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Gümrük İşlemlerinden Doğan Vergi 

ve Ceza Borçlarının Elektronik 

Ortamda Ulaşılabilir Hale Getirilmesi 

 

Eski Teminat Mektuplarının 

Kayıtlardan Düşülmesi 

4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyete 

geçirilen gümrük işlemlerinden doğan vergi ve 

ceza borçlarının yükümlüler tarafından 

elektronik ortamda ulaşılabilir olmasını 

sağlamak adına “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu 

Sorgulama Sistemi” hayata geçirilmiş olup 

Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde bulunan  

https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar adresi 

üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu 

Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE 

sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanarak ya da 

“e-devlet şifresi” ile sisteme erişimin mümkün 

olduğu belirtildi. 

10 yılı geçen ancak hangi işlem için alındığı veya 

yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda 

bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde 

çevrilmemiş olan teminat mektuplarının 

muhasebe birimlerinin kayıtlarından çıkarılıp 

çıkarılmayacağına ilişkin açıklama yapıldı. 980 TL 

ve altındaki teminat mektuplarından 

düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin, 

uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla 

ilgili muhasebe birimince kayıtlardan 

çıkarılmasında bir sakınca olmayacağı belirtildi. 

 

Tercihli ve Tercihli Olmayan Ticaret Kapsamında Geri Gelen Eşyaya Dolaşım/Menşe 

İspat Belgesi Düzenlenmesi 

 

İhracat rejimi ve ihracat rejiminde geri gelme hükümleri belirtilerek ihracından sonra, geri gelen eşya 

kapsamında geldiği ülkeden bir belgesi olmaksızın antrepoya veya gümrüklü sahaya alınıp, tekrar ihraç 

edilmesi halinde tercihli veya tercihsiz ticaret kapsamında menşe ispat ve dolaşım belgesi düzenlenmesi için 

aranan belge ve bilgiler belirlendi. Tercihli olmayan ticarete ilişkin mense şahadetnamesinin düzenleneceği 

hallerde, eşyanın ülkemizden ihracına ilişkin düzenlenen ihracat beyannamesinde yer alan menşe 

bilgilerinin kullanılabileceği belirtildi. Tercihli ticarete ilişkin bir menşe ispat belgesinin düzenleneceği 

hallerde ise; gerek ülkemizin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmaların veya genelleştirilmiş 

tercihler sisteminin uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde Ülkesel Gereklilikler başlığı altında yer verilen 

ülkesellik ilkesine ilişkin hükümler ile Geri Ödeme veya Muafiyet başlığı altında yer alan gümrük vergilerinde 

geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanmasına ilişkin hükümlerin dikkate alınarak eşyanın gideceği ülkeye 

göre durum bazında değerlendirilmesinin uygun olacağı belirtildi. 



 

 

Kosova Serbest Ticaret Anlaşması 

Kapsamında Telafi Edici Vergi 

Yükümlülüğü 

 

Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 

Tebliğde Düzenleme 

Türk menşeli eşya bünyesindeki üçüncü ülke 

menşeli girdiye ilişkin telafi edici vergi (TEV) 

yükümlülüğüne ilişkin olarak; STA kapsamında 

geri ödeme yasağına yer verilmemesi nedeniyle, 

dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen 

üçüncü ülke menşeli girdilerin işlenmesi 

suretiyle elde edilen Türk menşeli nihai ürünün 

bir menşe ispat belgesi eşliğinde Kosova’ya 

ihracı esnasında TEV yükümlülüğü doğmayacağı 

belirtildi. 

Tebliğ'in 18'inci maddesinin 7'nci fıkrasında yer 

alan 'mevcut ortaklar dışında kişilere' ibaresi 

yürürlükten kaldırıldı. Yapılan değişiklikle, 

yetkili işletmelerde hisse devirleri mevcut 

ortaklar dışında kişilere yapılabilecek. Tebliğin 

20’nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 

“tüm işlemlerde” ibaresi “100 ABD doları 

ve/veya karşılığı Türk Lirası tutarını aşan 

işlemler için” şeklinde değiştirildi. 

Düzenlemeden önce tüm döviz işlemlerinde 

uygulanan kimlik tespiti işlemi bundan böyle 

yalnızca 100 ABD doları ve üzeri işlemler için 

uygulanacak. Tebliğin 30’uncu maddesinin 

Bakanlık yetkilerine ilişkin birinci fıkrasına 

“zorunlu halleri değerlendirmeye,” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “işlem limitlerini 

belirlemeye,” ibaresi eklendi. 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında Dijital Hizmet Vergileri Hususunda 

Mutabakat 

8 Ekim 2021 tarihinde çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesi konusunda tüm G20 ve OECD ülkeleri dahil 136 

ülke tarafından varılan mutabakat sonrasında, yeni vergileme kuralları ile mevcut dijital hizmet vergilerine 

ilişkin geçiş sürecinin nasıl belirleneceği konusunda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ortak beyanda 

bulundu. Buna göre, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Dijital Hizmet Vergisi ve ABD’nin 

Dijital Hizmet Vergisine ilişkin ticari tedbirleri bakımından, Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması kapsamında 

geçerli olan şartların aynısının Türkiye ile ABD arasında da geçerli olacağı konusunda anlaşmaya varıldı.         

21 Ekim Ortak Beyanında yer verilen Tek Taraflı Önlemler Uzlaşması, Türkiye ile ABD arasındaki bu ortak 

beyana, atıf yoluyla dâhil edildi.  

 



  

 

2022 Yılı Ortak Gümrük Tarifesi 

Hadlerinin Belirlenmesi 

 

Ticarette 'Yeşil Dönüşüm' Seferberliği 

2021/1832 sayılı Komisyon Uygulama 

Tüzüğü'nde AB’nin 2022 yılı Ortak Gümrük 

Tarifesi hadleri belirlenmiş olup, anılan Tüzükte 

ayrıca, küresel iklim değişikliğinin 

sınırlandırılması kapsamında florlu sera gazları 

ticaretinin iklim üzerindeki etkisinin izlenmesi 

amacıyla Kombine Nomenklatörün 10 sayılı 

Eki’ne ilave TARIC kodları eklenmiş ve “Ton 

Karbondioksit Eşdeğer” (t. CO2) adlı yeni bir ek 

birim oluşturulmuştur. Tüzüğün, yayımını takip 

eden yirminci gün yürürlüğe girecek ve                      

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm AB üyesi 

ülkelerde uygulanmaya başlayacaktır. 

Paris İklim Anlaşması 10 Kasım 2021 itibarıyla 

Türkiye'de yürürlüğe girdi. Hem anlaşma hem de 

Avrupa Birliği'nin (AB) açıkladığı Yeşil 

Mutabakat kapsamında, 2030 yılına kadar sera 

gazı emisyonlarını 1990 yılına kıyasla yüzde 55 

azaltma hedefine doğru yol alınması 

planlanıyor. Türkiye, Avrupa Yeşil Mutabakatına 

uyum çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, dış 

ticaretteki engellerin kaldırılması ve şirketlerin 

yeşil dönüşümünün sağlanması amacıyla Ticaret 

Bakanlığı önderliğinde kurulan Yeşil Mutabakat 

Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini 

yoğunlaştırması, temiz enerjiden yeşil ulaşıma, 

tarımdan sanayiye kadar çeşitli alanlarda ihtisas 

çalışma gruplarının kurulması için düğmeye 

basıldı.   

 

 

Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu 

27 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile 2022 

yılındaki pek çok vergi kalemi, harç ve damga vergisi ile trafik para cezaları, değerli kâğıt bedelleri artışında 

uygulanacak yeniden değerleme oranı %36,2 oldu. 
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