısında; Genel Müdürlüğün, taşıyan, acente veya komisyoncu 
tarafından düzenlenen bir belge veya tahsil edilen bir ücret olan 
ordinonun ise, özel hukuk hükümlerine göre acente, ithalatçı ve 
geçici depolama yeri işleticisi arasında ifa edilen işlemlerin 
sonucunda ve özel hukuk hükümlerine göre tesis edilen 
sözleşmeler (navlun, kırkambar ve saklama) kapsamında 
uygulandığı, bildirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan 25.05.2022 tarihli 31846 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik ile Yönetmeliğin 

130’uncu maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu 
madde hükmün aşağıda yer verilmiştir. 

“Madde 130 Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmış işlem ve 
kullanımın gerektirdiği şartların yerine getirilmesi ve gümrük 
vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanması suretiyle 
gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir 
duruma gelir. Eşyanın teslimi; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş 
veya bunların temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre 
gerçekleştirilir.”

Bu kapsamda gümrük idaresi Yönetmelik değişikliği ile eşyanın 
teslimi için gümrük işlemlerinin bitirilen eşyanın “teslim 
edilebilir” konuma geldiğini belirtmiş diğer taraftan eşyanın fiziki 
tesliminin; eşya sahibi, taşıyıcı, işletici kuruluş veya bunların 
temsilcileri arasındaki sözleşme hükümlerine göre 
gerçekleştirileceğini belirtmiştir. 

Ticaret Bakanlığı’nın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesi akabinde son 20 yıllık süreçte bu konudaki yaklaşımını 
hiç değiştirmediği, eşyanın fiziki teslim yükümlüsü olmadığını 
her zaman tutarlı bir şekilde ifade ettiği görülmekte olup son 
Yönetmelik değişikliği ile de bu yaklaşımını yasal zemine 
oturttuğu görülmektedir. 

Yönetmelik değişikliği ile birlikte gümrük idaresi kendisini ordino 
tartışmalarının dışında bırakmıştır. Bundan sonraki süreçte, 
geçici depolama yerlerinden hizmet alacak firmaların 
sözleşmelerini yaparken ordino konusunu en baştan işletici 
kuruluşlar ile müzakere edip netleştirmesinin önem arz ettiği 
değerlendirilmektedir.
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2 Haziran sabahı Ticaret Bakan Sayın Mehmet Muş tarafından 
açıklanan verilere göre Mayıs ayında ihracatımız yüzde 15,2 
artışla 19 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 43,7 artışla 29,7 
milyar dolar oldu.
Son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 243 milyar dolara 
yaklaşırken, ithalatımız 314 milyar dolara ulaştı.

Son aylarda ihracat artış hızı ve ithalat artış hızı arasındaki fark, 
ithalat lehine açılıyor. Bu nedenle dış ticaret açığında da 
beklentilerin üzerinde bir artış var. Geçen yılın ilk beş ayında 18 
milyar dolar olan dış ticaret açığı, bu yıl 43 milyar dolara ulaştı. 
12 aylık açık ise 71 milyar dolar düzeyinde.

İhracat performansımızı belirleyen ana faktör, ihracat yaptığımız 
ülkelerin büyüme hızları. İhracat partnerlerimiz ne kadar çok 
büyürse, ihracatımız buna paralel bir artış gösterir. Büyümeleri 
ne kadar yavaşlarsa bizim de ihracat artışımız o denli yavaşlar. 
Elbette, ticarete konu olan malların fiyatları da ihracat 
performansını etkiler. Nitekim son 8-9 ayda küresel fiyatlardaki 
artış hem ihracat hem ithalatı artırıyor. Önümüzdeki aylarda 
yüksek fiyatların devam ettiğini göreceğiz. Ancak fiyatlarda ne 
zaman bir düşüş başlarsa dış ticaret de bundan etkilenecektir.

Yakın vadede ihracat pazarlarımızın büyümelerinde bir 
yavaşlama görmeye başladık. Son açıklanan PMI değerleri bunu 
teyit ediyor. Euro Bölgesi PMI endeksi son 18 ayın, İngiltere 16 
ayın, ABD 4 ayın en düşük değerine indi. Bu, Türkiye’nin 
ihracatının önümüzdeki dönemde yavaşlayacağına işaret ediyor. 

İthalat tarafında tanık olduğumuz yüksek artışın iki ana nedeni 
var. En önemlisi enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının çok 
yüksek seyrediyor olması. İkincisi ise, bu yükselişe rağmen 
Türkiye’nin reel ithalat talebinin (başta ihracat nedeniyle) devam 
ediyor olması. Bu iki nedenle yakın zamanda ithalatta bir 
gerileme görmeyebiliriz. Küresel fiyatlar ne zaman gevşemeye 
başlarsa ithalatımızda da o zaman bir yavaşlama başlayabilir. 
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Mevzuat ve Duyurular
Onaylanmış Kişilerin Yatırım Teşvik Mevzuatında 
Götürü Teminat Kullanmalarının Uygun Olmadığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısında ; Yatırım Teşvik Belgesi 
kapsamında sunulan devlet desteklerinin amacı ve mahiyeti 
kapsamında kullanılıp kullanılmadığının denetimi ve sorumluluğu 
dikkate alındığında, tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, 
yatırımcıların  gümrük  idarelerine sunduğu  götürü  teminat 
miktarının, devlete iade etmesi gereken tutardan düşük olma 
ihtimalinin bulunması nedeniyle, Onaylanmış Kişi Statüsüne haiz 
yatırımcıların teminatlı ithalat için götürü teminat kullanmalarının 
yatırım teşvik mevzuatı bakımından  uygun  olmadığı 
belirtilmektedir.

AB Tarafından Ukrayna'ya Yönelik İthalat Vergilerine 
Askı
AB Komisyonu, Ukrayna'yı desteklemek için ülkenin AB'ye yaptığı 
bütün ihraç ürünlerindeki ithalat vergilerinin 1 yıl süreyle askıya 
alınmasını içeren teklifini açıkladı. Açıklamada, söz konusu 
vergilerin askıya alınmasının eşi benzeri görülmemiş bir iyi niyet 
göstergesi olduğu ve bunun Rusya-Ukrayna savaşında ülkeye 
katkı sağlayacağı kaydedildi. Teklif kapsamında Ukrayna'nın çelik 
ihracatına uygulanan anti damping ve diğer koruma önlemlerinin 
de askıya alınacağına işaret edilen açıklamada, bunun zor 
durumda olan Ukraynalı üreticileri ve ihracatçıları destekleyeceği 
belirtildi.

İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hk.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25/04/2022 
tarih ve 74066895 sayılı yazılarında;  imalatçı firma bilgisinin 
beyannamenin 44 no.lu alanına kaydedilmiş olması halinde  söz 
konusu bilginin  düzeltilmesi ya da değiştirilmesi taleplerinin 
karşılanmaması gerektiği, ihracat beyannamelerinin kalem 
ekranında yer alan "imalatçı vergi kimlik numarası" alanında ise 
herhangi bir bilginin bulunmadığı durumlarda bilgi girişine ya da 
hatalı bilgi bulunması halinde düzeltme yapılmasına ilişkin 
taleplerin mevzuat dahilinde karşılanması hususunda Bölge 
Müdürlükleri talimatlandırılmıştır.

Transit Süresi Belirlenmesi ve Varış/Çıkış Gümrük 
İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanmaması Hk.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26/04/2022 
tarih ve 74216615 sayılı yazılarında; Rusya-Ukrayna arasındaki 
mevcut durum nedeniyle Sarp Sınır Kapısında giriş ve çıkışlarda 
yaşanan yoğunluk ve Türkgözü Gümrük Kapısı`nın 
25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete 
kapatılmış olması sebebiyle, transit sürelerinin yetmediği ve 
taşımaların transit beyanında beyan edilen varış/çıkış gümrük 
idaresinden farklı bir gümrük idaresi varışlı olarak 
gerçekleştirilmek zorunda kalındığı durumlar yaşandığı, hareket 
gümrük idarelerince, transit rejimi kapsamı taşımalarda ATS 
cihazı takılan araçlar hariç olmak üzere transit süresi belirlenirken, 
Sarp ve Aktaş Gümrük Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun ve 
Türkgözü Gümrük Kapısı’nın geçici olarak hizmete kapatılmış 
olması durumunun göz önünde bulundurulması ve transit 
süresinin buna göre belirlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi gerektiği, Sarp sınır kapısında yaşanan yoğunluğa 
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bağlı olarak Aktaş Gümrük Müdürlüğünün de aktif olarak 
kullanılabilmesini teminen varış/çıkış gümrük idaresi olarak 
Sarp Gümrük Müdürlüğü beyan edilen ancak varış gümrük 
idaresi değişikliği yapılarak Aktaş Gümrük Müdürlüğüne transit 
rejimi kapsamında sevk edilen araçlara, 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının 
tatbik edilmemesi gerektiği bildirilmiştir. Sözleşmelerden 
kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya 
dövize endeksli olarak  kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul 
edilmesi mümkündür.”

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin 
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 
20.04.2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
5444 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki  İthalatta İlave Gümrük 
Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar  ile; 9401.99.90.00.00 GTİP’te yer alan “oturmaya 
mahsus mobilyalar için aksam parça” cinsi eşyanın, kara nakil 
vasıtalarında oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi 
olarak kullanan firmalar tarafından gümrük mevzuatının nihai 
kullanıma ilişkin hükümleri uyarınca ithal edilmesi halinde ilave 
gümrük vergisi (İGV) %0 olarak uygulanacaktır.

2022 Yılı Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı
2022 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;  ihracat %24,6 
oranında artışla 23 milyar 364 milyon dolar, ithalat   %34,9 
oranında artışla 29 milyar 466 milyon dolar oldu. 2022 yılı 
Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, 
ihracat %21,7 oranında artışla 83 milyar 565 milyon dolar, ithalat  
%40,1 oranında artışla 116 milyar 73 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

2022 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, %24,6 oranında artarak 23 milyar 364 milyon dolar,
• İthalat, %34,9 oranında artarak 29 milyar 466 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, %30,1 oranında artarak 52 milyar 830 milyon
dolar,
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2022 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;
• İhracat, %21,7 oranında artarak 83 milyar 565 milyon dolar,
• İthalat, %40,1 oranında artarak 116 milyar 73 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, %31,8 oranında artarak 199 milyar 638 
milyon dolar,

2022 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,6 puan azalarak   %79,3 
olarak gerçekleşti.
• Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama 
oranı 3,2 puan artarak  %100,9 olarak gerçekleşti.

Tıbbi Cihazlarda KDV Oranı
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 06.05.2022 
tarih, 74436279 sayılı ve “Tıbbi Cihazlarda KDV Oranı” konulu 
yazısında; 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan 
değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK 
eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan "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, bu bağlamda, söz konusu yönetmeliklerin 
hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan 
tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) 
sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun 
tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının uygun bulunduğu 
belirtilmektedir.

Avrasya Ekonomik Birliği Kararı
Moskova Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına istinaden, Avrasya 
Ekonomik Birliği'nin, üye ülkelerin makro iktisadi istikrarını 
desteklemek amacıyla Birlik ekonomik sahasına ithalatı 
gerçekleştirilen bir kısım eşyanın gümrük vergilerine ilişkin 
olarak 12 Nisan 2022 tarihinde 63 no'lu bir Karar yayımlandığı 
bildirilmekte olup, karar metninin gayri resmi İngilizce tercümesi 
ve istisna tanınan mallara ilişkin GTİP'leri içeren karar eki ilişikte 
sunulmaktadır.
Anılan Karar'a göre;
1. Rusya Federasyonu hükümeti tarafından onaylanan Genel 
Gümrük Vergisi tarifesi çerçevesinde yeni gümrük vergileri ihdas 
edilmiş ve 14 Eylül 2021 tarihli ve 80 sayılı Karar'da değişiklikler 
yapılmıştır.
2. 14 Eylül 2021 tarihli Karar'a 63C - 66C olarak sınıflandırılan 
notlar eklenmiştir. 63C olarak sınıflandırılan ürünlere 28.03.2022 
- 30.09.2022 tarihleri arasında gümrük vergisi %0 olarak 
uygulanacaktır. 64C, 65C ve 66C olarak sınıflandırılan ürünler ise 
28.03.2022 - 30.09.2022 arasında gümrük vergisinden muaf 
olmakla birlikte belirli bir tarihten sonra muhtelif oranlarda 

vergiye tabi tutulacaktır.
3. Karar 10 takvim günü sonrasında; 28 Mart 2022 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Rusya - Paralel İthalatına İzin Verilen Ürün Ve Marka 
Listesi Hk. 
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ambargoların Batılı ürünlerin 
ülkeye girişini durdurması karşısında, marka sahibinin izni 
olmadan Batı'dan ürün ithalatı yapılmasına izin verileceğini daha 
önce açıklamıştı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın paralel ithalatına izin 
verdiği markaların listesinin de bulunduğu 1532 sayılı Karar 7 
Mayıs 2022'de yürürlüğe girmiştir.
Otomotivden kozmetiğe, cep telefonundan mikroişlemciye 
kadar yüzlerce markanın bulunduğu 23 sayfalık listedeki ürünler 
hak sahibinin izni aranmadan üçüncü ülkelerden ithal 
edilebilecektir.

Paralel İthalatına izin Verilen Ürün ve Marka Listesi

Krom Kaplı Bazı Çelik Ürünlerine Damping Vergisi
Avrupa Birliği Komisyonu 7210 50 00 ve 7212 50 20 CN 
kodlarında sınıflandırılan, Çin ve Brezilya menşeli elektrolitik 
krom kaplı çelik ürünleri olarak da adlandırılan, krom oksitlerle 
veya kromla kaplanmış demir veya alaşımız çelikten yassı 
haddelenmiş ürünlerin ithalatına geçici anti-damping vergisi 
uygulamaya karar verdi.
Dampinge karşı vergi oranları;
• Çin menşeli ürünler için %33,2 ila %77,9
• Brezilya menşeli ürünler için %52

AB'ye İhracatlarda TEV Hesaplamasında İthal Ülke 
Belirlenirken İthalatta Beyan Edilen Menşe Ülkenin 
Esas Alınması
İhracat Genel Müdürlüğü tarafından   AB'ye yapılacak 
ihracatlarda TEV'in konusunu oluşturan eşyanın menşe 
ülkesinin farklı çıkış ülkesinin farklı olduğu durumlarda TEV 
hesabının menşe ülkeye göre yapılması gerektiği konulu bir yazı 
yayımlanmıştır.

Yazıda ;
Avrupa Birliği (AB) Ortak Gümrük Tarifesinde (OGT), MFN vergi 
oranının yanı sıra ithal ülkeye uygulanan daha düşük oranda 
tercihli bir vergi oranı veya muafiyeti bulunması halinde, söz 
konusu tercihli vergi oranının veya vergi muafiyetinin, ithalatın 
AB’nin ilgili ülke ile arasında bulunan Anlaşma veya otonom GSP 
uygulaması kapsamında öngörülen ithal ülke menşeli olduğunu 
gösteren bir tercihli menşe belgesi eşliğinde yapılması halinde 
uygulandığı, AB’nin OGT’sinin ve İthalat Rejiminde ülkelere göre 
belirlenen vergi oranlarının menşe ülke dikkate alınarak 
uygulanması nedeniyle, ülkemizce de TEV hesaplamasında 
İthalat Rejimindeki vergi oranı ile AB’nin OGT’sinin 
kıyaslanmasında ithal ülke belirlenirken menşe ülkesine göre 
belirlenmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca AB’nin OGT’sinin ülkemiz vergi oranından düşük olduğu 
ve hesaplamada baz alındığı durumlarda, menşe ülkenin 
tespitinde AB’ye ithalat için gerekli olan tercihli menşe 
belgesinin aranmasının pratikte uygulanamadığı durumların 
olabileceği, Japonya’dan AB’ye EUR.1 eşliğinde ithal edilmesi 
halinde yüzde 0 vergi uygulanacak bir girdinin, önce Türkiye’ye 
DİR kapsamında ithal edilmesi ve üretimde kullanılarak nihai 
ürünün AB’ye ihraç edilmesi durumunda, Japonya’dan ülkemize 
ithalatta EUR.1 aranmasını gerektirecek bir düzenleme 
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bulunmadığından söz konusu girdinin Japonya’dan ithalatında 
EUR.1 aranamayacağı, bu tür durumlarda da, ithalat 
beyannamesinde beyan edilen menşe ülkenin dikkate alınarak 
işlem yapılmasının daha uygulanabilir olduğu belirtilmiştir.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığına İlişkin 2020/25 
Sayılı Genelge 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazılarında; Posta ve Hızlı 
Kargo Taşımacılığı yoluyla bir ay içerisinde aynı kişi adına beş 
taşıma senedini aşan miktarda eşya gelmesi durumunda, aşan 
miktar basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan 
edilmeyecek ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 
126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü 
kapsamında operatör firmaca normal usulde detaylı beyana 
konu edilecek olup, söz konusu eşya için Kararın 112 nci 
maddesi hükmü uygulanmayacağından, bu durumda Bazı 
Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ 
(ÜGD 2021/18)’in 6/3 ve 10/3 maddeleri hükümleri de 
uygulanmayacak(menfi), ürünün ithal edilebileceğine dair 
TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 
numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesinin zorunlu 
olduğu bildirilmiştir.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı - Gümrük İşlemleri 
(Genelge 2022/9)
29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı 
Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesi 
kapsamında posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen veya 
giden eşyaya ilişkin işlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin genelge 
ilişikte bilgilerinize sunulmuş olup 19.10.2020 tarihli ve 2020/25 
sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelge (2022/9)

2014/17 Sayılı Genelge’de Değişiklik- GTİP Güncelle-
mesi (2022-10 Sayılı Genelge)
2022-10 Sayılı Genelge ile 18.07.2014 tarihli ve 2014/17 sayılı 
Genelge'nin "EK-1: Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya 
(Donatım ve İşletme Malzemesi)” başlıklı listesinden, 
2903.39.26.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu çıkarılmış, 
aynı listeye 2903.45.00.00.00 (tek kullanımlık basınçlı kaplar 
içerisinde olanlar hariç), 2903.59.00.00.00, 9402.90.00.00.19 ve 
9402.90.00.00.21 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 
eklenmiştir. 

Genelge (2022/10)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
7351 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 32 nci maddesine eklenen yedinci fıkrayla, 
ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri 
kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli 
uygulanacağı; sekizinci fıkrayla sanayi sicil belgesini haiz ve 
fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran 
üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi 
oranının 1 puan indirimli uygulanacağı, bu kazançların ihracata 
isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim 
uygulanmayacağı; dokuzuncu fıkrayla da yedinci ve sekizinci 
fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer 
indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine 

uygulanacağına ilişkin açıklamalara yer verilen Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Seri No: 20) 14/05/2022 tarihli ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 
Bu Tebliğde; 
İhracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi 
oranının 1 puan indirimli uygulanması, 
Üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi 
oranının 1 puan indirimli uygulanması, 
İhracat ve üretim faaliyetlerinin birlikte yapılması halinde 
kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması, 
İhracat ve üretim faaliyetlerinden elde edilen kazanç toplamının 
ticari bilanço karından büyük olması halinde kurumlar vergisi 
oranının 1 puan indirimli uygulanması, 
Üretim veya ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın indirim 
veya istisnaya konu edilmesi halinde uygulama, 
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek 
üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumlarda üretim ve 
ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda 1 puan indirim 
uygulaması, 
İndirimli kurumlar vergisinden yararlanılması halinde uygulama, 
Genel giderlerin dağılımı, 
Münhasıran üretim veya ihracat kazançlarına isabet eden kur 
farkı ve diğer gelirlerin durumu hususlarında açıklamalar 
yapılmıştır.

Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

AYLIK BÜLTEN / Haziran 2022

https://www.kizilkaya.com.tr/media/7191/Posta-ve-H%C4%B1zl%C4%B1-Kargo-Ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-G%C3%BCmr%C3%BCk-%C4%B0%C5%9Flemleri-2022-9-Say%C4%B1l%C4%B1-Genelge....pdf
https://www.kizilkaya.com.tr/media/7206/2022-10.pdf
https://www.kizilkaya.com.tr/media/7270/20220514-4.pdf
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3093 Sayılı TRT Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya 
İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar
15/06/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan 
Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararın ekinde yer alan bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarına ilişkin liste aşağıda yer aldığı 
şekilde değiştirilmiştir.

BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, 
internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZIN CİNSİ

1- Televizyon

3- Video

4- Birleşik cihazlar
a) Video-televizyon-radyo
b) Video-televizyon
c) Radyo-televizyon
ç) Müzik setleri ve benzerleri

5- Cep telefonları ve Akıllı Saatler
(SIM Kartı bulunan Modeller)

6- Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar

7- Taşıtlar (Üzerinde radyo ve/veya televizyon
yayınlarını almayı sağlayacak cihaz bulunanlar)
 a) Kara taşıtları
 b) Diğer taşıtlar

8- Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılma
üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, 
set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil)

2- Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap
(motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus
olanlar, radyo tuner kartları dahil)

8528.72
8528.73

85.27

8521.10

85.19
8527.13
8527.91
8521.10
8528.72
8528.73

8517.13.00.00.00
8517.14.00.00.01
8517.14.00.00.19

8471.30
8471.41
8471.49
8471.50

87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05, 87.09, 87.11, 8716.10 

86.01, 86.02, 88.01, 88.02, 89.01
89.02, 89.03, 89.04, 89.05, 8906.90

8528.71

16

16 16

16 16

16

16 16

10 12

2

0,4
0,01

0,8
0,02

10 12

4

GTİP Eski Oran Yeni Oran
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BANDROLE TABİ CİHAZLAR VE BANDROL ORANLARI

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, 
internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZIN CİNSİ

9- Diğer cihazlar
1) Radyolu ve/veya TV'li ışıldak
2) Radyolu kulaklık
3) Radyolu fotoğraf makinesi
4) Radyolu adımsayar
5) Radyolu kalemler
6) Radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri
7) Navigasyon cihazları
8) Radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları
9) Radyo ve/veya televizyon eklentili buzdolapları
10) DVD-VCD player ve benzerleri
11) Cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri
12) Ev sinema sistemleri
13) Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu
multimedya cihazları
14) Akıllı kol saatleri

10- Her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları
alabilen diğer cihazlar

3922.10.00.00.11
3922.10.00.00.12

69.10
8418.10
8418.21
8418.29
8521.90

8525.80.30.00.00
8526.91.80.00.19
8527.13.99.00.00
8527.19.00.00.00
8527.99.00.00.00
8528.59.00.00.00

8528.72
8528.73

9019.10.90.00.13
9506.91.10.00.00
9506.91.90.00.00
8517.62.00.90.00

8 4

0 0

GTİP Eski Oran Yeni Oran

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel 
Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sıra No: 7)
30/12/2011 tarihli ve 28158 üçüncü mükerrer sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük 
Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin   bazı maddeleri 30/05/2022 
tarihinde yayımlanan tebliğ ile değiştirilmiştir. 

Tebliğin 42/A maddesinde düzenlenen Beyanın Kontrolüne 
İlişkin Kolaylıktan yararlanılması için gerekli şartlardan olan 
çalışan sayısındaki değişiklikle istihdamda sürekliliğin 
sağlanması amaçlanmıştır.

Diğer bir önemli değişiklikte; Mavi hatta işlem gören ihracat 
beyannamelerine yönelik Kontrol Şubeleri tarafından yapılan 
kontrol işlemleri artık Sonradan Kontrol Yönetmeliği 
hükümlerince gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte söz konusu tebliğdeki değişiklikleri içeren 
karşılaştırma tablosuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik
07/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddeleri 25/05/2022 
tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan yönetmelik ile 
değiştirilmiştir. 

Mezkûr yönetmelik ekleri ve söz konusu değişiklikleri içeren 
karşılaştırma tablosu detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

İhtirazı Kayıtla Beyanda Danıştay 7’nci Dairesinin 
2022/767 Sayılı Kararı
Söz konusu Karar’da; Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi 
muhteviyatı eşyaya ilişkin olarak ihtirazı kayıtla beyan edilerek 
ödenen gümrük, ilave gümrük, Katma Değer Vergilerinin ihtirazı 
kayda konu kısmının 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 211. 
Maddesi kapsamında geri verilmesi istemiyle yapılan 
başvurunun reddine ilişkin işleme vaki itirazın reddine dair 
işlemin iptali istemiyle dava açıldığı,

Yapılan değerlendirme sonucunda; Gümrük Kanunu hükümleri 
ile Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararına göre, kanunen 
ödenmemesi gerektiği halde   ödenmiş bir verginin iadesi 
talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 
yargılamanın 211. Maddede belirtilen iade koşullarının oluşup 
oluşmadığının irdelenmesi suretiyle yapılmasının mümkün 
olduğu, dava konusu olayda ihtirazı kayıtla ödenen gümrük, ilave 
gümrük, Katma Değer Vergilerinin iadesine ilişkin talebin Gümrü 
Kanunun 211. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi 
gerekmesine karşın mahkemece tahakkuk işleminin unsurları 
yönünden hukuka uygunluğunun irdelenerek karar verildiği, bu 
bakımdan, ödenen vergilerin iadesi istemiyle yapılan başvurunun 
reddine ilişkin işleme vaki itirazın reddine dair işlemin iptali 
istemiyle açılan davada, davacının başvurusunun, 4458 sayılı 
Kanunun 211. Maddesi kapsamında kanunen ödenmemesi 
gerektiği halde ödenmiş bir verginin söz konusu olup olmadığı 
hususu değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, 
hukuki durumun yanlış değerlendirilmesi suretiyle verilen 
kararda isabet görülmediğinden bahisle Bölge İdare 
Mahkemesinin kararının bozulmasına ve yeni bir karar verilmek 

https://www.kizilkaya.com.tr/blog/onaylanmis-kisi-statusune-iliskin-gumruk-genel-tebligi-sira-no-1-nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-sira-no-7
https://www.kizilkaya.com.tr/blog/gumruk-yoneteliginde-degisiklik-yapilmsina-dair-yonetmelik
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üzere dosyanın ilgili dava dairesine gönderilmesini karar 
verilmiştir.

Gümrük Müşavirlik Şİrketinin Müşterek ve 
Müteselsilen Sorumluluğuna İlişkin Danıştay 7’nci 
Dairesinin 2022/297 sayılı Kararı
Bahse konu Karar’da; Serbest dolaşıma giriş beyannamesi 
muhteviyatı eşyaya ilişkin vergilerin ödendiğini gösterir banka 
dekontlarının gerçeği yansıtmadığından bahisle, ödenmeyen 
vergiler ve gecikme faizinin tahsili amacıyla gümrük müşavirlik 
şirketi adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle 
müşavirlik firmasınca dava açıldığı,

Yapılan değerlendirme sonucunda; davacının sahte dekont 
düzenlediği veya gümrük idaresine sunduğu  ya da bu eylemlere 
iştirak ettiğine ilişkin bir mahkeme kararı bulunmadığı, 
dekontların sahte olduğunu bildiği ya da mesleği icabı ve mutad 
olarak bilmesi gerektiğine ilişkin olarak somut bir tespit ortaya 
konulamadığının anlaşılması karşısında, tahakkuk ettirilen 
vergilerin ödenmesine ilişkin belgeleri kontrol etme yetkisi ve 
yükümlülüğü de bulunmayan davacı adına düzenlenen ödeme 
emrinde hukuka uyarlık bulunmaması nedeniyle Bölge İdare 
Mahkemesinin kararının bozulmasına ve yeni bir karar verilmek 
üzere dosyanın ilgili dava dairesine gönderilmesini karar 
verilmiştir.

Dâhilde İşleme Rejimi İhlaline İlişkin Danıştay 7’nci 
Dairesinin 2022/738 sayılı Kararı
Söz konusu Karar’da; Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 
2011 ve 2012 yıllarında serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile 
ithal edilen eşyalara ilişkin olarak dâhilde işleme rejimi 
hükümlerinin ihlal edildiğinden bahisle gümrük, ilave gümrük ve 
katma değer vergileri, dampinge karşı vergi ile kaynak kullanımı 
destekleme fonu tahsili amacıyla 6183 sayılı Kanunun 37. 
Maddesi uyarınca tesis edilen işlemin iptal edilmesi istemiyle 
dava açıldığı,

Yapılan değerlendirme sonucunda; uyuşmazlıkta, dâhilde işleme 
rejiminin ihlal edildiğinden bahisle teminatı iade edilen vergiler 
için öncelikle tahakkuk yapılarak bunun tebliği suretiyle, davacıya 
idari itiraz ve dava açma hakkının tanınmasının gerekmekte 
olduğu, doğrudan 6183 sayılı Kanunun 37. Maddesine göre işlem 
tesis edilmesinin mümkün olmadığından, dava konusu 
işlemenin iade edilen teminatlara isabet eden kısmının iptaline 
ilişkin hüküm fıkrasına yönelik istinaf başvurusunun reddi 
yolundaki vergi dava dairesi kararında sonucu gereği isabetsizlik 
bulunmadığından bahisle Bölge İdare Mahkemesinin   kararına 
yönelik temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
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BUNLARI UNUTMAYALIM!

Eşyanın Antrepoda 
Kalabileceği Süre
Gümrük Yönetmeliğinin 346’ncı maddesi gereği 
“Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır”. 
Ancak söz konusu madde hükmüne istisna olarak; 
antrepoda bulunan eşyanın gümrükçe onaylanmış 
başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde 
beyanname tescil ettirilmesi halinde otuz gün içinde 
işlemlerinin bitirilmesi gerekir. Ayrıca Bakanlık, 
özellikle beklemek suretiyle bozulabilecek eşya da 
dahil olmak üzere eşyanın antrepoda kalabileceği süre 
konusunda belirleme yapabilir.
Diğer taraftan; Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
düzenlenen 2011/40 sayılı Genelge uyarınca; 6 ayı 
aşan süreyle gümrük gözetimi ve denetimi altında 
genel antrepolarda bulunan ancak sahipleri veya 
kanuni temsilcileri veya kanuni mirasçıları tarafından 
işlemleri takip edilmeyen, herhangi bir adli veya idari 
yargılamaya konu olmayan eşyaya yeni bir gümrükçe 
onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması 
amacıyla 30 günlük süre verildiği yönünde, antreponun 
isleticisi tarafından sahibine veya kanuni temsilcisine 
veya kanuni mirasçısına tebligatta bulunulacaktır. Söz 
konusu süre içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem 
veya kullanıma tabi tutulmayan veya sahip, kanuni 
temsilcisi ya da kanuni mirasçıları tarafından 
antrepoda kalmaya devam etmesini istedikleri 
yönünde talepte bulunulmayan eşya Gümrük 
Kanununun 177 nci maddesinin (g) bendi uyarınca 
tasfiyeye tabi tutulacaktır.

Gümrük Vergileri
Gümrük vergilerinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 
3’üncü maddesinin 8’inci fıkrasında “ilgili mevzuat 
uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da 
ihracat vergilerinin tümü” olarak tanımlandığını 
görülmektedir:
Ancak söz konusu gümrük vergilerinin ismen hangi 
vergiler ve mali yüklerden oluştuğu 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nda ve Gümrük Yönetmeliğinde 
belirtilmemiştir. Bahse konu ismen tanımlama Gümrük 
Uzlaşma Yönetmeliğinin 1 No’lu Ekinde karşımıza 
çıkmaktadır:

1- Gümrük Vergisi
2- İlave Gümrük Vergisi
3- Tek ve Maktu Vergi
4- Dampinge Karşı Vergi
5- Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
6- Katma Değer Vergisi
7- Özel Tüketim Vergisi
8- Ek Mali Yükümlülük
9- Toplu Konut Fonu
10- Tütün Fonu
11- Ek Fon
12- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
13- Çevre Katkı Payı
14- Telafi Edici Vergi (İhracat)
15- TRT Bandrol Ücreti 

Muayene Edilmeyecek Eşya
Gümrük Yönetmeliğinin 185’inci maddesi uyarınca bazı 
eşyalar gümrük idaresince muayeneye tabi tutulmadan 
işlemleri tamamlanabilmektedir. Aşağıda maddeler 
halinde belirtilen eşyalar muayeneye tabi 
tutulmamaktadır:
a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı için gelen eşya,
b) Kanunun 167’nci maddesinin üçüncü fıkrası 
kapsamına giren eşyadan, ilgili kurumlarca gizliliği 
önceden Müsteşarlığa bildirilen eşya,
c) Yabancı devlet başkanları ve aileleri efradı ile 
refakatlerinde memur olanların getirdikleri veya 
Türkiye'deki ikametleri sırasında getirtecekleri eşya ve 
taşıtları,
ç) Türkiye'deki yabancı diplomatik temsilciliklerin, 
yabancı devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarının 
resmi bir görevin yapılması ile ilgili olarak herhangi bir 
zamanda getirecekleri her türlü basılmış ve basılmamış 
belgelerle, taşıtları ve diğer her türlü eşya ve resmi 
binalar için inşaat malzemesi,
d) İçinde gizli evrak bulunan mühürlü kurye çantaları.

Uzlaşma Görüşmelerinde 
Bulunabilecek Kişiler
Uzlaşma görüşmelerinde bulunabilecek kişiler 
Uzlaşma Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde hüküm 
altına alınmıştır. Buna göre; 
“Uzlaşma komisyonu görüşmelerine yükümlünün veya 
veli ya da vasinin bizzat katılması esastır. Yükümlünün 
toplantıya katılmaması halinde, temsilcisi veya 
vekâletnamede özel yetki verilmesi şartıyla, gümrük 
müşaviri de yükümlü adına görüşmelere katılabilir ve 
tutanakları imzalayabilir.
Son bir hatırlatma: Uzlaşma komisyonlarına, yükümlü 
dâhil, katılacak kişi sayısı üçü geçemez.

AYLIK BÜLTEN / Haziran 2022
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İngiltere’de enflasyon Nisan ayında yıllık %9’a çıkarak son 40 yılın 
en yüksek seviyesine ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi 
(UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden 
(YDP) oluşan koalisyon hükümeti, Cumhuriyet Meclisi’nde 
yapılan oylamada güvenoyu aldı.

Savaş sonrası Rusya'ya varış süreleri bir haftadan bir aya çıkan 
Türk TIR'ları çareyi Azerbaycan'dan geçmekte buldu. Ancak 
Azerbaycan'ın TIR başına 700 dolar geçiş ücreti aldığını söyleyen 
nakliyeciler, bu ücretin yalnızca Türkiye'den alınmasına isyan etti.

Apple, salgında yeni çıkan bir dalga nedeniyle ofise dönme 
planını ertelediğini açıkladı.

Hızla abone kaybeden ve hisseleri düşen Netflix, yaklaşık 150 
çalışanını işten çıkardı ve bazı projelerini askıya aldı.

İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, kripto paraların 
ülkede bir ödeme sistemi olarak yasallaşabileceğini söyledi.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 
yeniden göreve getirildi.

Türk limanlarında elleçlenen konteyner miktarı 2022 yılı Nisan 
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 1 milyon 67 
bin 295 TEU, yük miktarı ise yüzde 0,6 azalarak 45 milyon 228 bin 
212 ton oldu.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası, güncel euro kurunun yüzde 
40'ı olarak uygulanan 6,2925'lik ilaç kurunun yüzde 70'e çıkması 
talebinde bulundu. Bu talebin gerçekleşmesi durumunda ilaç 
fiyatlarına yüzde 75 zam geleceği öngörülüyor.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Burkay: “İhracattaki en büyük sıkıntılarımızdan biri ihracat 
bedelinin yüzde 40’ının TL’ye dönmesi. Bu da ihracatçılarımız 
için ciddi bir maliyet unsuru. Bizim bu yükü ihracatçımız 
üzerinden almamız lazım.” dedi.

Kamu ihalelerinde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı 
zorunlu hale getirildi.

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasının kapsamının 
genişletilmesine yönelik müzakerelere 10-12 Mayıs 2022 
tarihlerinde Kuala Lumpur’da devam edildi.

Gayrimenkul alarak Türk Vatandaşlığına geçme bedeli 250 bin 
dolardan 400 bin dolara yükseldi.

Rize-Artvin Havalimanının uluslararası giriş ve çıkışlara açık 
daimi hava hudut kapısı olarak tespit edilmesine karar verildi.
Türkiye'nin Türk lirasıyla gerçekleştirdiği ihracat, yılın ilk 4 
ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 33 
milyar 340 milyon liraya ulaştı.

İçişleri Bakanlığı, saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen 
müzik yayın saatinin gece 01.00’e kadar uzatıldığını açıkladı.
Çekya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 157 üyenin 
oyunu alarak üyeliği askıya alınan Rusya'nın yerine BM İnsan 
Hakları Konseyine seçildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni pasaportları tanıttı. Soylu, 
"Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz üretmeye 
başlıyoruz" derken, "Yeni e-sürücü belgesinde de, yeni 
e-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' 
ifadesi kullanılacaktır" ifadelerini kullandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Stokçuluk ve fiyatları etkileme 
suçları cezalarını 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası şeklinde 
değiştiriyoruz.

Murat ŞAHİN
Kızılkaya Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı
Gümrük Müşaviri
murat.sahin@kizilkaya.com.tr

TÜRKİYE’DEN VE DÜNYADAN
GÜNCEL HABERLER 
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Teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq'ın son 3 işlem gününde 
yüzde 10.4 düşüş var. '5 büyük' Apple, Microsoft, Amazon, 
Alphabet ve Meta'nın toplam piyasa değeri 789.6 milyar dolar 
eriyerek 7 trilyon 588 milyar dolara indi.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı şubatta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artarak 3 milyon 207 bin 282 ton 
oldu.

Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen, eski cep telefonlarını 
yenileme merkezi sayısı 18'e ulaştı.

Çip krizi, dolar kuru, Rusya - Ukrayna savaşından dolayı kapanan 
fabrikalar derken daha da zor bir sürece giren otomobil sektörü 
için yeni açıklama geldi. Otomobil piyasasında 2022'nin en 
önemli olayının 'bulunurluk' olacağı ifade ediliyor.

Elon Musk, satın almanın tamamlanmasının ardından ABD’nin 
eski Başkanı Donald Trump’ın Twitter’daki yasağını 
kaldıracağını ifade etti.

TBMM'de, AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir 
Ünal, kripto para düzenlemesiyle ilgili uzmanlarla bir araya geldi
Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde 3. 
görüşme gerçekleşti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım 
uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve hammadde 
ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Yüksek hızlı trenlerle (YHT) 29 Nisan'da tüm parkurlarda taşınan 
29 bin 477 yolcu ile en yüksek günlük taşıma sayısına ulaşıldı.
TESK Genel Başkanı Palandöken, zorunlu trafik sigortasının her 
ay yüzde 2,25 zamlanacak olmasının trafikte sigortasız araç 
sayısının artmasına neden olacağını kaydetti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye, 29 Nisan tarihinde 
sadece bir günde, 1 milyar 956 milyon dolar ihracat yaptı, bu 
Cumhuriyet tarihinde bir günde yapılan en yüksek ihracat." 
ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'dan petrol ithalatının 
yasaklanmasını da içeren yeni yaptırımlar teklif etti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 8,1 milyar dolarlık kâr açıklayan 
Amazon, bu yılın aynı döneminde 3,8 milyar zarar ettiğini 
duyurdu.

Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Başkanı Esin Yürür, oyuncakta 
fiyat artışının talebi düşürdüğünü söyledi.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batılı ülkeler alımları askıya alıp 
potansiyel ambargoları araştırırken, Çinli rafinelerin Rus 
petrolünü indirimli satın aldığı belirtildi.

Volkswagen, motor sporlarının en üst ligi olarak kabul edilen 
Formula 1'e katılacaklarını bildirdi.

Macaristan Rus gazına yönelik yaptırımlara katılmayacak.

Avrupa Birliği'nin tüketici koruma ayağı IMCO, üye ülkelerde 
satılacak bütün mobil cihazların C tipi (Type-C) USB yuvasına 
sahip olma zorunluluğunu 2'ye karşı 43 oyla kabul etti.
Kripto para birimi Bitcoin, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde resmi para 
birimi oldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), yapılan 
oylamada Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’nın üyeliğini 
askıya aldı.

(BDDK) bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri 
döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını 
istedi.

Çinli yetkililer, kapsamlı denemelerden sonra dünyanın ilk 
otonom, elektrikli feeder konteyner gemisini ticari hizmete 
aldıklarını bildirdi.

Apple, “kendin tamir et” hizmetini kullanımını yurtdışında 
kullanıma sundu. Hizmet, ABD’de iPhone 12 ve iPhone 13 için 
geçerli olacak.

Yalova’ya istihdam merkezi kuruluyor. Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı ve Yalova Makine OSB iş birliğinde "Nitelikli İstihdam 
Merkezi Projesi" için imzalar atıldı. Proje ile 3 bin 500 kişiye 
eğitim ve istihdam sağlanacak.
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İstanbul Merkez
Adres: Set Üstü, Ömer Avni Mah. Taşlı 
Çıkış Sok. No: 4, Kabataş, Beyoğlu, 
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 288 1812 pbx
Fax: +90 212 217 8766

İstanbul Havalimanı İrtibat Ofisi
Adres: İstanbul Havalimanı Acenteleri 
Binası, Destek Bölge Yönetim Ofisleri, 
Tayakadın Mah. Nuri Demirağa Cad. 
Kargo Bölgesi, No: 33, Daire: 131, 
Arnavutköy, İstanbul, Türkiye

Muratbey İrtibat Ofisi
Adres: Güzide Sok. No: 20/1, 
Muratbey-1KC29, Çatalca, İstanbul, 
Türkiye

Ambarlı İrtibat Ofisi
Adres: Cumhuriyet Mah. Limanlar Cad. 
Altaş Binası, Kat:3, No:53, Beylikdüzü, 
İstanbul, Türkiye

Erenköy İrtibat Ofisi
Adres: Atatürk Mah. Kamilbey Sok. No: 
16, Daire: 2, Ataşehir, İstanbul, Türkiye

İstanbul MOI
Adres: Ziya Gökalp Mah. Süleyman 
Demirel Bulvarı,Mall of Istanbul,The 
Office Kat 15, Daire:119, Basaksehir, 
İstanbul, Türkiye

Gemlik İrtibat Ofisi
Adres: Ata Mah. Kocaçukur Mevkii 
Sanayi Cad. No:4-5, Gemlik, Bursa, 
Türkiye

Derince İrtibat Ofisi
Adres: Mimar Sinan Mah. Eşref Bitlis 
Cad. Huzur İş Merkezi, No:18, Derince, 
Kocaeli, Türkiye

Mersin İrtibat Ofisi
Adres: Camii Şerif Mah. Anadolu Hayat 
Binası, Kat:5, No:512, Mersin, Türkiye

Tekirdağ İrtibat Ofisi
Yavuz Mah. Selahattin İçli Sok. no:3/1 
A blok Süleymanpaşa, Tekirdağ

SOSYAL MEDYA
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Bursa İrtibat Ofisi
Fethiye Mah. Hüseyin Ormanlı cad. 
no:23 / 1 / 10 Nilüfer, Bursa

İzmir İrtibat Ofisi
Adres: Adalet Mahallesi, Manas 
Bulvarı, No:39, Folkart Towers, B Blok, 
Kat 33 Kapı No 5(B3305) Bayraklı / 
İzmir

Ankara İrtibat Ofisi
Adres: Dumlupınar Bulvarı, Mustafa 
Kemal Mahallesi, Mahall İş ve Yaşam 
Merkezi, Blok:D2 Kat:2 No:20, 
Çankaya/Ankara

/kizilkayagumrukmusavirligi /kızılkaya-gümrük-müşavirliği /kizilkayagumruk /kizilkayagumrukm

https://www.linkedin.com/company/k%C4%B1z%C4%B1lkaya-g%C3%BCmr%C3%BCk-m%C3%BC%C5%9Favirli%C4%9Fi/
https://www.facebook.com/kizilkayagumrukmusavirligi
https://twitter.com/kizilkayagumruk
https://www.instagram.com/kizilkayagumrukm/

