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Kızılkaya’dan Haberler
Kızılkaya ailesi olarak, 4 Haziran günü Polonezköy’de “Yaza Merhaba!” pikniği düzenledik. Çalışanlarımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
etkinlikte mangal yaptık, çeşitli spor ve eğlence faaliyetlerinde bulunduk, doğanın ve bol oksijenin tadını çıkardık.

Sosyal Medya Günü
30 Temmuz Dünya Sosyal Medya Günü’nü kutlayarak, çalışanlarımız içinden sayfamız ile en çok etkileşimde olan kişileri seçip onlara 
küçük sürprizler yaptık.
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Gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilmek istenilen 
“numunelik eşya”nın gerçekten numunelik eşya olup olmadığının 
tespiti noktasında hem gümrük idaresi nezdinde hem de 
yükümlüler nezdinde tereddütlerin bulunduğu görülmektedir. Söz 
konusu tereddütlerin başlıca sebebi olarak da gümrük 
mevzuatında anılan konu özelinde somut 
düzenlemelerin/sınırlandırmaların bulunmaması gösterilebilir.

“Numunelik eşya”nın tanımı 2009/15481 sayılı BKK’nın 
86/3’üncü maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Buna göre 
numunelik eşya veya model; “belli bir tür eşyayı temsil eden ve 
sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş 
vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan 
her türlü madde veya örnek” olarak tanımlanmaktadır.
Gümrüğe beyan edilen eşyanın, numunelik eşya olarak 
değerlendirilmesi durumunda; Gümrük Kanununun 167-8/d-i 
maddesi, KDV Kanununun 16’ncı maddesi ve ÖTV Kanununun 
7/6’ncı  maddesi kapsamında gümrük vergilerinden muaf olarak 
ithal edilmekte, 2009/15481 sayılı Kararının 112’nci maddesinde 
yer alan hüküm nedeniyle de diğer mevzuattan kaynaklanan 
tahdidi ve takyidi hükümler uygulanmamakta, başka bir ifadeyle 
2014/10 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere numune olarak 
değerlendirilen eşya Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatı 
çerçevesinde denetime tabi olmayacağından uygunluk yazısı, 
referans numarası ve benzeri belgeler aranmaksızın eşyanın 
ithaline izin verilmektedir.

Numunelik eşya ile ilgili mer’i mevzuat hükümlerine bakıldığında; 
Gümrük Kanununun 167. maddesinde; 
“Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya 
gümrük vergilerinden muaftır. 
…
8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat; 
d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler,
 i- Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller, 
ii- Basılı reklamcılık dökümanları ve reklamcılık amacına yönelik 
malzemeler, 
iii- Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya 
tüketilen ürünler,”

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması 
Hakkında 2009/15481 sayılı Karar’ın “Önemli değeri olmayan 
numunelik eşya ve modeller” başlıklı 86’ncı maddesinde;
“ (1) 89 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı 
kalmak kaydıyla, önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya 
bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki 
numunelik eşya ve modellere muafiyet tanınır. 
(2) Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune 

veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, 
kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme 
veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir 
işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alabilir. 
(3) Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil 
eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için 
sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün 
olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir.”
Aynı Karar’ın 112’nci maddesinde;
“(1) 97’nci maddenin ikinci fikrası kapsamında serbest dolaşıma 
sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin 
uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi 
hükümler dikkate alınmaz.”
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Posta ve Hızlı Kargo 
Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri” konulu 2022/9 sayılı 
Genelgelerinin III numaralı bölümünde;
(2) Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil 
eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için 
sipariş vermekten veya sipariş almaktan başka bir amaç için 
kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek 
anlamına gelir.
(4) Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune 
veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, 
kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşyanın yırtma, delme 

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

Yazarlarımız

AYLIK BÜLTEN / Temmuz 2022



veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir 
işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önlemeye yönelik 
tedbirleri alabilir.
(5) Numunelerin firma adına gelmesi ve firmanın faaliyet alanı ile 
ilgili olması gerekir.
(6) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, 
faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare 
olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune 
olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemleri yukarıda 
bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılır.
Hükümlerinin mevcut olduğu görülmektedir.
Son olarak; söz konusu genelgede yer alan hususları 
detaylandırmak adına Gümrükler Genel Müdürlüğünce “İmalatçı 
ihracatçı adına gelen numunelik eşya ve modeller” konulu 
16.06.2022/75215519 tarihli sayılı tasarruflu yazı yayımlanmış 
ve söz konusu yazıda imalatçı ihracatçı firmalar adına numune 
olarak gelen eşyanın Kararın 86’ncı maddesi kapsamında 
değerlendirilebilmesi için;
“-Firma adına gelmesi ve doğrudan firmanın faaliyet alanı ile ilgili 
olması, 
-Aynı cins, farklı ebat ve farklı özelliklere sahip ara mamul veya 
mamul eşya olması, (Örneğin oto cam üreticisi bir firma adına 
gelen farklı otomobil modellerine ait, farklı ebatlarda cam 
numuneleri)
 -Faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare 
bulunması veya böyle bir ibarenin bulunmadığı durumlarda 
muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat 
getirilmesi, gerektiği vurgulanmıştır.

Numunelik eşya ithalatında karşımıza çıkan bir başka tereddüt 
de 2009/15481 sayılı Karar’ın 86/2’nci maddesinin gümrük 
idaresince uygulanma şeklidir. Şöyle ki; numunelik eşya 
kapsamında ithalatı uygun görülen eşyalar için söz konusu 
madde kapsamında eşyanın kalıcı olarak kullanılmasını 
önleyecek işlemlerin yapılması gerekmekte olup tekstil, hazır 
giyim eşyası, ayakkabı gibi numune olarak ithal edilen eşyalar 
için gümrük idaresince genellikle kesme ve delme yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bazen anılan yöntemler numuneleri 
kullanılamaz hale getirebildiğinden yükümlüler zaman zaman 
eşyayı numune olarak beyan etmek yerine vergilerini ödemeyi 
tercih edebilmektedirler. Oysa ki; yine 2009/15481 sayılı Karar’ın 
86/2’nci maddesi gereğince söz konusu kesme, delme, yırtma 

vs. işlemlerinin eşyanın numune veya model olma özelliklerini 
ortadan kaldırmayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Numunelik eşya ithalatında karşılaşılabilecek müeyyidelere 
baktığımızda; 
“Numune” olarak gümrük vergilerinden muaf şekilde ithal edilen 
eşyanın amacı dışında (üretimde kullanılması, satılması gibi) 
kullanıldığının gümrük idaresince tespit edilmesi halinde, noksan 
tahsil edildiği anlaşılan vergilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunun 
195 ila 201’nci maddeleri ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunun 48’nci maddesi uyarınca tahsili, ayrıca Gümrük 
Kanunun 234’ncü maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunun 
51’inci maddesi uyarınca para cezası ile karşı karşıya 
kalınacaktır. 

Ayrıca; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/6’ncı 
maddesinde yer alan; “Özel kanunları gereğince gümrük 
vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen 
eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, 
satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya 
kabul eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmü gereği yükümlü 
hakkında adli işlem başlatılabilecektir. 

Son olarak yukarıda bahsettiğimiz hususları toparlayacak 
olursak; eşyanın/eşyaların numune kapsamında 
değerlendirilebilmesi adına mer-i mevzuatımızda ağırlık, miktar 
vb. sınırlandırmaları içeren ikincil düzenlemeler 
bulunmadığından bu tür talepler gümrük idaresince karşılanırken 
çeşitli tereddütlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca eşyanın 
önemli bir değeri olup olmadığı ve ticari mahiyet arz edip 
etmediğinin tespiti hususunda da zaman zaman problemler 
yaşanmaktadır. Şöyle ki, kıymet tespiti ve ticari mahiyet arz edip 
etmediği göreceli bir konu olmakla beraber gelen eşyanın 
kıymetine bakılarak numune tespiti yapmak zaman zaman ticari 
gerçeklerle bağdaştırılamamaktadır. Bilindiği üzere eşyanın 
gümrük kıymeti sektörel, kullanım alanı vb. hususlara göre de 
farklılık gösterebilmektedir. Ezcümle; eşyanın/eşyaların numune 
olarak ithalinde miktar, kıymet, maktu vergi vb. unsurları içeren 
ikincil düzenlemeler ile sınırlandırmalar getirilmesinin ve 
böylelikle numune ithalatının çerçevesinin net bir şekilde 
çizilmesinin söz konusu numune ithalat işlemlerinde yaşanan 
tereddütleri büyük ölçüde gidereceği düşünülmektedir.
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aysuda.koksal@kizilkaya.com.tr

Hangi yöne gitmek istediğimize karar vermek için önce nerede 
olduğumuzu bilmemiz gerekir.  Durum tespiti, artılarımız ve 
eksilerimizin neler olduğunu belirledikten sonra bir hedef belirler 
ve ona uygun adımlar atarız.

Türkiye ihracatla büyümek isteyen ve yıllardan beri buna uygun 
politikalar üretmeye çalışan, devlet desteklerini buna göre 
planlayan bir ülke. Hemen her ihracat politika belgesinde altı 
çizilen, özel vurgu yapılan konulardan biri Ar-Ge’ye dayalı, katma 
değeri yüksek malların üretimi ve ihracatı.

İhracatçılarımız rakiplerini teknolojide, tasarımda geride 
bırakacak ürünler ile rekabet gücünü artırabilir. Maalesef fiyat 
bazlı rekabet, hem yurt içinde hem de bazı ihracatçı firmalarda 
sık görülen bir tercih. Oysa son dönemde zaman zaman dile 
getirilen yüksek kur yolu ile ucuz ihracattan elde edilebilecek 
avantaj hem kısa sürelidir hem de geçicidir. Fiyatları aşağı 
çekerek satışları artırmak hem firma için, hem ülke için sayısı 
kırılganlık ve dezavantaj doğurur. Bu nedenle üretici firmaların 
mümkün olduğu kadar ürünün niteliğinde değişiklik yaparak 
rekabet avantajı araması gerekir. Bunu mümkün kılan 
uğraşlardan biri de Ar-Ge.

Geçtiğimiz günlerde Ar-Ge konusundaki mevcut durumuzu 
sayısallaştıran bir çalışma yayımlandı: Turkishtime dergisinin 
2013’ten beri açıkladığı Ar-Ge 250 raporunun 2021 sayısı.
Çalışma sadece en çok ar-ge harcaması yapan firmaları değil,  
ar-ge alanında yüksek lisans ve doktoralı çalışan sayılarını, kadın 
istihdamını, alınan patent sayılarını, tasarım tescillerini, marka 
sayılarını da içeriyor.

Ar-Ge harcaması kategorisinde ilk on firma Aselsan, Tusaş, 
Roketsan, Turkcell, Ford Otomotiv, Tusaş Motor, Havelsan, Tofaş, 
Arçelik ve Vestel. İlk 10 firma toplam harcamaların yarıdan 
fazlasını yapmış. Hepsi ülkenin önde örnek firmaları. Aselsan’ın 
tek başına yaptığı harcama 5,6 milyar TL. Araştırma kapsamında 
25,5 milyar TL’lik harcamanın beşte birini Aselsan yapıyor.  Tusaş 
4,4 milyar TL ile ikinci sırda. 

Yapılan Ar-Ge harcamalarında savunma firmalarının performansı 
dikkat çekiyor. Bu durum sadece 2021’e özgü bir durum değil, 

önceki yıllarda da benzer bir resim vardı. Dünya liginde de 
savunma firmalarının benzer bir ağırlığı var. 

İlk 10’da yer alan firmalar istihdam ve kadın istihdamında da önü 
çekiyor. Patent sayısında Turkcell, Netaş, Tofaş, Tırsan ve BSH ile 
beşi oluşturuyor. Tasarım tescilinde Bursalı Tekstil, Doğanlar 
Mobilya, Yataş, Asaş Alüminyum ve Şişecam zirvede. Marka 
sayısında ilaç firmaları listenin başında: Santa Farma, Sanovel, 
Deva, Aselsan ve Ali Raif en çok marka tescili alan firmalar.

Turkishtime araştırması, verilerini kamu ile paylaşan firmalara 
ait. Firma bazlı bilgi ve özel sektörün performansını ölçmek için 
çok değerli bir veri seti. Ancak verileri açık olmayanlar ve yüksek 
öğretim bu araştırmada yer almıyor.  Bu veriler ise TÜİK 
tarafından Ekim ayında açıklanacak. 

Elimizdeki en güncel TÜİK verisi 2020 sonuçlarını içeriyor. Buna 
göre Türkiye’de ar-ge harcamalarının GSYH içindeki payı 1,09’a 
ulaştı. Bunun üçte ikisi özel sektör tarafından gerçekleştiriliyor. 
Örnek aldığımız, kendimizi kıyasladığımız ülkelerde bu oran 
bizimkinin en az iki katı.

Son yıllarda Ar-Ge’nin GSYH içindeki payında ciddi bir artış var. 
Her ne kadar mevcut konum yeterli değilse de; momentum ve 
trend olumlu.
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İHRACATIN GELECEĞİ AR-GE’DE
Dr.  H. Bader ARSLAN
Kızılkaya Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Kamu İlişkileri Direktörü
Eski TİM Genel Sekreteri

bader.arslan@kizilkaya.com.tr
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İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ
DEVLETLER ARASINDA

TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC)
MENŞE KURALLARI ANLAŞMASINI YAYIMLANDI

Aysuda KÖKSAL
Kızıkaya Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Ege Bölge Müdürü
İş Geliştirme Koordinatörü
Eski Ticaret Uzmanı

25 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan 5746 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejimi Kararında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Karar ile İslam Konferansı Teşkilatı üyesi 
olan ülkeler menşeli ürünlerin gümrük vergilerinde düzenleme 
yapıldı. Bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi sıfırlanırken 
bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi ve ek mali yükümlükler 
daha düşük oranda belirlendi. Bu düzenleme kapsamında çok 
sayıda hayvansal ve bitkisel ürünler, gıda ürünleri, bazı kimya 
ürünleri, bazı demir çelik ürünleri vergilerinde düzenleme yapıldı.  
20.06.2022 tarihinde konuyla alakalı usul ve esasları belirleyen 
Yönetmelikte Resmi Gazete’de yayımlandı. 

TPS-OIC Taraf ülkeler 
TPS-OIC taraf ülkeleri Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi 
Arabistan, Türkiye, Umman ve Ürdün’dür. 
Halihazırda, Malezya ile Serbest Ticaret Anlaşmamız da 
bulunmaktadır. Hem Serbest Ticaret Anlaşması kapsamına 
giren hem TPS-OIC Menşe anlaşması kapsamına giren 
ürünlerde menşe kuralı avantajlı olanın tercih edilmesi 
mümkündür. TPS-OIC taraf ülkeleri ile menşe kümülasyonu 
uygulanması gerekecek ise bu durumda TPS-OIC Menşe 
anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi düzenlenmesi 
gerekecektir. 

Menşe Kuralı 
(TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının kapsamında aşağıda 
sayıldığı şekilde işleme tabi tutulan ürünler ilgili ülke menşeli 

olarak kabul edildi. 
• Tamamen ihracatçı taraf ülkede üretilen veya elde edilen 
ürünler. 
• Yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olan ancak ihracatçı 
tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek elde edilen 
ürünler.

İlgili Yönetmelikte “Yeterli işçilik ve işlem” tanımlaması kıymet 
oranlaması esasına göre belirlenmiş durumda. Anlaşmaya taraf 
bir ülkede elde edilen ürünler kıymeti ile imalatlarında kullanılan 
menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının yüzde 60’ını aşmaması halinde yeterli derecede işçilik 
veya işlem görmüş olarak kabul edileceği belirtilmiş. 
En az gelişmiş ülkeler kategorisindeki Anlaşmaya taraf ülkeler 
için 01.07.2022 tarihten itibaren beş yıl boyunca yeterli işlem 
işçilik oranı %70 olarak belirlenmiş. Halihazırda bu kapsamdaki 
tek ülke Bangladeştir. 

Menşe Kümülasyonu
İlgili anlaşma kapsamında menşe kümülasyonu uygulanması da 
mümkündür. Yani diğer Taraf Ülkeler menşeli girdiler bir Taraf 
Ülkede elde edilmiş ürün içine dahil edildiklerinde aşağıdaki 
menşe kazandırma koşullarını karşıladığı takdirde eşya Taraf 
ülke menşeli kabul edilmekte.  
• Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, Yönetmelikle 
belirlenen yeterli işlem ve işçiliğin ötesinde olması, 
• O Taraf Ülke menşeli girdiler toplamının, ürünün fabrika çıkış 
fiyatının yüzde 40’ından az olmaması, 

AYLIK BÜLTEN / Temmuz 2022



6

AYLIK BÜLTEN / Temmuz 2022

• Bangladeş menşeli içeriğin toplamının ise, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre boyunca, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 30'undan az olmaması,

Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlem, yetersiz işlem ve 
işçiliğin ötesine geçmediği durumlarda eşyanın menşeinin nasıl 
belirleneceğine ilişkin açıklamalara da ilgili Yönetmelikte yer 
verilmiş.

Doğrudan nakliyat
(TPS-OIC) Menşe Anlaşması kapsamında tercihli menşe, 
sadece gereklilikleri karşılayan Taraf Ülkeler arasında doğrudan 
nakledilen ürünler için uygulanır. 

Ayrıca, üçüncü ülkelerde aktarma yapılıp yapılmadığına veya 
geçici olarak depolanıp depolanmadığına bakılmaksızın, aracı 
niteliğindeki bir veya daha fazla üçüncü ülke üzerinden transit 
edilen ürünler;

• Bu transit geçişin, coğrafi nedenlerle veya münhasıran nakil 
koşullarının değerlendirilmesi suretiyle haklı görülmesi,
• Ürünlerin söz konusu ülkelerde ticaret veya tüketime konu 
olmamaları,
• Ürünlerin yükleme, boşaltma veya iyi koşullarda muhafaza 
edilmeleri için gerekli olanların dışında 

herhangi bir işleme tabi tutulmamaları, halinde ihracatçı Taraf 
Ülkeden doğrudan nakledilmiş sayılırlar.

Eşyaların tüketime konu olmadığı veya aktarma dışında bir 
işleme tabi tutulmadığının kanıtlanması için ihracatçı ülkeden 
transit ülkesi aracılığıyla geçişini kapsayan konşimento veya 
tek taşıma belgesi sunulması bu belgeler yok ise herhangi bir 
kanıtlayıcı ikame belge ile ispatı gerekir. 

Menşe İspat Belgesi Formatı 
TPS-OIC Menşe Anlaşması kapsamında tercihli rejimden 
faydalanılması için Yönetmelik ile belirlenen kurallara uygun 
şekilde düzenlenen ilgili Yönetmelik eki menşe ispat belgesinin 
ibrazı gerekiyor . Menşe İspat Belgesi yalnızca ihracatçı veya 
ihracatçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni 
temsilcisi tarafından düzenlenebiliyor. 

Menşe İspat Belgesi Taraf Ülkelerin İngilizce dahil resmî 
dillerinden birinde elektronik sistem üzerinden veya elle 
doldurulabilir. 

Menşe İspat Belgesinde ticari eşyanın ayırt edilmesine 
yarayacak cins, nevi, nitelik ve miktar bilgilerinin ayrıntılı bir 
biçimde beyanı menşe belgesinin kabulü için kritik öneme 
sahip.

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi'nin Menşe ve Dolaşım Belgeleri 
Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak onay 
ve vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi konusunda 
Bakanlıkça çalışmalar devam etmekte.  Halihazırda TPS-OIC 
Menşe İspat Belgesi'nin onay ve vize işlemleri manuel olarak 
yürütülecek. 

Menşe ispat belgesi, gerekli ispatlayıcı bilgiler ve ihracatçı 
ülkeden alınacak bir yazı ile ürünün sevkiyat tarihinden itibaren 
altı ayı geçmemek kaydıyla sonradan düzenlenebilir. Menşe 
belgesinin kaybolması zarar görmesi halinde ikinci nüsha belge 
düzenlenebilir. 

Ürünün tamamının veya bir bölümünün Türkiye içinde başka bir 
yere gönderilmesi gerektiği durumda, gönderilecek kısım için 
asıl belge yerine geçmek üzere müfrez Menşe İspat Belgesi/leri 
düzenlenmesi de mümkündür.  Bu durumda “Müfrez belgedir” 
kaşesi belgenin Gözlemler hanesine basılmalıdır. 

Anlaşma protokolünün imzalandığı tarihte transit halinde olan 
ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan 
eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten 
itibaren dört ay içinde, Yönetmelik hükümlerine uygun olan 
menşe ispat belgesi sunulması halinde tercihli rejim 
uygulanabilir. 



Mevzuat ve Duyurular
Peşin İhracat Bedelinin İadesinde KKDF

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
yazılarında; firma dilekçesinden bahisle Ukrayna’da mukim 
müşterisinden avans olarak alınan sipariş ön ödemesinin ülkede 
çıkan savaş nedeniyle müşterinin ürünlerin alımını 
yapamayacağından iadesinin talep edildiği belirtilerek, 
karşılığında ihracat gerçekleşmeden iade edilecek tutar üzerinden 
KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında Bakanlıklarından 
görüş talep edildiği,
3 yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat 
gerçekleştirilmeyen peşin dövizler, yurt dışından sağlanan kredi 
niteliğinde olduğu, bu dövizlerin Türkiye’ye getirildiği tarihten 
itibaren iade edildiği tarihe kadar geçen süre için geriye dönük 
cezalı KKDF kesintisi yapılması gerektiği, söz konusu dövizlerin 3 
yıldan sonra iade edilmesi halinde ise bu tutar üzerinden fon 
kesintisi yapılmasına gerek olmadığı bildirilmiştir.
Bakanlığın yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Rusya’daki Banka Hesaplarına Yatırılan İthalat 
Ödemeleri – KKDF 

Hazine ve Maliye Bakanlığı – Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
yazılarında; firma dilekçesinden bahisle Rusya Bankacılık 
sistemine uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Rusya 
mukimi ihracatçı firmalara ödemelerin Türkiye’den yapılmasında 
bir takım sorunlar yaşandığı, Rus ihracatçılara yapılacak ithalat 
bedeli ödemelerinin ithalat beyannamesinin tescil tarihinden önce 
şirketin Rusya’daki banka hesaplarından yapılmasının 
düşünüldüğü belirtilerek, ihracat bedelinin Rusya’daki banka 
hesaplarından yapılması halinde yapılacak ithalattan kaynaklanan 
Dış Ticaret Açığı Mayıs Ayında %155,2 Arttı
Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 
%155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon 
dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs 
ayında %79,8 iken, 2022 Mayıs ayında %64,2'ye geriledi.
Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde %136,0 arttı
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Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %136,0 artarak 18 
milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs 
döneminde %82,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde %70,3'e 
geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mayıs 2022KKDF kesintisi 
yapılıp yapılmayacağı hakkında Bakanlıklarından görüş talep 
edildiği,
Rusya’dan yapılan ihracatlar ile ilgili olarak ithalat bedelinin 
firmanın Rusya’daki banka hesaplarından gümrük 
yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce yapılması halinde 
Transfer Bildirim Formu düzenlenemeyeceğinden bu tür bir 
ödemelerin peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesinin 
mümkün bulunmadığı bildirilmiştir.
Bakanlığın yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

İptal Edilen Ek Tahakkuk Ve Ceza Kararları (Doğrudan 
Nakliyat Malezya)

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21/06/2022 
tarihli yazılarında; Ticaret Müfettişleri tarafından düzenlenen, 
18/03/2022 tarih ve 102-B/02 sayılı Cevaplı Raporun 1 inci 
maddesi ile ilgili olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının yazıları 
ile söz konusu Cevaplı Raporun 1 inci maddesinin 
uygulanmaması konusunda Genel Müdürlükleri ile görüş 
birliğine varıldığı, mezkur Cevaplı Raporun 1 inci maddesinin 
uygulanmaması gerektiği talimatlandırılmıştır.
Söz konusu talimat doğrultusunda; Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünce düzenlenen tüm ek tahakkuk ve ceza kararlarının 
iptal edildiği ve söz konusu kararlar için herhangi bir başvuruda 
bulunulmasına gerek olmadığı bildirilmiştir. 

Çukurova Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Kurulması

Ticaret Bakanı’nın 15/06/2022 tarihli Onay ile Orta Akdeniz 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak 
"Çukurova Havalimanı Gümrük Müdürlüğü", Çukurova 
Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne bağlı olarak "Çukurova 
Havalimanı Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği", "Çukurova 
Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği", 
"Çukurova Havalimanı Kargo Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği" 
ile Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat 
Müdürlüğüne bağlı olarak "Çukurova Havalimanı Gümrük 
Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği" ve "Çukurova 
Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım 
Amirliği" kurulması ile konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı Taşra 
Teşkilatı Hakkında Yönetmelik'te gerekli değişikliklerin 
yapılması uygun bulunmuştur.

Tarım Ürünleri Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesinde 
Değişiklikler

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir 
yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dâhilde işleme izin 
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belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esaslar, 
İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dâhilde İşleme 
Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlenmiştir. 2016/1 sayılı 
Genelge kapsamında;
Nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki 
ürünler ve balık ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında mısır 
kullanımında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce 
tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) 
gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,
Ayçiçeği, aspir ve kolza yağları ihracatı öngörülen DİİB’ler 
kapsamında Geçici 4 ve 6 ncı maddeler ile ihdas edilen önce 
ithalat uygulamalarının kalıcı hale getirilmesi,
Margarin ve/veya karışım yağ ihracatı öngörülen DİİB’ler 
kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce 
tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) 
gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,
Yağlık soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, 
palm/palm çekirdeği yağı veya türevleri ithalatı karşılığında ham 
veya rafine bitkisel yağ ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 
01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş 
gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek 
ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,
Hayvan yemi ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 
01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş 
gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek 
ihracatta mısır, arpa, buğday ve bitkisel yağın eşdeğer eşya 
olarak kullanılmaması,
Kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalat 
şartı getirilmesi,
Konserve kuru fasulye, konserve nohut ve işlenmiş bezelye 
ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalat şartı 
getirilmesi hususlarında değişikliğe gidildiği ifade edilmiştir.

KKDF Muafiyet Talebi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 
yazılarında;
Led modül isimli eşyanın 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının yayımlandığı tarihte 8541.40.10.00.00 GTİP no.lu 
tarife pozisyonunda yer aldığı, bu kapsamda söz konusu 
Bakanlar Kurulu Kararı eki listeye göre ürünün vadeli ithalat 
işlemleri kaynak kullanımı destekleme fonundan muaf 
tutulmaktayken 01/01/2022 tarihinde yapılan değişiklikle led 
modül isimli eşyanın GTİP numarasının öncesi boş bırakılan 
8539.51.00.00.00 GTİP numarası olarak belirlendiği, daha önce 
vadeli ithalatında KKDF kesintisi %0 olan söz konusu eşyanın 
yeni tarife pozisyonunda yer alan GTİP numarasıyla yapılacak 
olan vadeli ithalatında KKDF kesintisinin yapılıp yapılmayacağı 
hususunda bilgi talep edildiği,
Eşyanın 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe 
girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer alması 
halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan 
ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmasına gerek olmadığı 
bildirilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2022/17)

Bu Tebliğin amacı, 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/34) ile Çin Halk Cumhuriyeti 
menşeli 8418.69 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı 
“Diğerleri - yalnızca merkezi iklimlendirme ve proses suyunun 
soğutulmasında kullanılan chiller (absorbsiyon ve santrifüj 
kompresörlü olanlar hariç)” ürününe yönelik olarak başlatılan ve 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 
nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması 
neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Söz konusu tebliğ ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İmalatçı İhracatçı Adına Gelen Numunelik Eşya ve 
Modeller

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazılarında; Ülkemizde yerleşik 
bir imalatçı ihracatçı firmaya sipariş verilebilmesi amacıyla 
yurtdışından numune olarak gelen eşyanın "Posta ve Hızlı Kargo 
Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri" konulu 2022/9 sayılı Genelge'nin 
III numaralı bölümü hükümleri de dikkate alınmak üzere;
Firma adına gelmesi ve doğrudan firmanın faaliyet alanı ile ilgili 
olması,
Aynı cins, farklı ebat ve farklı özelliklere sahip ara mamul veya 
mamul eşya olması, (Örneğin oto cam üreticisi bir firma adına 
gelen farklı otomobil modellerine ait, farklı ebatlarda cam 
numuneleri)
Faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare 
bulunması veya böyle bir ibarenin bulunmadığı durumlarda 
muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat 
getirilmesi halinde söz konusu numunelik eşya ve modele 
Kararın 86'ncı maddesi kapsamında işlem tesis edilmesi 
gerektiği bildirilmiştir.

Tamir Amaçlı Geçici İhracat A.TR Dolaşım Belgesi 
Hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazılarında; Geçici İhraç 
kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda 
Avrupa Komisyonu ile yürütülen istişareler ve varılan mutabakat 
neticesinde, eşyanın AB’ye geçici ihracatı kapsamında A.TR 
Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin önünde bir sakınca 
bulunmadığının değerlendirildiği ve ülkemizden AB’ye bu 
kapsamda gerçekleştirilecek ihracatlarda   A.TR Dolaşım 
Belgesi düzenlenmesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi İlave Araç 
Ücreti Hk.

İzmir   Gümrük   Müşavirleri   Derneği   yazıları ile   28.12.2021 
Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Gümrük Müşavirliği 
hizmetleri 2022 Yılı Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'in 5(1)-i 
maddesi Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-8, İTH-14, TR-2, TR-4 ve 
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ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adet hizmete kadar 
uygulanır." ifadesinden beher beyannamede 10 adetten fazla 
olan araçlarda, İHR-8, İTH-14, TR-2, TR-4 ve ANT-4 hizmet kodları 
için 9 adet araç için mi 10 adet araç için mi uygulanması 
hususunda tereddüttler hâsıl olduğu belirtilmiştir.
Gümrükler Genel Müdürlüğü; Bahsi geçen Tebliğ kapsamında; 1 
inci araç için beyanname kapsamında verilen hizmetin türüne 
göre belirlenmiş olan hizmet kodu uygulanmalı, 1 inci araçtan 
sonraki 10 aracın her biri için (2 nci ila 11 inci araçlar) hizmetin 
niteliğine göre İHR-8/İTH-14/ANT-4 uygulanmalı, 12 nci ve 
sonraki araçlar içinse ücret tarafların anlaşması ile 
belirleneceğini bildirmiştir.

TEV Makbuzları

T.C. Ticaret Bakanlığının yazılarında; İhracat:2006/12 sayılı 
Tebliğin 38. Maddesinin beşinci fıkrası gereğince “Şartlı 
muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin 
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi 
eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat 
belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa 
Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz 
Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret 
Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç 
edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya 
ilişkin varsa telafi edici verginin bahsekonu Tebliğin 33 üncü 
maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata ilişkin gümrük 
beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır.“ 
hükmünün amir olduğu bildirilmektedir.
T.C. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine sunulan ihracat 
beyanname tarihinden sonra yatırılmış TEV makbuzlarında ilgili 
ihracat beyannamesine dair herhangi bir bilginin yer almaması, 
TEV makbuzunun ilgili olduğu ihracat beyannamesinin 
tespitinde güçlüklere, ilave yazışmalara ve DİİB taahhüt 
hesaplarının kapatılma sürecini geciktirerek ihracatçı 
firmalarımızın mağduriyetine yol açabildiği belirtilmektedir.
Bu durumun önüne geçilebilmesini teminen, ihracatçı firmaların 
telafi edici vergi ödemelerini gerçekleştirirken, telafi edici vergi 
makbuzlarını ilgili ihracat beyanname numarası veya ek 
tahakkuk kararı ile ilişkilendirmeleri önem arz etmektedir.

İhracat Kısıtlaması

İzmir  Gümrük  Müşavirleri  Derneği  yazıları ile  1517  GTİP  kodu 
karşılığında  Margarin  ürünün  ihracatında  kısıtlama  olduğu,    
ancak  kısıtlamanın  1517  GTİP  kodu  ile yapılması  nedeniyle  
1517  GTİP  kodu  alt  pozisyonlarındaki  Margarin  haricindeki  
diğer ürünlerin ihracatının da kısıtlandığı belirtilerek, 1517 GTİP 
kodu ile yapılan ihracat kısıtlamasının sadece Margarin ürününü 
mü kapsadığı yoksa 1517 GTİP kodu alt pozisyonlarında yer 
alan tüm ürünler için mi kısıtlama uygulandığı hususunda Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğünden görüş talep edilmiştir.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü; 1517  GTİP  altında  sadece  
Margarin  için  ihracat  kısıtlaması uygulanmakta olduğu, 1517 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan ve 
bileşiminde yağ, limon ve diğer bileşenler bulunan sos ve 
benzeri ürünlerde ihracat kısıtlamasının bulunmadığı 
bildirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği 196/A Maddesinin 
Uygulanmasına İlişkin Genelge

Gümrük Yönetmeliği 196/A maddesinin uygulanmasına ilişkin 
hususlar aşağıda yer almaktadır:
196 ncı madde uyarınca tahlile tabi tutulması gereken eşyanın 
tahlil işleminin, rejim beyanında bulunmadan önce yapılmasını 
talep eden yükümlü, özet beyan veya özet beyan yerine geçen 
belgeler, analiz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, 
bulunması halinde fatura örneği, numunenin kimyasal bileşimi 
ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren 
ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren 
belgeler ve daha önceki tahlil raporlarıyla birlikte, eşyanın tarife 
pozisyonunu içerecek şekilde bir dilekçe ile gümrük idaresine 
başvuru yapacak ve başvuru dilekçesinde eşyanın bulunduğu 
yeri detaylı olarak belirtecektir.
Başvuru sırasında yükümlüden, Gümrük Yönetmeliği 197 nci 
madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife 
pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre 
tahlil ücreti alınacaktır.
Gümrük Yönetmeliği 198 inci ve 199 uncu madde hükümleri 
uyarınca eşyadan, muayene ile görevli memur tarafından şahit 
numunesiyle beraber beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde 
ve en az iki tahlile yetecek miktarda numune alınacaktır.
Gümrük Yönetmeliği 200 üncü madde hükmü uyarınca, numune 
ve şahit numune, numune alma tutanağı örneği ile birlikte 
gümrük personeli refakatinde, gümrük personeli refakatinde 
gönderilemeyecek durumlarda ise posta veya kargo ile 
Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilecektir.
Laboratuvar Müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği`nin 201 inci 
maddesi çerçevesinde numunenin tahlili yapılarak ilgili gümrük 
idaresine tahlil sonucu gönderilecektir.
Tahlil sonuçları beyan sahibine tebliğ edilecektir.
Tahlile ilişkin itiraz ve ikinci tahlil, Gümrük Yönetmeliği`nin 588 
inci ve 589 uncu madde hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir.
Rejim beyanına konu eşyanın, rejim beyanında bulunmadan 
önce tahlil edilen eşya ile aynı eşya olmadığına dair kanıt 
(özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya 
üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık) bulunması 
halinde muayene ile görevli memur tarafından, Gümrük 
Yönetmeliği`nin 202 nci maddesi çerçevesinde laboratuvara 
gönderilecek numunelerin hangi yönden tahlile gerek görüldüğü 
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LARA Programı üzerinden açık ve eksiksiz bir şekilde yazılacak 
ve işlemler tekemmül ettirilecektir.

Elleçleme – Eşyanın Küçük Çuvaldan Büyük Çuvala 
Aktarılması 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, antrepo rejimine 
tabi tutulan eşyanın, küçük çuvallardan büyük (big-bag) 
çuvallara konulmak suretiyle veya eşyanın mevcut olduğu 
(bigbag) kaplarından çıkarılarak dökme hale getirmek suretiyle 
elleçleme izni talepleri ile alakalı olarak; 
4458 Sayılı Gümrük Kanunu`nun 3/22 maddesinin; "elleçleme" 
deyimini, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini 
değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük 
kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya 
tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri 
işlemleri ... ifade eder." hükmünü amir olduğu, bahse konu 
“büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması” ifadesinin tersi 
olan küçük kaplardan büyük kaplara aktarma veya eşyanın 
kaplarından çıkartılarak dökme hale getirilmesi hususuna yer 
verilmediği; 
Eşyanın, eşyaya ait bir çok bilgi ve işaretin yer aldığı baskılı 
Big-Bag tabir edilen çuvallardan çıkarılarak dökme hale 
getirilmesinin gerek Kanun gerekse Yönetmelikte elleçleme 
faaliyetleri içerisinde sayılmadığı belirtilerek söz konusu 
taleplerin reddedildiğinin görüldüğü; 
Gümrük Yönetmeliği 334 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının: " 
Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest 
dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince ek-63`te 
belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir.`` hükmünü amir 
olduğu; 
Gümrük Kanunu 3/22 elleçleme tanımında yer alan “büyük 
kaplardan küçük kaplara aktarma” ifadesi gibi küçük kaplardan 
büyük kaplara aktarma ve benzeri faaliyetler ile Gümrük 
Yönetmeliği Ek-63’ te yer alan "Gümrük Antrepolarında veya 
Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin 
Liste" nin 16. maddesinde belirtilen “paketlerden çıkarma” 
ifadesindeki gibi eşyanın çuvallar veya Big-Bag olarak tabir 
edilen kaplardan çıkarılmasının da tanımda yer alan “benzeri 
işlemler” olarak nitelendirilebileceğinin değerlendirildiği ifade 
edilerek, bu gibi taleplerle alakalı tereddütlerin giderilmesi, 
uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve zamanın etkin ve 
verimli kullanılması adına konu hakkındaki değerlendirmelerini 
aşağıda sıralamıştır. 
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 102 nci maddesinin birinci 
fıkrasının ilk paragrafı; “İthal eşyası, iyi korunmaları, 
görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da 
dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden 
yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi 
tutulabilir.” hükmünün amir olduğu, Kanunun 3 üncü maddesinin 
22 no.lu fıkrasında ise; “elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi 
altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, 
yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara 
aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, 
kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler olarak 
tanımlandığı, 
Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği`nin 334 üncü maddesinin 
birinci fıkrası; “Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük 
idarelerince ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin 
verilebilir.”; 

335 inci maddesinin birinci fıkrası; "Elleçleme izin başvuruları 
denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için 
münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük 
antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün 
ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, idare amirince uygun 
bulunduğu takdirde gerekli izin verilir."; 
63 no’lu ekinin 1. paragrafı ise; “Aksi belirtilmedikçe, aşağıda 
belirtilen elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife 
pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır. Gümrük 
idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel 
olduğu durumlarda, aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerine 
izin vermezler.” hükümlerini amir olup, gümrük idarelerince 
“Gümrük Antrepolarında veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek 
Elleçleme Faaliyetlerine İlişkin Liste” başlıklı Gümrük 
Yönetmeliği ek-63’te sayılan faaliyetlere izin verildiği, 
Bununla birlikte, Gümrük Yönetmeliği ek-63`te yer alan 16. 
madde; 
"16. Paketleme, paketlerden çıkarma, paket değiştirme ve 
kaplara basitçe koyma, markaların, etiketlerin, mühürlerin, fiyat 
etiketlerinin veya benzer ayırt edici işaretlerin eklenmesi, 
çıkarılması veya değiştirilmesi; (sekizli tarife pozisyonunun 
değişmesine yol açsa dahi) (eşyaya ilişkin menşe ve kıymet 
saptırması riskine ilişkin olarak başta belirtildiği üzere, ayrıca 
değerlendirme yapılması gerekir)" hükmünün amir olduğu, 
Bu itibarla, yapılan değerlendirmeler neticesinde, eşyanın küçük 
çuvallardan büyük (big-bag) çuvallara aktarılması ya da 
elleçleme talebinde bulunulan eşyanın gemilere yüklemesinin 
yapılacak olması hal ve şartıyla mevcut olduğu (bigbag) 
kaplarından çıkarılarak dökme haline getirilmesi işlemlerinin, 
elleçleme faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerektiği 
bildirilmiştir.

Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2022 (TÜİK)

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle 
oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış 
ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki 
yılın aynı ayına göre %15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, 
ithalat %43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.
Ocak-Mayıs döneminde ihracat %20,4, ithalat %40,8 arttı
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,4 artarak 
102 milyar 469 milyon dolar, ithalat %40,8 artarak 145 milyar 
675 milyon dolar olarak gerçekleşti,
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İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mayıs 2022

Türkiye İstatistik Kurumunun Mayıs 2022 Dış Ticaret Bültenine buradan 
ulaşabilirsiniz.

Sınırdan Öncelikli Geçiş (Genelge 2022/11)

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 
“Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci 
maddesinin birinci fıkrası; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika 
sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli 
geçiş hakkı tanınır.”; ikinci fıkrası ise “Bu hakkın kullanılabileceği 
sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
belirlenir.” hükümlerini amirdir.
Anılan hükümler çerçevesinde, 17.06.2022 tarihi itibarıyla Aktaş 
Gümrük Müdürlüğü’nde; izinli gönderici yetkisine sahip 
firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde 
gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları 
taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulaması başlatılacaktır. 
Bu kapsamda, 
Yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda 
öncelikli geçiş hakkı tanınacaktır. 
İzinli gönderici kapsamında yapılan taşımalara ait araçlar 
gümrük personeli tarafından gümrük sahasına öncelikli olarak 
alınacaktır. 

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanması Hakkında Karar

Tabloda gümrük tarife pozisyonu ve karşısında tanımı belirtilen 
eşyanın ithalatında, 15/02/2023 tarihine kadar(bu tarih dahil) 
geçerli olmak üzere aynı tabloda gösterilen miktar ve gümrük 
vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır. 

İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2022/4) ile de yukarıdaki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve 
tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının 
dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları 
düzenlenmiştir.
Söz konusu tebliğ ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İthalat Rejim Kararında Değişiklik

24/06/2022 ve 25/06/2022 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan kararlar 
ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 
konulan İthalat Rejim Kararın bazı değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5745
5745 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararına ekli I sayılı Listede yer alan 
“21 ve 22. Fasıllar” başlıklı tabloda yer alan ve aşağıda GTİP’leri 
belirtilen eşyaya ilişkin satırlar tablodaki gibi değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5746
5746 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararı eki (I) sayılı listede yer alan ve bu 
kararın eki (1) sayılı, aynı kararın eki (II) sayılı listede yer alan ve bu 
kararın eki (2) sayılı, aynı kararın eki (IV) sayılı listede yer alan ve bu 
kararın eki (3) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşyanın “İslam 
Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi 
(TPS-IOC) Çevre Anlaşması” ve Tercihli Tarife Düzenlenmesi Protokolü 
(PRETAS) kapsamında İKT üyesi devletlerden Bahreyn Krallığı, 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran 
İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan 
İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün 
Hâşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında söz konuş tablolarda 
gösterilen gümrük vergileri uygulanacağına dair değişiklik yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5747
5747 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararının eki (V) sayılı listede yer alan 
0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri 
no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan EK-1’de 
seri no.su belirtilenlere ait satırlar Ek-1’de gösterildiği şekilde 
değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkur listeye eklenmiştir.
Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5748
5748 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararının eki (II) sayılı sanayi ürünleri 
listesinde yer alan 3 üncü Fasıl için belirtilen (1) no.lu dipnot aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tunus için bu oran yerine, Diğer Ülkeler sütununda belirtilen gümrük 
vergisi oranı tatbik edilir.”

Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5742
5742 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararına ekli I sayılı listede yer alan 
“12. Fasıl” başlıklı tablonun sonundaki (6) numaralı dipnot “31/12/2022 
tarihine kadar(bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. Ve 15. Fasıılar” başlıklı tabloda 
bulunan GTİP’i belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun 
sonundaki (1) numaralı dipnot “31/12/2022 tarihine kadar(bu tarih 
dahil)gümrük vergisi %0 olarak uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.
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Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. Ve 15. Fasıılar” başlıklı tabloda bulunan GTİP’i belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun 
sonundaki (1) numaralı dipnot “31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.
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Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında 
Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

25/06/2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete yayımlanan karar ile Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasına ait 17/07/2019 tarihli Protokol I uyarınca Karadağ menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak 
tarife kontenjanları düzenlenmiştir.

              İ: İthalat Rejim Kararında AB için geçerli olan ek mali yükümlülük uygulanır.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

24/06/2022 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 5473 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına 
İlişkin Kararın eki EK-1 sayılı tablodan aşağıdaki satırlar(renkli camdan şişeler) çıkartılmıştır.



İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2022/4) ile de yukarıdaki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve 
tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının 
dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları 
düzenlenmiştir.
Söz konusu tebliğ ve eklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İthalat Rejim Kararında Değişiklik

24/06/2022 ve 25/06/2022 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan kararlar 
ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe 
konulan İthalat Rejim Kararın bazı değişiklikler yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5745
5745 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararına ekli I sayılı Listede yer alan 
“21 ve 22. Fasıllar” başlıklı tabloda yer alan ve aşağıda GTİP’leri 
belirtilen eşyaya ilişkin satırlar tablodaki gibi değiştirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5746
5746 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararı eki (I) sayılı listede yer alan ve bu 
kararın eki (1) sayılı, aynı kararın eki (II) sayılı listede yer alan ve bu 
kararın eki (2) sayılı, aynı kararın eki (IV) sayılı listede yer alan ve bu 
kararın eki (3) sayılı tabloda GTİP’leri belirtilen eşyanın “İslam 
Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi 
(TPS-IOC) Çevre Anlaşması” ve Tercihli Tarife Düzenlenmesi Protokolü 
(PRETAS) kapsamında İKT üyesi devletlerden Bahreyn Krallığı, 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran 
İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan 
İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün 
Hâşimi Krallığı menşeli olanlarının ithalatında söz konuş tablolarda 
gösterilen gümrük vergileri uygulanacağına dair değişiklik yapılmıştır.
Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5747
5747 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararının eki (V) sayılı listede yer alan 
0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri 
no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan EK-1’de 
seri no.su belirtilenlere ait satırlar Ek-1’de gösterildiği şekilde 
değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkur listeye eklenmiştir.
Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5748
5748 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararının eki (II) sayılı sanayi ürünleri 
listesinde yer alan 3 üncü Fasıl için belirtilen (1) no.lu dipnot aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tunus için bu oran yerine, Diğer Ülkeler sütununda belirtilen gümrük 
vergisi oranı tatbik edilir.”

Cumhurbaşkanı Karar Sayısı: 5742
5742 sayılı karar ile İthalat Rejim Kararına ekli I sayılı listede yer alan 
“12. Fasıl” başlıklı tablonun sonundaki (6) numaralı dipnot “31/12/2022 
tarihine kadar(bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır” 
şeklinde değiştirilmiştir.

Karara ekli I sayılı listede yer alan “13. Ve 15. Fasıılar” başlıklı tabloda 
bulunan GTİP’i belirtilen ürünlere ilişkin satırlar ve aynı tablonun 
sonundaki (1) numaralı dipnot “31/12/2022 tarihine kadar(bu tarih 
dahil)gümrük vergisi %0 olarak uygulanır” şeklinde değiştirilmiştir.
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YARGI KARARLARI

Taahhüt Hesabı Kapatıldıktan Sonra Dâhilde İşleme 
Rejim Şartlarının İhlal Edildiğinin Tespit Edilmesine 
İlişkin Danıştay 7’nci Dairesinin 2022/41 sayılı Kararı

Söz konusu Karar’da; Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 
ithal edilen eşya nedeniyle, dâhilde işlemem rejimi hükümlerinin 
ihlal edildiğinden bahisle, eşyaya isabet eden gümrük ve katma 
değer vergileri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin iki katı tutarında hesaplanarak karara bağlanan para 
cezası kararına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin istemiyle dava 
açıldığı,
Yapılan değerlendirme sonucunda; dâhilde işleme rejimi 
kapsamında yapılan ithalatlarda, gümrük yükümlülüğü rejim 
şartının ihlali halinde doğmakta olduğu, söz konusu ihlalin, 
taahhüt hesabının kapatılarak teminatların iade edilmesinden 
sonra tespiti durumunda, vergilerin de bu tarihten itibaren üç yıl 
içinde ilgilisine tebliğ edilmesi gerektiği, rejim şartlarının ihlal 
edildiği hususunun, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 
Cevaplı Rapor ile gümrük idaresinin bilgisine girdiği dikkate 
alındığından, üç yıllık zaman aşımı süresi içerisinde tebliğ edilen 
tahakkuk ve para cezası kararında zamanaşımı 
bulunmadığından, uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle 
karar verilmesi gerekirken, zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle 
verilen kararda isabet görülmediği, öte yandan yeniden verilecek 
kararda, para cezası kararına dayanak alınan 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 238 inci maddesinin olay tarihinde yürürlükte olan 
şeklinde öngörülen cezanın gözetilmesinden bahisle, Bakanlığın 
temyiz isteminin kabul edilmesine, Bölge İdare Mahkemesi 
Vergi Dava Dairesinin kararının bozulmasına ve yeniden bir karar 
verilmek üzere dosyanın ilgili dava dairesine gönderilmesine 
karar verilmiştir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrükte 
Alınmayan KDV İçin Zamanaşımına İlişkin Danıştay 
7’nci Dairesinin 2022/16 Sayılı Kararı

Söz konusu Karar’da; yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi 
üzerine ithalat aşamasında tahsil edilmeyen katma değer 
vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu ile bunlarım zam ve 
cezalarının asıl borçlu şirketten tahsil edilemediğinden bahisle 
davacı adına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un mükerrer 35 inci maddesi uyarınca kanuni 
temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle 
dava açıldığı, 
Yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım teşvik belgesinin 
iptal edilmesi nedeniyle ithalat sırasında alınmayan vergilere 
ilişkin tahakkukun 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 197 nci 
maddesinde öngörülen 3 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde 
yapılması gerektiği, bu süreden sonra yapılacak tahakkukların 
ise zamanaşımına uğrayacağı, zamanaşımı süresinin başlangıcı 
yatırım teşvik belgesinde öngörülen şartların ihlal edildiği tarih 
olduğu, belgenin sonradan iptali ihlal olarak kabul edilebileceği 
gibi, belge konusu eşyanın satış, haciz, kiralama gibi durumlarla 
elden çıkması halleri de ihlal olarak kabul edilebileceği, bu 
durumda zamanaşımı süresi ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle 
başlayacağı ve 3 yıllık sürenin sonunda ise alacağın 
zamanaşımına uğrayacağı, firma adına tarih/sayılı beyanname 
ile yatırım teşvik belgesi kapsamında vergiden istisna olarak 
ithal edilen eşyaya ait yatırım teşvik belgesinin Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 04/10/2010 tarihinde iptal edildiği, davalı 
idarece 23/12/2015 tarihinde ek tahakkuk kararı alınarak söz 
konusu firmaya tebliği edildiği, itiraz edilmemesi üzerine ödeme 
emri düzenlendiği, ancak alacağın tahsil edilememesi nedeniyle 
davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emrinin 
düzenlendiği, 
Gümrük yükümlülüğünü doğuran olay nedeniyle, gümrük 
kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından dolayı açılan ceza 
davasında Asliye Ceza Mahkemesince verilen beraat kararının 
istinaf incelemesi sonucundan kesinleştiğinin anlaşıldığı 
yukarıda açıklanan gerekçeyle dava konusu ödeme emrini iptal 
eden mahkeme kararında isabetsizlik görülmediğinden bahisle 
Bakanlığın temyiz isteminin reddedilmesine karar verilmiştir.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı

Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını 
düzenleyen 40. Maddesine açıkça aykırılık

Danıştay Yedinci Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve 
K:2020/4451 sayılı karar:
Davacı adına gümrük ve katma değer vergisi tahakkuku ile bu 
vergiler üzerinden hesaplanan para cezasına yönelik itirazın 
reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; vergi 

mahkemesince, 05/09/2016 tarihinde tebliğ edilen işleme karşı 
30 günlük dava açma süresinde, en geç 05/10/2016 tarihinde 
dava açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra 04/11/2016 
tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar 
verilmiş ve bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 
reddedilmiştir.

Temyiz başvurusu üzerine, Dairece; dava konusu işlemde, 
başvuru merciin tereddüte mahal bırakmayacak şekilde 
göstermediği ve sürenin de belirtilmediği, bu durumun 
Anayasa’nın 40. Maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin gerekçede 
belirtildiği gibi son derece karışık olan mevzuat karşısında 
kişilerin yargı yeri ve idari makamlar önünden haklarını sonuna 
kadar arayabilmelerini olanaklı kılmak amacıyla öngörülen 
zorunluluğa aykırı ve Anayasa’nın 36. Maddesinde öngörülen 
hak arama hürriyetini sınırlayıcı bir sonuç doğurduğu ve 
Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını düzenleyen 
40. Maddesine açıkça aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle istinaf 
başvurusunun reddine ilişkin kararın bozulmasına karar 
verilmiştir. İstinaf dairesi tarafından bozma kararına uyulmuştur.

(Danıştay Yedinci Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve 
K:2020/4436 sayılı kararı, Danıştay Yedinci Dairesince verilen 
05/11/2020 tarih ve K:2020/4435 sayılı kararı, Danıştay Yedinci 
Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve K:2020/4434 sayılı kararı 
da aynı yöndedir. İstinaf daireleri tarafından bozma kararlarına 
uyulmuştur.)

Danıştay Yedinci Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve 
K:2020/4446 sayılı karar:
Davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan 
davada; vergi mahkemesince, bozma kararı üzerine, ödeme 
emrinin 07/04/2005 tarihinde tebliğ edildiği, 7 günlük dava 
açma süresi geçirildikten sonra 24/03/2011 tarihinde açılan 
davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın süre aşımı 
yönünden reddine karar verilmiş, temyiz başvurusu üzerine 
anılan karar, dava konusu işlemde, başvuru merciin tereddüte 
mahal bırakmayacak şekilde gösterilmedi ve sürenin de 
belirtilmediği ifade edilerek yukarıda belirtilen gerekçe ile 
bozulmuştur. Vergi mahkemesince bozma kararına uyulmuştur.
Böylece Danıştay Yedinci Dairesi, özel dava açma süresine tabi 
işlemler açısından da aynı içtihadını sürdürmüştür.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen 14/11/2018 
tarih ve K:2018/940 sayılı karar:
Davacı adına serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı 
eşya nedeniyle ek olarak tahakkuk ettirilen özel tüketim ve 
katma değer vergilerine ve para cezalarına vaki itirazın zımmen 
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; vergi 
mahkemesince, itiraz başvurusuna idarenin 30 gün içerisinde 
cevap vermediği, zımmi ret tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 
davanın açılmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle 
reddine karar verilmiştir.
Temyiz isteminin reddedilmesinden sonra karar düzeltme 
aşamasında, Danıştay Yedinci Dairesinin 26/05/2017 tarih ve 
K:2017/4756 sayılı kararıyla, itiraza konu işlemde bu işleme 
karşı başvurulacak yargı mercii veya idari makamın 
belirtilmesine, bu işleme itiraz edilmesi ve itiraz üzerine tesis 
edilecek işleme karşı dava açılması halinde izlenecek yol ve 
sürelerinde gösterilmesine karşın, itiraz üzerine idari makamın 
sükutu halinde izlenecek yol ve süreler gösterilmediği gibi, dava 
yoluna başvurulması için ‘idari makamlarca verilecek ret kararı’ 
üzerine denilmek suretiyle, kesin cevabın beklenilmesi gerektiği 

belirtilerek davacının eylemsiz bırakıldığı ve bu ifadenin 
Anayasa’nın 40. Maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin gerekçede 
belirtildiği gibi son derece karışık olan mevzuat karşısında 
kişilerin yargı yeri ve idari makamlar önünde haklarını sonuna 
kadar arayabilmelerini olanaklı kılmak amacıyla öngörülen 
zorunluluğa aykırı ve dolayısıyla, Anayasa’nın 36. Maddesinde 
öngörülen hak arama hürriyetini sınırlayıcı bir sonuç doğurduğu 
ve Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını 
düzenleyen 40. Maddesine açıkça aykırılık oluşturduğu 
gerekçesiyle vergi mahkemesi kararının bozulmasına karar 
verilmiştir.
Vergi mahkemesinin, bozma kararına uymayarak davanın süre 
aşımı nedeniyle reddi yolundaki ilk kararında ısrarına ilişkin 
kararı, Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından, Dairenin gerekçesi 
doğrultusunda bozulmuştur.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 23/10/2019 tarih ve 
K:2019/816 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Danıştay Yedinci Dairesince verilen 24/12/2018 tarih ve 
K:2018/6223 sayılı karar:
Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın 
ödeme şeklinin peşin olmadığının tespit edildiğinden bahisle 
kaynak kullanımı destekleme fonu payının matraha dahil 
edilmesi suretiyle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer 
vergisi üzerinden hesaplanan ve ihtirazi kayıtla ödenen para 
cezalarının faiziyle birlikte iadesi için yapılan başvurunun 
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; vergi 
mahkemesince merciine tevdi kararının idareye tebliği üzerine 
idarece 30 gün içinde cevap verilmeyerek itirazın zımmen 
reddedildiği, zımni ret süresinin bitiminden itibaren 30 gün 
içerisinde açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra açılan 
davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Temyiz başvurusu üzerine, Dairece; 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 242. Maddesinde, yükümlülerin kendilerine tebliğ 
edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari cezalara karşı tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebileceklerinin, 
itirazların 30 gün içerisinde karara bağlanarak ilgiliye tebliğ 
edileceğinin, itirazın reddi kararlarına karşı idari yargı mercilerine 
başvurulabileceğinin hükme bağlandığı, bu hükümlere göre idari 
itiraz prosedürü tamamlanmadan idari yargı yoluna 
başvurulamayacağı gibi itiraz başvurularının 30 gün içinde 
karara bağlanarak sonucunun ilgiliye tebliğinin yasal bir 
zorunluluk olduğu, aksi halde idari başvuruların cevap 
verilmeyerek sürüncemede bırakılması ve hak arama 
özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuracak uygulamaların 
ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmiş ve Anayasa’nın 
40. Maddesinin ikinci fıkrasına işaret edildikten sonra neticede, 
merciine tevdi kararı sonrasında idarenin cevap vermemesi 
sonucu oluşan ve dava konusu edilen zımmi ret işleminde, 
ortada yazılı bir işlem bulunmadığı, dolayısıyla bu işleme karşı 
başvurulacak yargı mercii veya idari makam ile başvuru 
süresinin gösterilmediğinin açık olduğu, zımni ret işlemenin 
dava açma süresini başlatan yazılı bildirim olarak kabul 
edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle anılan karar 
bozulmuştur. Vergi mahkemesince bozma kararına uyulmuştur.
(Danıştay Yedinci Dairesinin 05/03/2019 tarih ve K:2019/982 
sayılı kararı da aynı yönde olup, vergi mahkemesince bozma 
kararlarına uyulmuştur.)
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Taahhüt Hesabı Kapatıldıktan Sonra Dâhilde İşleme 
Rejim Şartlarının İhlal Edildiğinin Tespit Edilmesine 
İlişkin Danıştay 7’nci Dairesinin 2022/41 sayılı Kararı

Söz konusu Karar’da; Dâhilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 
ithal edilen eşya nedeniyle, dâhilde işlemem rejimi hükümlerinin 
ihlal edildiğinden bahisle, eşyaya isabet eden gümrük ve katma 
değer vergileri ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca eşyanın gümrüklenmiş 
değerinin iki katı tutarında hesaplanarak karara bağlanan para 
cezası kararına vaki itirazın reddine ilişkin işlemin istemiyle dava 
açıldığı,
Yapılan değerlendirme sonucunda; dâhilde işleme rejimi 
kapsamında yapılan ithalatlarda, gümrük yükümlülüğü rejim 
şartının ihlali halinde doğmakta olduğu, söz konusu ihlalin, 
taahhüt hesabının kapatılarak teminatların iade edilmesinden 
sonra tespiti durumunda, vergilerin de bu tarihten itibaren üç yıl 
içinde ilgilisine tebliğ edilmesi gerektiği, rejim şartlarının ihlal 
edildiği hususunun, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen 
Cevaplı Rapor ile gümrük idaresinin bilgisine girdiği dikkate 
alındığından, üç yıllık zaman aşımı süresi içerisinde tebliğ edilen 
tahakkuk ve para cezası kararında zamanaşımı 
bulunmadığından, uyuşmazlığın esası incelenmek suretiyle 
karar verilmesi gerekirken, zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle 
verilen kararda isabet görülmediği, öte yandan yeniden verilecek 
kararda, para cezası kararına dayanak alınan 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 238 inci maddesinin olay tarihinde yürürlükte olan 
şeklinde öngörülen cezanın gözetilmesinden bahisle, Bakanlığın 
temyiz isteminin kabul edilmesine, Bölge İdare Mahkemesi 
Vergi Dava Dairesinin kararının bozulmasına ve yeniden bir karar 
verilmek üzere dosyanın ilgili dava dairesine gönderilmesine 
karar verilmiştir. 

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gümrükte 
Alınmayan KDV İçin Zamanaşımına İlişkin Danıştay 
7’nci Dairesinin 2022/16 Sayılı Kararı

Söz konusu Karar’da; yatırım teşvik belgesinin iptal edilmesi 
üzerine ithalat aşamasında tahsil edilmeyen katma değer 
vergisi, kaynak kullanımı destekleme fonu ile bunlarım zam ve 
cezalarının asıl borçlu şirketten tahsil edilemediğinden bahisle 
davacı adına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’un mükerrer 35 inci maddesi uyarınca kanuni 
temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle 
dava açıldığı, 
Yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım teşvik belgesinin 
iptal edilmesi nedeniyle ithalat sırasında alınmayan vergilere 
ilişkin tahakkukun 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 197 nci 
maddesinde öngörülen 3 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde 
yapılması gerektiği, bu süreden sonra yapılacak tahakkukların 
ise zamanaşımına uğrayacağı, zamanaşımı süresinin başlangıcı 
yatırım teşvik belgesinde öngörülen şartların ihlal edildiği tarih 
olduğu, belgenin sonradan iptali ihlal olarak kabul edilebileceği 
gibi, belge konusu eşyanın satış, haciz, kiralama gibi durumlarla 
elden çıkması halleri de ihlal olarak kabul edilebileceği, bu 
durumda zamanaşımı süresi ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle 
başlayacağı ve 3 yıllık sürenin sonunda ise alacağın 
zamanaşımına uğrayacağı, firma adına tarih/sayılı beyanname 
ile yatırım teşvik belgesi kapsamında vergiden istisna olarak 
ithal edilen eşyaya ait yatırım teşvik belgesinin Ekonomi 
Bakanlığı tarafından 04/10/2010 tarihinde iptal edildiği, davalı 
idarece 23/12/2015 tarihinde ek tahakkuk kararı alınarak söz 
konusu firmaya tebliği edildiği, itiraz edilmemesi üzerine ödeme 
emri düzenlendiği, ancak alacağın tahsil edilememesi nedeniyle 
davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emrinin 
düzenlendiği, 
Gümrük yükümlülüğünü doğuran olay nedeniyle, gümrük 
kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından dolayı açılan ceza 
davasında Asliye Ceza Mahkemesince verilen beraat kararının 
istinaf incelemesi sonucundan kesinleştiğinin anlaşıldığı 
yukarıda açıklanan gerekçeyle dava konusu ödeme emrini iptal 
eden mahkeme kararında isabetsizlik görülmediğinden bahisle 
Bakanlığın temyiz isteminin reddedilmesine karar verilmiştir.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı

Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını 
düzenleyen 40. Maddesine açıkça aykırılık

Danıştay Yedinci Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve 
K:2020/4451 sayılı karar:
Davacı adına gümrük ve katma değer vergisi tahakkuku ile bu 
vergiler üzerinden hesaplanan para cezasına yönelik itirazın 
reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; vergi 

mahkemesince, 05/09/2016 tarihinde tebliğ edilen işleme karşı 
30 günlük dava açma süresinde, en geç 05/10/2016 tarihinde 
dava açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra 04/11/2016 
tarihinde açılan davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar 
verilmiş ve bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun 
reddedilmiştir.

Temyiz başvurusu üzerine, Dairece; dava konusu işlemde, 
başvuru merciin tereddüte mahal bırakmayacak şekilde 
göstermediği ve sürenin de belirtilmediği, bu durumun 
Anayasa’nın 40. Maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin gerekçede 
belirtildiği gibi son derece karışık olan mevzuat karşısında 
kişilerin yargı yeri ve idari makamlar önünden haklarını sonuna 
kadar arayabilmelerini olanaklı kılmak amacıyla öngörülen 
zorunluluğa aykırı ve Anayasa’nın 36. Maddesinde öngörülen 
hak arama hürriyetini sınırlayıcı bir sonuç doğurduğu ve 
Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını düzenleyen 
40. Maddesine açıkça aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle istinaf 
başvurusunun reddine ilişkin kararın bozulmasına karar 
verilmiştir. İstinaf dairesi tarafından bozma kararına uyulmuştur.

(Danıştay Yedinci Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve 
K:2020/4436 sayılı kararı, Danıştay Yedinci Dairesince verilen 
05/11/2020 tarih ve K:2020/4435 sayılı kararı, Danıştay Yedinci 
Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve K:2020/4434 sayılı kararı 
da aynı yöndedir. İstinaf daireleri tarafından bozma kararlarına 
uyulmuştur.)

Danıştay Yedinci Dairesince verilen 05/11/2020 tarih ve 
K:2020/4446 sayılı karar:
Davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan 
davada; vergi mahkemesince, bozma kararı üzerine, ödeme 
emrinin 07/04/2005 tarihinde tebliğ edildiği, 7 günlük dava 
açma süresi geçirildikten sonra 24/03/2011 tarihinde açılan 
davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle davanın süre aşımı 
yönünden reddine karar verilmiş, temyiz başvurusu üzerine 
anılan karar, dava konusu işlemde, başvuru merciin tereddüte 
mahal bırakmayacak şekilde gösterilmedi ve sürenin de 
belirtilmediği ifade edilerek yukarıda belirtilen gerekçe ile 
bozulmuştur. Vergi mahkemesince bozma kararına uyulmuştur.
Böylece Danıştay Yedinci Dairesi, özel dava açma süresine tabi 
işlemler açısından da aynı içtihadını sürdürmüştür.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen 14/11/2018 
tarih ve K:2018/940 sayılı karar:
Davacı adına serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı 
eşya nedeniyle ek olarak tahakkuk ettirilen özel tüketim ve 
katma değer vergilerine ve para cezalarına vaki itirazın zımmen 
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; vergi 
mahkemesince, itiraz başvurusuna idarenin 30 gün içerisinde 
cevap vermediği, zımmi ret tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 
davanın açılmadığı gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle 
reddine karar verilmiştir.
Temyiz isteminin reddedilmesinden sonra karar düzeltme 
aşamasında, Danıştay Yedinci Dairesinin 26/05/2017 tarih ve 
K:2017/4756 sayılı kararıyla, itiraza konu işlemde bu işleme 
karşı başvurulacak yargı mercii veya idari makamın 
belirtilmesine, bu işleme itiraz edilmesi ve itiraz üzerine tesis 
edilecek işleme karşı dava açılması halinde izlenecek yol ve 
sürelerinde gösterilmesine karşın, itiraz üzerine idari makamın 
sükutu halinde izlenecek yol ve süreler gösterilmediği gibi, dava 
yoluna başvurulması için ‘idari makamlarca verilecek ret kararı’ 
üzerine denilmek suretiyle, kesin cevabın beklenilmesi gerektiği 

belirtilerek davacının eylemsiz bırakıldığı ve bu ifadenin 
Anayasa’nın 40. Maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin gerekçede 
belirtildiği gibi son derece karışık olan mevzuat karşısında 
kişilerin yargı yeri ve idari makamlar önünde haklarını sonuna 
kadar arayabilmelerini olanaklı kılmak amacıyla öngörülen 
zorunluluğa aykırı ve dolayısıyla, Anayasa’nın 36. Maddesinde 
öngörülen hak arama hürriyetini sınırlayıcı bir sonuç doğurduğu 
ve Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerin korunmasını 
düzenleyen 40. Maddesine açıkça aykırılık oluşturduğu 
gerekçesiyle vergi mahkemesi kararının bozulmasına karar 
verilmiştir.
Vergi mahkemesinin, bozma kararına uymayarak davanın süre 
aşımı nedeniyle reddi yolundaki ilk kararında ısrarına ilişkin 
kararı, Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından, Dairenin gerekçesi 
doğrultusunda bozulmuştur.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 23/10/2019 tarih ve 
K:2019/816 sayılı kararı da aynı yöndedir.

Danıştay Yedinci Dairesince verilen 24/12/2018 tarih ve 
K:2018/6223 sayılı karar:
Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın 
ödeme şeklinin peşin olmadığının tespit edildiğinden bahisle 
kaynak kullanımı destekleme fonu payının matraha dahil 
edilmesi suretiyle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer 
vergisi üzerinden hesaplanan ve ihtirazi kayıtla ödenen para 
cezalarının faiziyle birlikte iadesi için yapılan başvurunun 
reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada; vergi 
mahkemesince merciine tevdi kararının idareye tebliği üzerine 
idarece 30 gün içinde cevap verilmeyerek itirazın zımmen 
reddedildiği, zımni ret süresinin bitiminden itibaren 30 gün 
içerisinde açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra açılan 
davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Temyiz başvurusu üzerine, Dairece; 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 242. Maddesinde, yükümlülerin kendilerine tebliğ 
edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari cezalara karşı tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz edebileceklerinin, 
itirazların 30 gün içerisinde karara bağlanarak ilgiliye tebliğ 
edileceğinin, itirazın reddi kararlarına karşı idari yargı mercilerine 
başvurulabileceğinin hükme bağlandığı, bu hükümlere göre idari 
itiraz prosedürü tamamlanmadan idari yargı yoluna 
başvurulamayacağı gibi itiraz başvurularının 30 gün içinde 
karara bağlanarak sonucunun ilgiliye tebliğinin yasal bir 
zorunluluk olduğu, aksi halde idari başvuruların cevap 
verilmeyerek sürüncemede bırakılması ve hak arama 
özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuracak uygulamaların 
ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu belirtilmiş ve Anayasa’nın 
40. Maddesinin ikinci fıkrasına işaret edildikten sonra neticede, 
merciine tevdi kararı sonrasında idarenin cevap vermemesi 
sonucu oluşan ve dava konusu edilen zımmi ret işleminde, 
ortada yazılı bir işlem bulunmadığı, dolayısıyla bu işleme karşı 
başvurulacak yargı mercii veya idari makam ile başvuru 
süresinin gösterilmediğinin açık olduğu, zımni ret işlemenin 
dava açma süresini başlatan yazılı bildirim olarak kabul 
edilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle anılan karar 
bozulmuştur. Vergi mahkemesince bozma kararına uyulmuştur.
(Danıştay Yedinci Dairesinin 05/03/2019 tarih ve K:2019/982 
sayılı kararı da aynı yönde olup, vergi mahkemesince bozma 
kararlarına uyulmuştur.)
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BUNLARI UNUTMAYALIM!
İtiraz ve Uzlaşmada Süre
Yükümlüler kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri 
ve cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 
içinde itiraz veya uzlaşmaya başvurabilirler.

Yetkilendirilmiş Yükümlü 
Sertifikası Geçerlilik Süresi Ne 
Kadar?
Askıya alma, geri alma ve iptal yaptırımlarından 
herhangi biri uygulanamadığı sürece Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Sertifikasının (YYS) geçerlilik süresi 
sınırsızdır.

Uzlaşmaya Konu Olamayacak 
Alacaklar
Uzlaşma Yönetmeliğine göre “Beyan ile gümrük 
idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya 
gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan 
sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen 
gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer 
kanunlarda öngörülen cezaların tümü” uzlaşma 
kapsamındadır. Ancak yine aynı Yönetmeliğin 6’ncı 
maddesi uyarınca aşağıda sayılan alacaklar uzlaşma 
kapsamına girmemektedir:

. Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı 
gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve 
benzeri mali yükler,

. Tahsilat aşamasına gelen alacaklar, 
5607 sayılı  Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3  üncü 
maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ilişkin 
alacaklar (Adli süreç başlamamış olmakla birlikte 5607 
sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında takibatta 
bulunulması talebiyle fezleke veya rapor düzenlenmiş 
ya da adli makamlara bildirimde bulunulmuş olması da 
yeterlidir)

. Eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin 
kararlar.

Royalti ve Lisans Ücretlerinin 
İstisnai Kıymetle Beyan 
Edilmesi Durumunda KKDF
Royalti ve Lisans ücretlerinin istisnai kıymet yoluyla 
beyan edildiği hallerde, tamamlayıcı beyanın gümrük 
idaresine verilmesi gerektiği süreden sonra (tahakkuk 
ettiği ayı takip eden ayın 26'ncı günü akşamına kadar) 
istisnai kıymete ilişkin ödemenin yapılması 
durumunda KKDF kesintisi yapılacaktır.

AYLIK BÜLTEN / Temmuz 2022
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ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e yönelik uygulanan gümrük vergileri 
konusunda Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile görüşeceğini açıkladı.

Kanada, tek kullanımlık plastik üretimini ve ithalatını yasaklıyor 
(Plastik poşetler, gıda kapları, karıştırma çubukları ve pipetler 
dahil tek kullanımlık plastik ürünler vb.)

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Temmuz’da politika faizini 25 baz 
puan artırmayı, Eylül’de de tekrar artırıma gitmeyi planladığını 
belirtti.

Almanya, Avrupa Birliği'nin benzinli ve dizel otomobillerine 
2035'ten itibaren yasak getiren kararını kabul etmedi.

Almanya’da Üretici Enflasyonu, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 
%33.6 artış göstererek rekor tazeledi.

Rusya'nın gaz sevkiyatında kesintiye gitmesiyle Almanya'nın 
ardından Avusturya, Hollanda ve İtalya da kömür enerjili 
santrallarda üretimi artırmak için hazırlıklara başladı.

Honda ve Sony, birlikte elektrikli otomobil üretmek için anlaştılar.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 
Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Yönetim 
Kurulu üyeliğine seçildi.

ABD merkezli küresel e-ticaret devi eBay, Gittigidiyor'u kapatarak 
Türkiye'deki faaliyetine son vereceğini açıkladı.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 
Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına ilişkin 
tezkere kabul edildi.

İspanya'da haziran ayında yıllık tüketici enflasyonu %10,2 ile son 
37 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi.

Uluslararası taşımacılıkta özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla 
birlikte önemli bir alternatif güzergah olarak öne çıkan Orta 
Koridorun güçlendirilmesi için Türkiye, Azerbaycan ve Kazakis-
tan arasında çalışma grubu kuruldu.

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı bu yılın nisan 
ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 artarak 3 milyon 
933 bin 497 ton oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk yönetim kurulunda 
görev dağılımı yapıldı. TİM Başkan Vekilliği görevine Adil Pelis-
ter, Çetin Tecdelioğlu, Ahmet Güleç, Fikret Kileci ve Kutlu 
Karavelioğlu getirildi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 1885 yılından günümüze yayınladığı 
Osmanlıca, Fransızca, Almanca ve İngilizce tüm gazete ve 
dergileri İstanbul Ticaret Gazetesi Dijital Arşivi adıyla ücretsiz 
olarak ilk kez internette kullanıma sundu.

Rusya yaptırımları nedeniyle doğalgaz sıkıntısı yaşanan 
Avrupa’da, fabrika ve evlerde enerji tasarrufu amacıyla kullanıl-
mak üzere 1,5 milyon adet akıllı termostat sistemleri kurulacağı 
duyuruldu.

Yenileme çalışmalarının hızlandırılması amacıyla kapatılan, 
Türkiye ile Gürcistan arasında ulaşımın sağlandığı Türkgözü 
Gümrük Kapısı tekrar yaya ve araç geçişine açıldı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle uçuşların durdurulduğu Çin'in 
Wuhan şehrinden İstanbul'a iki buçuk yıl aradan sonra tarifeli ilk 
uçuş gerçekleştirildi.

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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ÖZEL HİZMET
GLOBAL ÇÖZÜM

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
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