
GÜNDEM

AYLIK BÜLTEN
Ağustos 2022

1Kızılkaya’dan Haberler
Çikolata Günü 2 Yazarlarımız

Transit Taşımacılık İstisnası 
Kapsamında Demuraj Giderleri 
Aysuda KÖKSAL

5 Mevzuat ve Duyurular
İthalatta İlave Gümrük Vergisi 
Uygulanmasına İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Karar



İÇİNDEKİLER

Kızılkaya’dan Haberler
Dünya Çikolata Günü

PMİ Endeksleri Düşüyor  - H. Bader ARSLAN

Tıbbi Cihazlarda Uygulanacak KDV Oranı - Eray DAĞNIK

Transit Taşımacılık İstisnası Kapsamında Demuraj Giderleri - Aysuda KÖKSAL

Yazarlarımız

Mevzuat ve Duyurular

Bunları Unutmayalım!

Türkiye’den ve Dünya’dan Güncel Haberler

1

2
3
4

5
10
11



AYLIK BÜLTEN / Ağustos 2022

1

Kızılkaya’dan Haberler
Dünya Çikolata Günü
7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nü kutladık. Çalışanlarımız için özel çikolata eritilerek çilekle birleştirildi ve ikram edildi. Böylece çok 
tatlı bir gün geçirdik.
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Bilindiği üzere; mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV 
oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği 
yetkiye dayanılarak anılan maddede yer alan sınırlar dahilinde, 
700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce 
Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda KDV oranları, 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı 
listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer 
alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye 
tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır. 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında yer alan, 
18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki 
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetve-
linde GTİP numaraları itibarıyle sayılan eşyaların teslimi ile 
bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması 
hizmetleri %8 oranında KDV'ye tabi iken 29/3/2022 tarihli ve 
31793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/4/2022 tarihinde 
yürürlüğe giren 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu 
sıra, "Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tıbbi Cihaz Yönet-
meliği' ve 'İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği' hükümler-
ine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması 
hizmetleri," şeklinde değiştirilmiştir.

29/03/2022 tarihinde yapılan söz konusu değişiklik ile tıbbi 
cihazlarda uygulanacak KDV oranı üzerindeki tereddütler de 
giderilmiştir. Şöyle ki; Müfettişlerce veya gümrük idaresince 
yapılan kontroller neticesinde, değişiklik öncesinde özellikle 
ticari tanım olarak aksam, parça, aksesuar vb. şeklinde %8 
nispetinde beyan edilen tıbbi cihazların KDV oranı, bahse konu 
eşyanın tıbbi cihazın kendisi olmaması, onun bir aksamı veya 
parçası olması sebebiyle %18 olarak belirlenerek aradaki vegi 
farkı nedeniyle Gümrük Kanununun 234’üncü maddesi gereğince 
ek tahakkuk ve ceza kararı tanzim edilmekteydi. Ancak anılan 
eşyalar her ne kadar ticari tanımlarında ve faturalarında aksam, 
parça, aksesuar vb. olarak tanımlanmış olsa da aynı zamanda 
Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıtlarında “tıbbi cihaz” olarak kayıtlı 
olması durumunda KDV oranına ilişkin tereddüt meydana gelme-
kteydi. Böylelikle söz konusu ek tahakkuk ve ceza kararları ile 
karşı karşıya kalan şirketlerin çoğu idari itiraz ve yargı yoluna 
başvurmakta, sonuç olarak anılan durum hem mükellefleri hem 
de idare ve yargı mercilerini yormaktaydı.

Diğer taraftan “tıbbi cihaz”ın tanımına baktığımızda; Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliğinin 3’üncü maddesi karşımıza çıkmakta ve söz 
konusu maddede “tıbbi cihaz”ın; 
“1) Amaçlanan asli fonksiyonunu, insan vücudu içerisinde veya 
üzerinde farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile 

sağlamayan fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler 
tarafından desteklenebilen ve spesifik olarak;
i) Hastalığın; tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tahmini, prognozu, 
tedavisi veya hafifletilmesi,
ii) Yaralanma veya sakatlığın; tanısı, izlenmesi, tedavisi, 
hafifletilmesi veya kompanse edilmesi,
iii) Anatominin ya da bir fizyolojik yahut patolojik sürecin veya 
durumun; araştırılması, ikame edilmesi veya modifikasyonu,
iv) Organ, kan ve doku bağışları dâhil olmak üzere, insan 
vücudundan elde edilen örneklerin in vitro tetkiki vasıtasıyla bilgi 
sağlanması,
tıbbi amaçlarından biri veya daha fazlası için, imalatçı tarafından 
insan üzerinde tek başına veya birlikte kullanılmak üzere 
tasarlanan alet, aparat, teçhizat, yazılım, implant, reaktif, materyal 
veya diğer malzemeleri,
2) Gebeliğin önlenmesine veya desteklenmesine yönelik cihazları,
3) 1 inci maddenin ikinci fıkrasında atıfta bulunulan cihazların ve 
bu bendin (1) numaralı alt bendinde atıfta bulunulan cihazların 
temizliği, dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu için özel olarak 
tasarlanan ürünleri,
İfade ettiği görülmektedir. Tanımdan da görüleceği üzere “alet, 
aparat, teçhizat, yazılım, implant, reaktif, materyal veya diğer 
malzemeler” de söz konusu yönetmelik uyarınca tıbbi cihaz olarak 
tanımlanmaktadır.
Son olarak; Gelir İdaresi Başkanlığı Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın çıkardığı 29.06.2022 tarihli 10822 sayılı özelgede 
bahse konu durumun ele alındığı görülmektedir. Söz konusu 
özelgede;  “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 edilebileceği, 
böylelikle, 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 sırası 
kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS 
kayıtlarına başvurulması gerektiği belirtilmiştir.
Toparlayacak olursak; II Nolu KDV listesinde 29/03/2022 tarihinde 
yapılan değişiklik ile birlikte, beyan edilecek olan tıbbi cihazın 
(ticari tanımında aksam, parça, aksesuar vb. tanımlı olsa dahi) 
ÜTS’de barkot, marka, model vb. bilgiler ile kayıtlı olması halinde 
BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası kapsamında 
değerlendirilmesi, dolayısıyla %8 KDV oranına tabi olması 
gerektiği değerlendirilmektedir.

TIBBİ CİHAZLARDA UYGULANACAK
KDV ORANI

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

Yazarlarımız
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PMİ ENDEKSLERİ DÜŞÜYOR 

Bir ülkenin ihracatını, sattığı mallara yönelik talep belirler. Eğer 
ürün ve müşteri arasında bağ kurulmuşsa, ihracat istikrar 
kazanır, konjonktürel dalgalanmalardan fazla etkilenmez. Hedef 
pazarın büyüme hızına bağlı olarak artmaya devam eder. Elbette 
rakiplerin ürettiği ürünlerin nitelikleri ve fiyatları, ya da satıcının 
belirlediği fiyattaki değişiklikler ihracat üzerinde etkilidir ama hiç 
biri, kısa vadede, hedef pazarın büyüme performansı kadar 
belirleyici değildir.  
İhracat performansı konusunda doğru bilinen yanlışlardan biri 
TL’nin değeri düştükçe ihracatın artacağıdır. Hâlbuki bu ikisi 
arasında çok zayıf bir ilişki vardır. Sattığımız malın fiyatı düşünce, 
alıcılarımız siparişlerini bize kaydırmaz. Çünkü talebi belirleyen 
en önemli faktör fiyat değil; değerdir. Arz edilen ürün, tüketici için 
ne kadar değer yaratırsa o kadar çok tercih edilir. Elbette kimi 
ürünlerde ve kimi pazarlarda fiyat önemli bir karar kriteridir ama 
bir bütün olarak ihracat açısından bakıldığında tasarım, marka, 
çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik, standartlara uygunluk, üretim 
ve arz kapasitesi gibi faktörler daha önemli faktörlerdir. Bunların 
tepesinde ise hedef pazarın alım gücü gelir.  
Bu nedenle kısa vadede ihracatın ana belirleyicisi, hedef 

pazarların ekonomik büyüme hızıdır. Bunu üç ayda bir açıklanan 
büyüme verilerinden takip ederiz. Ama daha kısa vadeli bir 
gösterge olan PMİ endeksi de büyüme hızını izlemek için elverişli 
bir veridir. 
Bir ülkenin büyümesindeki ana faktör sanayi üretimidir. PMİ da 
genel olarak sanayi üretimini ölçer. Hedef ülkelerin PMİ verileri 
onların ne kadar büyüyeceklerini tahmin etmek için ipuçları verir. 
Türkiye PMI endeksi, 2021 Ağustos’unda gördüğü  54,1 
değerinden sonra ılımlı bir gerileme eğiliminde. Bu yılın Mart, 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında peş peşe düşerek 48,1’e 
geriledi. Bu pazartesi sabah açıklanan Temmuz verisi 46,9’a indi. 
50’nin altındaki değerler  daralma anlamına geliyor. Yani 
Türkiye’de sanayi üretimi PMI verilerine göre 5 aydır yavaşlıyor. 
İşin kötü tarafı benzer bir eğilim, daha ılımlı olsa da, diğer 
ülkelerin PMI endekslerinde de var. İSO’nun açıkladığı İhracat 
iklim endeksi, hedef pazarlarımızın PMI ortalamalarını gösteriyor 
ve bu veri de son aylarda geriliyor. İhracat iklim endeksindeki 
gerileme sadece ihracatımızın değil, sanayi üretimimizin ve 
ekonomik büyüme hızımızın da negatif etkileneceği anlamına 
geliyor.
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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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TRANSİT TAŞIMACILIK İSTİSNASI
KAPSAMINDA DEMURAJ GİDERLERİ

4

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

Demuraj faturalarının transit taşımacılık istisnası kapsamında 
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği her zaman tartışma 
konusu olmuştur. Pandemi, konteyner krizi, Rusya- Ukrayna 
savaşı, kur değişkenlikleri gibi etkenler dolayısıyla son 
dönemlerde lojistik maliyetlerin oldukça yükselmesiyle bu 
tartışmalar yoğunlaşmıştır. 
Demuraj faturası alan ithalatçı firmaların, demurajın taşımacılık 
istisnası kapsamında olması dolayısı ile KDV’ye tabi olmaması 
gerektiğini düşünerek bu faturaları ne gümrük idaresine ne de 
vergi dairelerine beyan etmedikleri örneklerle sıklıkla 
karşılaşılıyor. Bu noktada mevzuatın doğru anlaşılması oldukça 
önemli. 
İlk olarak ilgili mevzuat maddelerini değerlendirmek uygun 
olacaktır. Gümrük Kanunu uyarınca eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti 
Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin anlaşmalarla dahil olduğu 
gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra 
yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin gümrük kıymetine 
eklenmesine gerek bulunmamaktadır. 
KDV Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca, transit ve Türkiye ile 
yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden 
müstesnadır. 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile de transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında 
deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma 
işleri KDV'den istisna edilmiştir.
Bu kapsamda, Demuraj ödemelerinin taşımacılık istisnası 
kapsamına giren işlemler dolayısıyla tahsil edilmesi halinde KDV 
hesaplanmasına gerek yoktur.  Burada ki önemli husus 
taşımacılık istisnasından kimlerin faydalanabileceğidir. Esasen 
taşımacılık istisnası taşımayı gerçekleştiren firmalar içindir. 
Taşıyıcı firmalar tarafından gümrük beyannamesinin tesciline 
kadar düzenlenecek taşıma işlerine ilişkin faturalar KDV’siz 
düzenlenebilecektir. Ancak bu istisna, ithalat yapan firmaların 
KDV Kanunu ve Gümrük Kanunun’dan kaynaklanan 
yükümlülüklerini ortadan kaldıran bir istisna değildir. Eşyanın 
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi’ne varışından önce oluşan 
nakliye giderleri eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir. Bu 
minvalde varıştan önce oluşan demuraj giderleri de gümrük 
kıymetine dahil edilmekte ve dolayısıyla ithalatta KDV matrahına 
da dahil olmaktadır.  
İthal edilen eşyanın Türkiye’deki giriş limanı veya yerine 
varışından sonraki beyannamenin tesciline kadar olan demuraj 
giderlerinin KDV Kanununun 21/c maddesi uyarınca ithalatta 
KDV matrahına dahil edilmesi gerekir. Söz konusu giderlerin 
3065 sayılı Kanununun 14’üncü maddesi ile KDV’den istisna 
edilmesi ise ithalatta KDV matrahına dahil edilmesine engel 
teşkil etmeyecektir. 
Gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra ithal edilen malın 
ilgili taşıma firmasına ait konteynerler içerisinde gümrüklü 
sahada beklemesinden kaynaklı olan ve ithalat vergileri 
hesaplaması ile tahakkuk aşamasından sonrasına ait demuraj 
ödemeleri ise taşımacılık istisnası kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra ithal 
edilen mal ile ilgili oluşan demuraj taşımacılık istisnası 
kapsamında değerlendirilmediğinden demuraj faturalarının 
taşıyıcı firmalar tarafından KDV’li düzenlenmesi gerekmektedir.
Gümrük beyannamesinin tescilinden sonra oluşan demuraj 
giderlerinin yine ayırt edilebilmeleri koşulu ile gümrük idaresine 
beyanı gerekmemekte diğer taraftan KDV’sinin ödenmesini 
teminen 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyanı gerekmektedir. 
Hızla artan demuraj faturalarına ilişkin ithalatçı firmalar 
tarafından ithal eşyalara ilişkin demuraj oluşup oluşmadığının 
titizlikle takip edilmesi kritik bir hale gelmiştir. Bu amaçla, 
demurajların takibi için bir takip sistemi oluşturulması bu takip 
sisteminde ise demurajın hangi aşamada ve nerede oluştuğu, 
günlük demuraj tutarı bilgilerine yer verilmesi unutulmamalıdır.  
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Mevzuat ve Duyurular
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 
167)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük 
İşlemleri) (Seri No: 187)

30/5/2020 tarihli ve 31140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 167)’nin 3 üncü 
maddesinin birinci fıkrası aşağıda gösterildiği şekilde 
değiştirilmiştir.

İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında 
Ticaret Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşmasının 
Eklerini Teşkil Eden Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, 
Malezya, Pakistan Ve Ürdün’e Ait İlişik Taviz 
Listelerinin Onaylanması Hakkında Karar
İslam Konferansı Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Ticaret 
Tercihleri Sistemi Çerçeve Anlaşmasının Eklerini Teşkil Eden 
Türkiye, Bangladeş, Fas, İran, Malezya, Pakistan ve Ürdün’e Ait 
İlişik Taviz Listelerinin Onaylanması Hakkında Karar 04/07/2022 
tarih ve 31886 Sayılı Resmi Gazete’de (1. Mükerrer) 
yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Karar’a buradan ulaşabilirsiniz.

7417 Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun
06/06/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Kanununa ekli (II) 
sayılı listenin 87.03 GTİP numarasıyla yer alan satır altındaki 
mallar ve özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

Ayrıca; 
 
Kanunun 46 maddesi ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı 
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının 
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ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para 
cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari para 
cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 
oranında indirim yapılır."

“Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna 
başvurma hakkını etkilemez.”

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2022 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük 
Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi’nde değişiklik yapılmasına dair 
tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Söz konusu güncel asgari ücret tarifesine buradan 
ulaşabilirsiniz.

TCMB İhracat Genelgesinde Değişiklik
 T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 08.07.2022 tarih ve 1354352 
sayılı yazısı üzerine; 
Söz konusu düzenleme ile ilgili Genelgenin “İhracat bedelinin 
tahsili ve kabulü” başlıklı 8 inci maddesi dördüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2022/19)
Bu Tebliğin amacı, 30/7/2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/40) ile Çin Halk Cumhuriyeti 
menşeli 73.04 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “demir 
(dökme demir hariç) ve çelikten dikişsiz çekme borular” 
ithalatına yönelik olarak başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme 
soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın 
yürürlüğe konulmasıdır.
 
Bahse konu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

AYLIK BÜLTEN / Ağustos 2022

https://www.kizilkaya.com.tr/blog/islam-konferansi-teskilatina-uye-ulkeler-arasinda-ticaret-tercihleri-sistemi-cerceve-anlasmasinin-eklerini-teskil-eden-turkiye-banglades-fas-iran-malezya-pakistan-ve-urdun-e-ait-ilisik-taviz-listelerinin-onaylanmasi-hakkinda-karar
https://www.kizilkaya.com.tr/blog/gumruk-musavirligi-ve-yetkilendirilmis-gumruk-musavirligi-asgari-ucret-tarifesine-iliskin-tebligde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-3
https://www.kizilkaya.com.tr/blog/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-teblig-no-2022-19
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İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2022/20)
Bu Tebliğin amacı, 10/7/2021 tarihli ve 31537 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/35) ile Çin Halk Cumhuriyeti ve 
Rusya Federasyonu menşeli 7312.10.81.00.00, 
7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00 ve 
7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer 
alan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar 
dahil)” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden 
geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan 
kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Bahse konu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Zeytinyağı İhracatı Kısıtlaması Hk.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
07/07/2022 tarihli yazılarında; 27/01/2022 tarih ve 31732 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına 
İlişkin Tebliğ (İhracat 2022/1)” kapsamında yer alan 
150930000014 ve 150990000018 GTİP’li – Zeytin yağı (Diğerleri 
(Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen Zeytinyağı) ürünleri içi başlamış 
işlemler ve muafiyetler hariç kısıtlama getirildiği,
Bakanlık Makamının onayı ile 150930000014 ve 150990000018 
GTİP’li – Zeytin yağı (Diğerleri (Ambalaj miktarı 5 Kg’ı Geçen 
Zeytinyağı) ürünlerine uygulanan ihracat kısıtlamalarının 
kaldırıldığı ve bu kapsamda 150930000014 ve 150990000018 
GTİP’li – Zeytin yağı (Diğerleri) için yapılacak ihracat 
başvurularına bitki sağlık sertifikası/sağlık sertifikası 
düzenlenmesi ve bu ürünlerin ülkeden çıkışlarına izin verildiği 
bildirilmiştir.

Tıbbi Cihaz ve Aksamlarında KDV Oranı
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na yapılan özelge 
başvurularının değerlendirilmesi neticesinde; Tıbbi Cihaz 
Yönetmeliği" kapsamında İnflamatuvar deri hastalığı solüsyonu, 
Radyografi işlemi tüpü, Şırınga-anjiyografi kodlarıyla ÜTS'ye 
kayıtlı olduğu anlaşılan başvurunuza konu cihazların, söz 
konusu BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası kapsamında 
değerlendirilerek, 1/4/2022 tarihinden itibaren ithal ve 
tesliminde %8 oranında KDV uygulanması gerektiği bildirilmiştir.

Fas'a İhracı Gerçekleştirilecek Sanayi Ürünlerinin 
Uygunluk Kontrolü
Orta Anadolu İhracatçılar Birliğinin duyurularında, Ticaret 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazılarından  bahisle; Fas 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, Fas’a ithal edilen sanayi 
ürünlerinin yerel mevzuat çerçevesinde uygunluk kontrollerinin 1 
Şubat 2020 tarihinden itibaren dış kaynak kullanılarak 
gerçekleştirilmeye başlanması için, Fransız Bureau Veritas 
Alman TUV Rheinland ve İspanyol Applus Fomento firmaları ile 
anlaşma sağlandığı, bu kapsamda, bahsi geçen tarihten itibaren 
kontrole tabi olan sanayi ürünlerinin ithalatçıları tarafından 
anlaşmalı şirketlerden sağlanan uygunluk sertifikalarının 
ibrazının zorunlu hale geldiği, bilahare, adı geçen Bakanlığın 
internet sitesinde yapılan güncellemelere istinaden, Bakanlık 
tarafından sanayi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin 
gerçekleştirilmesi adına SGS Maroc ve Intertek Labtest firmaları 
ile anlaşma sağlandığı, halihazırda bu beş firmanın sertifikaların 
verilmesinde yetkili konumda olduğu hususlarına daha önce yer 

verildiği belirtilmektedir.
Rabat Ticaret Müşavirliğinden edinilen bilgiye atfen, Ticaret 
Bakanlığından alınan yazıda bu defa, Fas gümrük kontrol 
noktalarında Uygunluk Sertifikası alınması gereken ürün 
listesinde güncellemeler olduğu, Fas Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye istinaden; 
otomobil yedek parçaları (araba ve treyler lastikleri, araba 
aküleri, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik 
kontrol kablosu, yaprak yaylar, iç lastik, otomotiv ekipman ve 
aksesuarlarının ambalajları ve etiketlenmesi), inşaat 
malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, 
sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular, filmaşin ve inşaat 
demiri), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, iş 
kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, cep telefonları için şarj 
cihazları, power bank, devre kesiciler, battaniyeler, halılar ve 
duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar, 
ayakkabılar, tıbbi olmayan korunma maskeleri, koruyucu 
solunum cihazları, partiküllere karşı filtreli yarım maske, bebek 
bezi, okul defterleri, boya ve vernik, tekstil pvc kaplı tuval, sokak 
aydınlatma direkleri, ofis mobilyaları: depolama mobilyaları, ev 
ve mutfak mobilyaları, ev içinde kullanılan çocuk parkları, bebek 
bakım malzemeleri: bebek sandalyeleri, koltuklar, yataklar, 
ahşap kapılar ve iç kapı takımları, inşaatta kullanılan içi boş 
profiller, elektrik izolatörleri, okul çantaları, deri ve deri benzeri 
ürünler, bağlantı parçaları, plastik borular: basınçlı hava ile 
uygulamalar için tekstil takviyeli çeşitleri, su için kullanılan 
tekstil ile güçlendirilmiş termoplastik borular, suyun emilmesi ve 
boşaltılması için kauçuk hortumlar, su için kullanılan tekstil 
takviyeli kauçuk hortumları, bina içi sıcak ve soğuk su tesisatları 
için çok katmanlı kanalizasyon sistemleri için borular ürünlerinin 
uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında 
gerçekleştirilmesi, mezkur ürünler dışında kalan sanayi 
ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde 
gerçekleştirilmesinin gerektiği bildirilmektedir.
Bununla birlikte, menşe ülkesinde uygunluk kontrolüne tabi 
tutulması gereken ürün listesine buradan ulaşabilirsiniz.
İlave olarak, Fas’ta, varış noktasında uygunluk kontrolüne tabi 
tutulması gereken ürün listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2022/21)
Bu Tebliğin amacı, 9/1/2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine 
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/4) ile Avrupa Birliği ve Kore 
Cumhuriyeti menşeli 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 
7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 
7208.40.00, 7208.52.10, 7208.52.99, 7208.53.10, 7208.53.90, 
7208.54.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7212.60.00, 
7225.19.10, 7225.30.10, 7225.30.30, 7225.30.90, 7225.40.15, 
7225.40.90, 7226.91.20, 7226.91.91, 7226.91.99 gümrük tarife 
pozisyonları altında yer alan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj 
hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak 
haddelenmiş yassı çelik” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret 
Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping 
soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın 
yürürlüğe konulmasıdır.

Bahse konu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

AYLIK BÜLTEN / Ağustos 2022

https://www.kizilkaya.com.tr/blog/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-teblig-no-2022-20
https://www.kizilkaya.com.tr/blog/ithalatta-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-teblig-teblig-no-2022-21
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20contr%C3%B4l%C3%A9%20%C3%A0%20l%27origine%2030.05.2022.pdf
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/Liste%20des%20produits%20contr%C3%B4l%C3%A9s%20au%20Maroc%2030.05.2022.pdf
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Sıvı Sabunun ve Cilt Yıkamasına Mahsus Temizleme 
Ürünlerinin KDV Oranı
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının özelgelerinde; 
TGTC'nin 34.01 tarife pozisyonunda "sabunlar; çubuk, 
kalıplanmış parça ve şekillerde olup sabun olarak kullanılan 
yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarları (sabun içersin 
içermesin); cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve 
perakende satılacak hale getirilmiş yüzeyaktif organik ürünler ve 
müstahzarlar (sabun içersin içermesin); sabun veya deterjan 
emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kâğıt, vatka, keçe ve 
dokunmamış mensucat" tanımlanmıştır. TGTC'nin bu tarife 
pozisyonunun altında 3401.20.90.90.11 G.T.İ.P. numarasında 
yer alan "sıvı sabunlar" ile 3401.30.00.00.00 G.T.İ.P. 
numarasında yer alan "cilt yıkanmasına mahsus sıvı veya krem 
halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş, yüzeyaktif 
organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin içermesin)" da  
sınıflandırıldığı,
Buna göre, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 37 nci 
sırası kapsamında, TGTC'nin 3401.20.90.90.11 G.T.İ.P. 
numarasında sınıflandırılan "sıvı sabun" ve 3401.30.00.00.00 
G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan "cilt yıkanmasına mahsus 
sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş, 
yüzeyaktif organik ürünler ve müstahzarlar (sabun içersin 
içermesin)" isimli eşyaların teslim ve ithali, 5359 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük tarihi olan 1/4/2022 
tarihinden itibaren  %8 oranında KDV'ye tabi olduğu bildirilmiştir.
 
5503.40.00.00.11 GTİP Malın İthal ve Tesliminde 
Uygulanması Gereken KDV Oranı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının yazılarında; TGTC’nin 
5503.40.00.00.11 (İnşaatta kullanılanlar) GTİP numarasında yer 
alan eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin üçüncü 
sırasında sayılan mensucat kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinden, ithal veya tesliminin genel oranda 
(%18) KDV’ye tabi tutulması gerektiği bildirilmiştir.
 
UKCA İşareti Kullanımı
 T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazılarında;
 
“Bilindiği üzere, Birleşik Krallık (BK) tarafından 20 Haziran 2022 
tarihinde yapılan bir duyuru ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 
CE işaretinin yerini alacak olan “UK Conformity Assessed 
(UKCA)” işaretinin uygulamasına dair iş dünyasına yönelik 
kolaylaştırıcı uygulamalar açıklanmıştır.
 
Konuya ilişkin duyuru metni ile rehber dokümana aşağıdaki 
adreslerden erişilebilmekte olup, BK Uluslararası Ticaret 
Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda duyuru 
metninde işaret edilen Avrupa Birliği (AB) uygunluk 
değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin 
hususların, AB tarafından tanınan ülkemiz uygunluk 
değerlendirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları 
açısından da geçerli olduğu teyit edilmiştir.
 
Duyuru Metni
Rehber Doküman
 
Ülkemizden İhraç Edilecek Gıda Ürünlerinin Çin 
Gümrükleri Singlewindow Sistemine Kayıt Edilmesi
Ticaret Bakanlığı'nın yazılarında; Çin Gümrükler Genel İdaresi 
(GACC) tarafından yürürlüğe konulan singlewindow kayıt 

sisteminin 1 Ocak 2022 tarihinden beri uygulandığı, Çin'e gıda 
ürünleri ihraç eden firmaların çoğunluğunun sisteme kayıt 
olmakla birlikte; bazı firmaların sisteme bir kez kayıt olunca 
ürettikleri tüm ürünlerin kaydedilmiş olduğuna dair yanlış bir 
bilgiye sahip olunduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, singlewindow sistemindeki söz konusu 
kayıtların işletme ve ürün bazında olduğu ve sisteme hem 
işletmenin hem de 10'lu GTİP bazında ürünlerin kayıt 
edilmesinin gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, firmaların Çin'e gıda 
ürünü ihraç etmek istemeleri durumunda ihracat öncesinde 
Çin'deki ithalatçıları ile singlewindow kayıtlarının ilgili ürünü 
kapsadığı hususunu teyit etmelerinin ve mezkûr sistemde kayıtlı 
olmayan ürünlerinin kayıt işlemini tamamlayarak ilgili ürün için 
CTUR ile başlayan kayıt numaralarını sistemden almadan 
ihracat işlemlerine başlamamalarının faydalı olacağı da 
bildirilmektedir. 
Bu kapsamda, Çin'e gıda ürünü ihraç etmek isteyen ancak 
singlewindow sisteminde hiç kaydı olmayan firmaların işletme 
ve ürün kayıtlarını en kısa zamanda tamamlamaları gerektiği 
ifade edilmektedir.
 
TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında
 İstanbul Ticaret Odasının duyurularında; İslam İşbirliği Teşkilatı 
üye ülkeleri arasında tercihli ticaret sistemi’ne (tps-oıc) ilişkin 
menşe ispat belgesi 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak 
üzere odamızca satış ve onayına başlanmış olup, ülkelerin 
verdiği taviz listeleri de 4 temmuz 2022 tarih, 31886 sayılı Resmi 
Gazetenin 1.mükerrer sayısında yayımlandığı,
Bu kapsamda, TPS-OIC menşe ispat belgesinin taviz 
listelerindeki ülkeler ve ürünler için düzenlenmesi gerektiği ve 
ikinci bir talimata kadar sadece manuel onay yapılacağı hususu 
bildirilmiştir.

 
TPS-OIC Menşe İspat Belgesi
Gümrük Müşavir Derneklerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 
muhatap 07.07.2022 tarih, 76385301 kayıt sayılı ve “TPS-OIC 
Menşe İspat Belgesi” konulu yazılarında özetle; Türkiye-Malezya 
STA kapsamında belirlenen indirimli vergi oranları ile İKÖ Üyesi 
Devletler arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve 
Anlaşmasında belirlenen  indirimli vergi oranlarının aralarında 
farklar olduğu belirtilmiş, Malezya’nın aynı zamanda TPS-OIC 
anlaşmasına da taraf olması sebebiyle; Malezya’dan 
gerçekleştirilecek ithalatlarda hangi anlaşmanın ve vergi 
oranlarının seçileceği hususunda tereddüt yaşandığı ifade 
edilmiş,
Ticaret Bakanlığı; ikili/çok taraflı bir tercihli ticaret düzenlemesi 
çerçevesinde belirlenen tercihli rejimden yararlanma 
koşullarının
Eşyanın o anlaşma kapsamında olması
Eşyanın o anlaşma kapsamında belirlenen kurallar çerçevesinde 
menşeli olması
Eşyanın menşeli olduğunu gösteren o anlaşma çerçevesinde 
belirlenmiş geçerli bir ispat belgesine sahip olması
Eşyanın anlaşma yapılan ülkelerden doğrudan nakil edilmiş 
olması
Her iki anlaşma da uygulamada kullanılmaya devam edeceği, 
Malezya’dan yapılacak ithalatlarda her iki anlaşmadan 
hangisinin vergi oranı ticaret erbabımızın lehine olacaksa, o 
Anlaşmanın tercihli tarifesinden yararlanılması gerektiği ve o 
anlaşma çerçevesinde belirlenmiş Menşe İspat Belgesi’nin ibraz 
edilmesinin gerektiğinin değerlendirildiği bildirilmiştir.

AYLIK BÜLTEN / Ağustos 2022

https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-safety-markings
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain
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İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi (Nohut)
16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 
2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/9) 
marifetiyle Nohut (Garbanzos) GTP: 0713.20 eşyası İhracı Kayda 
Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir. Mezkûr eşya ile ilgili 
Bakanlıkları tarafından gönderilen bir talimat ile, bu eşyaların 
ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı 
Birlikleri Genel Sekreterliği koordinatör olarak atanmış olup; 
kayıt işlemleri yalnızca bahse konu ihracatçılar birliğinden 
gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca, söz konusu eşyanın ihracat prosedüründe çeşitli 
güncellemeler yapılmıştır. Mevzu bahis eşyanın ihracatının kayıt 
işlemlerinde ibraz edilmesi gereken dilekçe ve taahhütname 
örnekleri buradan ulaşabilirsiniz

 Tereyağı İhracatı Hakkında
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazılarında; 
tereyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya ilişkin olarak Tarım ve 
Orman Bakanlığından alınan yazıdan bahisle;
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer 
alan tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği;
Bu kapsamda, sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için 
sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok 
miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda, 
Bakanlıklarınca yeniden yapılan değerlendirmeye göre Gümrük 
Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığında yer alan tereyağı 
için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 
03.10.2022 tarihine kadar çıkışına izin verilmesinin istenildiği 
bildirilmiştir.

İhracat Yasağı - Rusya Federasyonu
Ticaret Bakanlığının yazılarında belirtildiği üzere, Rusya 
Federasyonu'nda kamu görüşüne açılan Hükümet Kararnamesi 
Taslağı marifetiyle; Avrasya Ekonomik Birliği haricindeki üçüncü 
ülkere yönelik 1006 tarife pozisyonlu ve 1103.19.50.00.00 
GTİP'li pirinç/pirinç mamulü ihracatının, 1 Temmuz – 31 Aralık 
2022 döneminde (bu tarihler dahil) geçici olarak yasaklanması 
yönünde bir düzenlemeye gidilmesinin öngörüldüğü bildirilmişti. 
Rusya Federasyonu tarafından bahse konu ürünün ihracatı 
geçici olarak yasaklandığı bildirilmiştir.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Karar
31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararına ekli VII sayılı listede 
(Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük 
Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri) yer alan ve aşağıda 
GTİP’i belirtilen eşyaya ilişkin satırlar tabloda yer aldığı şekilde 
değiştirilmiştir.

İhraç Kayıtlı Mal Teslimlerinde Ödemenin TL (₺) 
Olarak Yapılması
Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğünün yazılarında; Mevzuatta son dönemde 
gerçekleşen değişiklik çerçevesinde ihraç kayıtlı malların 
satışının ödemem yükümlülüklerinin döviz cinsinden yerine 
getirilip getirilemeyeceğine ilişkin görüş talebinde bulunulduğu, 
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 
2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesi ile döviz cinsinden ve 
dövize endeksli sözleşmelerin düzenlendiği, maddenin yedinci 
fıkrası;
“Türkiye’de yerleşik kişiler kendi aralarında akdedecekleri 
aşağıda belirtilenler dışında kalan danışmanlık, aracılık ve 
taşımacılık dâhil hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini ve 
bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini 
döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştıramazlar.
 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan 
kişilerin taraf oldukları sözleşmeleri,
İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz 
kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet 
sözleşmeleri,
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri 
faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri
ç)    Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; 
Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan, yurt dışında başlayıp 
Türkiye’de sonlanan veya yurt dışında başlayıp yurt dışında 
sonlanan hizmet sözleşmeleri…..”
şeklinde düzenlendiği.
 
Mezkûr fıkranın (b) bendindeki ifade ile İhracat, transit ticaret, 
ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin hizmet sözleşmeleri ve 
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan 
hizmet sözleşmelerinin kastedildiği, dolayısıyla, meri mevzuat 
uyarınca Türkiye’de yerleşikler arasında gerçekleştirilen ihraç 
kayıtlı satışların menkul alım satımı olarak değerlendirilmesi 
nedeniyle söz konusu satışlara ilişkin ödemelerin döviz 
cinsinden yapılması ve kabul edilmesinin mümkün olmadığı 
değerlendirilmiştir.

Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2022 (TÜİK)
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel 
ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine 
göre; ihracat 2022 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına 
göre %18,7 artarak 23 milyar 428 milyon dolar, ithalat %39,7 
artarak 31 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Mayıs döneminde ihracat %20, ithalat %40,6 arttı
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Haziran 
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,0 artarak 
125 milyar 866 milyon dolar, ithalat %40,6 artarak 177 milyar 267 
milyon dolar olarak gerçekleşti, ticaret açığı Haziran ayında 
%184,5 arttı
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Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Haziran ayında %87,3 iken, 2022 Haziran ayında %74,1'e geriledi.
Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde %142,7 arttı
Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %142,7 artarak 21 milyar 181 milyon dolardan, 51 milyar 400 milyon dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Haziran döneminde %83,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde %71,0'a geriledi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Haziran 2022

Türkiye İstatistik Kurumunun Haziran 2022 Dış Ticaret Bültenine buradan ulaşabilirsiniz.
 
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
28/07/2022 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 5902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına 
İlişkin Kararın eki EK-1 sayılı tablodan aşağıdaki satır (Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar) eklenmiş olup söz konusu 
değişiklik yayımı tarihini takip eden on beşinci gün yürürlüğe girecektir.
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BUNLARI UNUTMAYALIM!

Antrepo Çeşitleri
Antrepolar mevzuatımızda genel ve özel antrepo 
olarak ikiye ayrılmıştır. 
- Genel Antrepolar, eşyanın konulması için herkes 
tarafından kullanılabilen;
- Özel Antrepolar, yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın 
konulması amacıyla kurulan;
Gümrük antrepolarıdır. Genel antrepoların, A, B ve F 
tipleri; özel antrepoların ise, C, D ve E tipleri 
bulunmaktadır.

Gümrük Rejimleri
Gümrük mevzuatımızda 8 adet gümrük rejimi 
bulunmaktadır. Bunlar:
    • Serbest dolaşıma giriş rejimi
    • Transit rejimi
    • Gümrük antrepo rejimi
    • Dahilde işleme rejimi
    • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi
    • Geçici ithalat rejimi
    • Hariçte işleme rejimi
    • İhracat rejimi

Gümrüğe Sunulan Eşyaya 
Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem 
Veya Kullanım Belirlenmesi 
Zorunluluğu
a) Denizyolu ile gelen eşya için, özet beyan verildiği 
tarihten itibaren kırk beş gün,
b) Diğer bir yolla gelen eşya için, özet beyanın verildiği 
tarihten itibaren yirmi gün,
İçerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım 
belirlenmesi zorunludur. Aksi halde söz konusu eşya 
tasfiye hükümlerine tabi olacaktır.

Geri Verme-Kaldırma 
İşlemlerinde Usulsüzlük 
Cezası
Geri Verme - Kaldırma işlemi sonrası ortaya çıkan 
durumun beyanname üzerine yansıtılması ve 
böylelikle beyanname bilgilerinin ve istatistiki verilerin 
doğruluğunun sağlanması amacıyla yapılan düzeltme 
işlemlerinde Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında idare tarafından usulsüzlük 
cezası düzenlenmemesi gerekmektedir.
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 2 Ekim'de parlamento 
seçimleri yapılmasına karar verdi.

İngiltere'de Ferrero çikolatalarında ‘’salmonella’’ bakterisinin 
tespit edilmesinin ardından, market raflarından kaldırılan 
ürünlerin satışındaki kısıtlama devam ediyor.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk gemi 
Odessa Limanı'ndan hareket etti. Razoni isimli kuru yük gemisi, 
Türkiye’nin ardından Lübnan'a gidecek.

Dünyanın iki büyük ekonomisindeki sanayi daralması petrol 
talebinin azalması yönündeki beklentileri artırırken bu da petrol 
fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Brent ham petrolünün en 
yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1 gerileyerek 103,3 dolar 
seviyesine düştü. ABD hafif ham petrolü yüzde 1,2 kayıpla 97,4 
dolara geriledi.

THY’nin kargo markası Turkish Cargo, haziran ayında gösterdiği 
performansla dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında 
4’üncü sırada yer aldı.

Volkswagen, ABD’nin Tennessee eyaletindeki fabrikada 
elektrikli kompakt SUV modeli ID.4 marka araçların üretimine 
başlandığını, bataryalarının ise Georgia eyaletinde faaliyet 
gösteren SK Innovation firmasından tedarik edileceğini 
açıkladı.

Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartı hamili vatandaşlarının 
Türkiye’ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Norveç’ten 
sonra Bulgaristan vatandaşları da Türkiye’ye ‘’Pasaportsuz” 
gelebilecek.

‘’ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar 
artırma veya sıfıra indirme" şeklinde yeniden düzenlendi. 87.03 
GTİP’de yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları 
oluşturulabilecek. Tebliğle, “İtfaiye öncü araçları” ÖTV 
kapsamından çıkartıldı. “ÖTV (II)SAYILI LİSTE; (motorlu 
araçlar)”

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faizi 50 baz puan, Güney Afrika 
Merkez Bankası ise 75 baz puan artırdı. TCMB politika faizini 
yüzde 14'te sabit bıraktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı 

Lagarde, enflasyonun bir süre daha yüksek kalacağını söyledi. 
Birleşik Krallık ’ta, Mayıs ayında %9,1 olan yıllık tüketici fiyat 
enflasyonu Haziran ayında %9,4'e yükseldi.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya 
tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımı ile 
Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Devletin, borcunu vadesinde ödeyemeyen vatandaşa uyguladığı 
gecikme zammı oranı (6183 sayılı kanun 51/1 madde) aylık %1,6, 
yıllık ise %19,2 idi. Resmi Gazete ’de yayımlanan karar ile yeni 
oran aylık %2,5’e, yıllık ise %30’a yükseldi.

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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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs 2022 döneminde; 824 
yatırım teşvik belgesi verdi, 226 yatırım teşvik belgesi iptal etti, 
238 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verdi.

İnşaat maliyetindeki yıllık artış mayıs ayında yüzde 105'i aştı. En 
büyük artış kalemi ise yüzde 130 ile malzemede yaşandı.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi Mayıs'ta yüzde 0.8 ile 
beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

İngiltere Ticaret Önlemleri Kurumu (TRA), Çin inşaat çeliğine 
yönelik anti-damping önlemlerinin kaldırılmasını önerdi.

Libya’nın iki limanında petrol ihracatı yeniden başladı.

Çin'de haziranda ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
17,9, ithalat yüzde 1 artış kaydetti.

Türkiye'de satın alma gücünün AB’nin yüzde 36 altında olduğu 
açıklandı.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den ocak-haziran döneminde yıllık 

bazda yaklaşık yüzde 30 artışla 951 milyon 400 bin 123 dolarlık 
ihracat yapıldı.

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 
2021'in aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 2 bin 263'e, hibrit 
otomobil satışları da yüzde 4,6 artışla 27 bin 582'ye yükseldi.
Deutsche Bank, BOTAŞ'a sıvılaştırılmış doğalgaz alımları için 
929 milyon dolarlık kredi verdi.

Bütün dünyada trafik gün geçtikçe daha büyük bir sorun haline 
geliyor. Bu konuda Cargo Sous Terrain firması İsviçre’de yerin 
altına otonom kargo ağı kurulması için çalışmaları başlattı.

Euro/dolar, beklentilerin üzerinde gelen ABD tüketici 
enflasyonunun ardından 2002 yılından bu yana ilk kez 1 
seviyesinin altına indi.

Çin'in Shenzen eyaletinde otonom araçlar trafiğe çıkıyor.01 
Ağustos’tan itibaren tamamen sürücüsüz araçlarda, kural olarak, 
ihlal veya kazadan araç sahibi ve operatörü sorumlu olacak.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi pazartesi günü 847 puanı görerek 
2003'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.
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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

13 OFİSİMİZ SİZİ DİNLEMEYE HAZIR

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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