
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/45 
 
 
 

2021/ 45. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMI KIYMETLİ MADEN İTHALİ GENELGE (2021/29) HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali 
Hakkında” Genelge yayımladı. 
 
16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
2021/10 sayılı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra 
eklendi: 
 
“iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası da dikkate alınarak, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan 
firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kilogram standart işlenmemiş altın ithal 
edilmesine izin verilir.” 
 
2021/10 sayılı Genelge’nin 6’ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklendi: 
 
“7- İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart 
işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu 
(külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021-
29%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge_%20Dahilde%20%C4%B0%C5%9Fleme%20%C4%B0zn
i%20Kapsam%C4%B1%20K%C4%B1ymetli%20Maden%20%C4%B0thali%20Hk..pdf 
 
2.)  IRAK CUMHURİYETİNE SİGARA TRANSİTİ HK 
 
28.10.2021 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Irak Cumhuriyetine Sigara cinsi eşya transitinde gümrük 
hizmeti verilmemesine ilişkin 10.06.2015 tarihli, 8500300 sayılı Makam Onayı yürürlükten kaldırılmış ve 
01.11.2021 tarihi itibariyle Irak Cumhuriyeti'ne sigara transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun 
bulunmuştur. 
 
EK-1- Irak Cumhuriyeti'ne Sigara Transiti 
 
3.) GÜMRÜK VERGİ VE CEZA BORCU SORGULAMA SİSTEMİ HK  
  
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” 
hakkında bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve 
ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere 
“Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı belirtilerek; Ticaret Bakanlığının 



                                                                                                    

 

web sayfasında yer alan “https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve 
Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak 
ya da “e-devlet şifresi” ile Sisteme erişilebildiği aktarıldı. 
 
Söz konusu Sistem ile Bakanlığın BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük 
beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı 
üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında 
tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin 
vergi numarası bazında sorgulanabilmesinin sağlandığı ifade edildi. 
 
Sistem üzerinde, firma/şahıslar tarafından, yalnızca kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik 
Numarası bazında düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgilerin; dolaylı temsilciler tarafından 
ise kendilerine ait Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası bazında düzenlenmiş kararların yanında 
temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgilerinin de sorgulanabilmesinin 
mümkün bulunduğu bildirildi. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/kurumsal-haberler/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-sistemi 
  
4.)  AB'YE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACINDA KONTROL SIKLIKLARI HK 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 3 Kasım 2021 tarihli ve L 387 sayılı 
Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi’nde yayımlanan ve örneği ekte iletilen 2021/1900 sayılı AB 
Komisyonu Uygulama Tüzüğü ile bazı üçüncü ülkelerden muhtelif ürünlerin AB’ye girişinde resmi 
kontroller ve acil önlemlerin geçici olarak artırılmasına ilişkin 1793/2019 sayılı Uygulama Tüzüğünde 
değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir. 
 
Bu kapsamada ülkemizden AB’ye gönderilen ürünlere ilişkin, 1793/2019/AB sayılı Tüzüğün EK I’ine, 
 
- Ülkemiz menşeli limonlar eklenerek pestisit kontrol sıklıkları %20 olarak belirlenmiş, 
 
Ayrıca Ek I’de yer alan aşağıdaki ülkemiz menşeli ürünlerde pestisit kontrol sıklıklarının; 
 
- %10 kontrol sıklığına tabi tatlı biberler ile tatlı olmayan biberlerde kontrol sıklığının %20’ye yükseltildiği, 
 
- %5 kontrol sıklığına tabi mandalina ve benzeri narenciye melezlerinde kontrol sıklığının %20’ye 
yükseltildiği, 
 
- %10 kontrol sıklığına tabi portakallarda kontrol sıklığının %20’ye yükseltildiği, 
 
- %10 kontrol sıklığına tabi narda kontrol sıklığının %20’ye yükseltildiği, 
 
- Tüzüğün Ek II’sinde yer alan ülkeniz menşeli asma yaprağında pestisit kontrol sıklığının %20’den 
%50’ye yükseltildiği, 
 
bildirilmiş olup, söz konusu Tüzük Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı tarihi takip eden yirmi 
birinci gün yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 
 



                                                                                                    

 

Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=1285236282021118134847 
 
 
 
5.)   GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ GEÇİCİ 16/3. VE 16/4. MADDESİNİN UYGULANMASI HK 
  
Gümrükler Genel Müdürlüğünün konu başlıkla ilgili yazı yayımladı. 
 
Özetle;  
 
21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilmiş olan  ve ABD menşeli 
ürünlere uygulanan Ek mali yükümlülüğe tabi GTİPlerin bulunduğu beyannameler için Gümrük 
Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere mezkur maddede bahsi 
geçen bilgi ve belgeler (menşe bilgisinin bulunduğu belge veya menşe beyanı) ile birlikte gümrük 
idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde; 
 
1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı 
düzenlenmemesi, 
 
2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve; 
 
a) henüz tebliğ edilmemişse, 
 
b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa, 
 
c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa, 
 
d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse, 
 
e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa, 
 
f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, 
 
kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem 
yapılacak. 
 
Yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük 
Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamındaki başvuruları ise kabul edilmeyecek. 
 
Diğer taraftan Genel Müdürlüğün yazısında 05.11.2021 öncesinde tescil edilmiş beyannameler için 
Yönetmeliğin 16/3 maddesi kapsamında menşe belgesi ibrazının 31.12.2021'e kadar yapılabileceği 
belirtilmiştir.  
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/11112021-143952_gumruk-yonetmeligi-gecici-16-3-ve-16-4-
maddesinin-uygulanmasipdf.pdf 
 
 



                                                                                                    

 

6.) GERİ GELEN EŞYAYA DOLAŞIM/MENŞE İSPAT BELGESİ DÜZENLENMESİ HK 
 
Tercihli olmayan ticarete konu eşya veya tercihli ticarete konu Türk veya kümülasyona dahil bir ülke 
menşeli eşyanın ihracat beyannamesi/transit beyannamesi ile ihracından sonra, geri gelen eşya 
kapsamında geldiği ülkeden bir belgesi olmaksızın antrepoya veya gümrüklü sahaya alınıp, tekrar ihraç 
edilmesi halinde; söz konusu eşyaya tercihli veya tercihsiz ticaret kapsamında dolaşım/menşe ispat 
belgelerinin düzenlenip düzenlenemeyeceği ile düzenlenmesi halinde hangi tevsik edici belgelerin ilave 
olarak talep edilmesi gerektiği konusunda Ticaret Bakanlığı Gümrükler genel müdürlüğü ;  
 
İlgili ticaret ve sanayi odalarınca menşe ispat ve dolaşım belgesi düzenlenmesi için halihazırda aranan 
belge ve bilgilere ek olarak; tercihli olmayan ticarete ilişkin mense şahadetnamesinin düzenleneceği 
hallerde eşyanın ülkemizden ihracına ilişkin düzenlenen ihracat beyannamesinde yer alan menşe 
bilgilerinin kullanılabileceği mütalaa edilmektedir.  
 
Bununla birlikte, tercihli ticarete ilişkin bir menşe ispat belgesinin düzenleneceği hallerde ise; gerek 
ülkemizin bazı ülkeler veya ülke gruplan ile yaptığı anlaşmaların veya genelleştirilmiş tercihler sisteminin 
uygulanması 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 olay 
bazında değerlendirilmesinin uygun olacağını bildirmiştir. 
 
EK-3-Geri Gelen Eşyaya Dolaşım/Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi 
 
7.) MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ LİSTESİ HK 
 
2016/43 Sayılı Mısır Üretici Kayıt Sistemi Kararı daha önce 2019/44 Sayılı Karar ile genişletilerek 25 
adet üründen 29 adet ürüne çıkarılmıştı. Benzer şekilde 31/10/2021 tarihinde çıkarılan ek Karar ile 96.07 
tarife kodlu (slide fasteners-fermarlar) ürün de liste kapsamına sokulmuştur 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/8937/ 
 
8.) MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ VE UYGULAMALARI HK 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 03/11/2021 tarih ve 337 No’lu Kararı ile, “Azerbaycan 
Cumhuriyetinde ihracat-ithalat işlemlerine yönelik gümrük vergi oranları hakkında Karar”da yapılan 
değişikliklere göre; Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarının yanı sıra savaş ve askeri 
operasyonlardan etkilenen diğer bölgelerin mayınlardan ve patlayıcı savaş kalıntılarından temizlenmesi 
için ithal edilen mallar gümrük vergisinden muaf tutulacaktır. Söz mallara ait GTİP listesi ektedir. Söz 
konusu Karar 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, 5 yıl süresince yürürlükte olacaktır. 
 
Link: https://nk.gov.az/az/document/5677/ 
 
9.) AKARYAKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV GÜNCEL ORANLARI HK 
 
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar 
için 11/11/2021 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları 
ekteki tabloda yer almaktadır. 



                                                                                                    

 

Link: https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/otv_oranlari_tum/otv11112021.pdf 
 
10.) TEMİNAT MEKTUPLARI- ZAMAN AŞIMI HK 
 
Süresiz teminat mektubundan doğan sorumluluğun alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 
başlayacağı, riskin gerçekleşmesinden sonra bankadan ödeme talebinde bulunulmasıyla borcun 
muaccel hale geleceği, dolayısıyla düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen süresiz teminat 
mektuplarının düzenlendiği  tarihten itibaren değil, riskin gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl geçmesi 
halinde zamanaşımına uğrayacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir. 
 
EK-2- Teminat Mektupları- Zaman Aşımı 
 
11.) KOSOVA STA-TEV UYGULAMASI HK 
 
İhracat Genel Müdürlüğü Kosova STA-TEV Uygulaması konulu bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda ;  
 
STA’nın ana metni ve eki “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II 
Numaralı Protokolü”nde 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, 
belirtilmiştir. 
 
Ancak  "Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından 
Kurulan Ortak Komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşmasının ‘Menşeli Ürünler’ Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II.1’ini 
Değiştiren 2/2020 Sayılı Kararın" onay sürecinin Ülkemizde tamamlandığı, Kosova tarafında ise devam 
ettiği,  "2020/2 sayılı Ortak Komite Kararı’nın yürürlüğe girmesinin ardından Bölgesel Konvansiyon 
hükümlerine uygun olarak, STA kapsamında EUR.1 Dolaşım Belgesi eşliğinde Kosova’ya 
gerçekleştirilecek ihracat esnasında geri ödeme yasağının geçerli olacağı ve TEV doğacağını belirtmiş 
. 
 
Bu hususlar doğrultusunda da   STA'nın yürürlüğe girdiği 01/09/2019 tarihinden "2020/2 sayılı Ortak 
Komite Kararı'nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar Kosova’ya yapılacak ihracatlar da TEV yükümlülüğü 
doğmayacağı değerlendirmesi yapılmıştır. 
 
EK-4- Kosova STA-TEV Uygulaması 
 
12.) ABD TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE MENŞELİ ALÜMİNYUM FOLYO İTHALİNE ANTİ 
DAMPİNG VE SÜBVANSİYON VERGİSİ HK 
 
ABD tarafından ABD gümrük tarife cetveline göre 7607.11.3000, 7607.11.6090, 7607.11.9030, 
7607.11.9060, 7607.11.9090, ve 7607.19.6000 olarak sıralanan ülkemiz menşeli “alüminyum folyo” 
(certain aluminium foil) ithalatına karşı 20 Ekim 2020 tarihinde eş zamanlı olarak başlatılan anti-damping 
ve telafi edici vergi soruşturmaları sonuçlandırılmış olup 12 Kasım 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesinde 
yayımlanan nihai bildirimlere göre firmalarımıza yüzde 2.28 oranında anti-damping ve yüzde 2.60 



                                                                                                    

 

oranında sübvansiyon marjı hesaplanmıştır. Söz konusu önlemler 12 Kasım 2021 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

YAYIMLANMIŞ BELGE 

üretici/ihracatçı Sübvansiyon oranı (yüzde) 

umman 

Umman Alüminyum Haddeleme Şirketi LLC 1,93 

Tüm Diğerleri 1,93 

Türkiye 

Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.  5 2.60 

Tüm Diğerleri 2.60 

 
Link: https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/12/2021-24858/certain-aluminum-foil-from-
the-sultanate-of-oman-and-the-republic-of-turkey-countervailing-duty 
 
13.) FORM A - AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ HK 

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından tanınan ve ülkemizden yapılacak ihracatta belirli ürünlerde 
tercihli tarifeden faydalanmasını sağlayan tek taraflı taviz uygulamasına 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 
Avrasya Ekonomik Komisyonu'nca son verildiği; bu çerçevede Rusya Federasyonu'na yönelik 
ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Form A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı 
ifade edilmişti. 

Bu çerçevede, AEB'nin söz konusu kararı AEB'ye üye olan tüm ülkeler ( Ermenistan, Belarus, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya) bakımından geçerli olup, anılan tarihten itibaren ülkemizde Form A 
belgesi düzenlenmesi söz konusu ülkelerde tercihli tarifeden yararlanılmasını sağlamayacaktır. 

Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4243_1636551760_4.pdf 

 
14.) VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNE EKLENECEK GTİP'LER VE UYGULAMAYA İLİŞKİN 
KILAVUZU HK 

Bilindiği üzere denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye 
ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de yapılan 
Tebliğ değişikliği ile uygulama havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır. 



                                                                                                    

 

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Bakanlık 
internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir. 

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer 
almakta olup güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle 
birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan 
sağlanmıştır. 

Ek-1 için  (güncelleme tarihi 07.07.2021): 
https://ticaret.gov.tr/data/618bc1f413b876b240e60391/Var%C4%B1%C5%9F%20%C3%96ncesi%20
G%C3%BCmr%C3%BCk%20%C4%B0%C5%9Flemlerinden%20Yararlanacak%20E%C5%9Fya%20
Listesi_07.07.2021.pdf 
 
Ek-2 için (güncelleme tarihi 09.11.2021): 
https://ticaret.gov.tr/data/618bc1f413b876b240e60391/Var%C4%B1%C5%9F%20%C3%96ncesi%20
G%C3%BCmr%C3%BCkleme%20K%C4%B1lavuz%20(Deniz%20ve%20Havayolu).docx 
 
15.) AKILLI TELEFONLARIN GTİP NUMARASI 1 OCAK 2022 DEN İTİBAREN DEĞİŞECEK 
 
Dünya Gümrük Örgütü'nün yayınladığı 2017-2022 korelasyonuna göre akıllı telefonların tarifesi 1 Ocak 
2022 tarihinden itibaren 8517.13 olarak değişecek. 8517.12 tarifesinde sınıflandırılan akıllı telefonlar için 
2022 yılında 8517.13 tarifesi oluşturuldu. 
 
Korelasyon Tablosu, Dünya Gümrük Örgütü Sekreterliği tarafından yayınlanan bir rehber 
niteliğindedirler. Yasal statüleri yoktur. 
 
Link : http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-
tools/hs-nomenclature-2022/table-ii_en.pdf?la=en 
 
Link: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-
tools/hs-nomenclature-2022/table-i_en.pdf?la=en 
 
16.) ESKİ TEMİNAT MEKTUPLARI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü :11.11.2021 68964675 sayılı tarihli yazısı ile ;  
 
Eski teminat mektuplarından düzenlenme tarihi itibarıyla 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 durumu için 980,00 TL ve altındaki teminat mektuplarından 
düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin, anılan Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla ilgili muhasebe birimince kayıtlardan çıkarılmasında bir 
sakınca olmadığı, belirtilmiştir. 
 
EK-5- Eski Teminat Mektupları Hk 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1- Irak Cumhuriyeti'ne Sigara Transiti 
 

T.C. 
 

TİCARET BAKANLIĞI 
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 
Sayı :E-96603261-102.03 
 
Konu :Irak Cumhuriyeti'ne Sigara Transiti 
  

 
28.10.2021 / 68645173 

 
DAĞITIM YERLERİNE 

 
 
28.10.2021 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile Irak Cumhuriyetine Sigara cinsi eşya transitinde gümrük 
hizmeti verilmemesine ilişkin 10.06.2015 tarihli, 8500300 sayılı Makam Onayı yürürlükten kaldırılmış ve 
01.11.2021 tarihi itibariyle Irak Cumhuriyeti'ne sigara transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun 
bulunmuştur. 
 
Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi üzerinden transit olarak geçen sigara cinsi eşyanın 
ülkemize yasadışı yollarla girişinin engellenmesi ve sigara cinsi eşya sevkiyatlarının hareket 
gümrüğünden sevk edildiği şekliyle varış gümrüğüne ulaşmasını teminen araçlara ATS takılması dahil 
bütün gerekli tedbirlerin alınması, ayrıca sigara cinsi eşyanın sevkiyatına ilişkin bilgilerin yazımız ekinde 
yer alan şablona uygun şekilde haftalık olarak hazırlanarak müteakip haftanın Salı günü mesai bitimine 
kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 
 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 
 

 
Mustafa GÜMÜŞ 

 
Bakan a. 

 
Genel Müdür 

 
  

 
Ek: 1 Adet Excel Tablo 
 
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
EK-2- Teminat Mektupları- Zaman Aşımı 
 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 
 
Sayı :E-80571967-157.01- 
Konu :Teminat Mektupları- Zaman Aşımı 
 
 

05.11.2021 / 68713624 
DAĞITIM YERLERİNE 

 
 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, bazı bankalar tarafından süresiz teminat mektuplarının 6098 
sayılı Borçlar Kanununun 146 ncı maddesi uyarınca 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabi olduğu 
belirtilerek düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen teminat mektuplarının zamanaşımına uğradığının 
ileri sürüldüğü ve bu kapsamdaki süresiz teminat mektupları ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda 
gümrük idarelerinde tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır. 
 
Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan 27.10.2021 tarihli ve 
68585695 sayılı yazıda özetle; süresiz teminat mektubundan doğan sorumluluğun alacağın muaccel 
olduğu tarihten itibaren başlayacağı, riskin gerçekleşmesinden sonra bankadan ödeme talebinde 
bulunulmasıyla borcun muaccel hale geleceği, dolayısıyla düzenlendiği tarih itibarıyla 10 yılı geçen 
süresiz teminat mektuplarının düzenlendiği tarihten itibaren değil, riskin gerçekleşmesinden itibaren 10 
yıl geçmesi halinde zamanaşımına uğrayacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir. 
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim. 
 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 
 
Dağıtım: 
Gereği:              Bilgi: 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığına 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 

EK-3-Geri Gelen Eşyaya Dolaşım/Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi 
 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 
Sayı : E-20117910-163.99-00068724966 
Konu : Geri Gelen Eşyaya Dolaşım/Menşe İspat 
  Belgesi Düzenlenmesi 
 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI (TOBB) 
 
İlgi: 08.06.2021 tarihli ve 064525254 sayılı yazınız. 
 
İlgide kayıtlı yazınızda özetle, tercihli olmayan ticarete konu eşya veya tercihli ticarete konu Türk veya 
kümülasyona dahil bir ülke menşeli eşyanın ihracat beyannamesi/transit beyannamesi ile ihracından 
sonra, geri gelen eşya kapsamında geldiği ülkeden bir belgesi olmaksızın antrepoya veya gümrüklü 
sahaya alınıp, tekrar ihraç edilmesi halinde; söz konusu eşyaya tercihli veya tercihsiz ticaret kapsamında 
dolaşım/menşe ispat belgelerinin düzenlenip düzenlenemeyeceği ile düzenlenmesi halinde hangi tevsik 
edici belgelerin ilave olarak talep edilmesi gerektiği konusunda Bakanlığımız görüşleri sorulmaktadır. 
 
Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5911 sayılı Kanun ile değişik 150. Maddesinde ihracat 
rejimi açıklanmış ve buna göre; 
 
1- İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına 
çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde 
ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. 
 
2- Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili 
gümrük idaresine beyan edilir. 
 
3- Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşyanın gümrük beyannamesine tabi olmayacağı hal ve şartlar 
yönetmelikle belirlenir. 
 
4- Müsteşarlık, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın 
daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.   
Denmiştir. 
 
Bu minvalde, 07/10/2009 tarihli Gümrük Yönetmeliğinin Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar başlıklı İkinci 
Bölümünde yer alan 446. Maddesinde; 
 
(1) İhraç edilen eşyanın; 
 
a) Gönderildiği ülkede yürürlükte olan mevzuat nedeniyle serbest dolaşıma girememesi veya kullanıma 
arz edilmemesi, 



                                                                                                    

 

 
b) Kusurlu olması veya sözleşme hükümlerine uygun olmaması nedenleriyle alıcısı tarafından kabul 
edilmemesi, 
 
c) ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememesi, nedenleriyle geri gelmesi 
halinde, durumun Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki alıcıdan veya Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki 
yetkili kurumlardan alınacak belgelerle gümrük idaresine ispatı gerekir. 
 
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlarda eşyanın ilk kullanım dışında kullanılmamış olması 
gerekmektedir. Bu durum, sadece, eşyanın kusurlu olduğunun veya sözleşme hükümlerine uygun 
olmadığının, kullanılmadan anlaşılamayacağı haller için geçerli olacaktır. 
 
(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen durumlar; 
 
a) Gönderilen kişiye teslim edilmeden önce, eşyanın tabiatından ileri gelen veya nakliye sırasında 
meydana gelen hasar yüzünden Türkiye Gümrük Bölgesine geri gönderilen eşya, 
 
b) Tüketilmek veya satılmak amacıyla yurt dışındaki sergi ve fuarlara gönderilen ancak, tüketilmeden 
veya satılmadan geri gelen eşya, 
 
c) Alıcının fiziksel bir engeli veya yasal bir engel nedeniyle alıcısına teslim edilemeyen eşya, 
 
ç) Tabiî afetler, tehlikeli ve salgın hastalıklar, büyük yangınlar, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli 
nitelikteki kimyasal ve teknolojik olaylar ile büyük nüfus hareketleri gibi kriz halleri veya siyasi ya da 
sosyal durumlarda meydana gelen ani ve beklenmeyen değişiklikler yüzünden alıcısına teslim 
edilemeyen veya ihracına ilişkin sözleşmede belirtilen tarihten sonra teslim edilen eşya, 
 
d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki ülkelere gönderilen ancak, piyasa kuralları gereği gönderildiği 
ülkede satılamayan sebze ve meyveler için uygulanır.  
denmektedir. 
 
Bu kapsamda, ilgili ticaret ve sanayi odalarınca menşe ispat ve dolaşım belgesi düzenlenmesi için 
hâlihazırda aranan belge ve bilgilere ek olarak; tercihli olmayan ticarete ilişkin mense şahadetnamesinin 
düzenleneceği hallerde eşyanın ülkemizden ihracına ilişkin düzenlenen ihracat beyannamesinde yer 
alan menşe bilgilerinin kullanılabileceği mütalaa edilmektedir. Bununla birlikte, tercihli ticarete ilişkin bir 
menşe ispat belgesinin düzenleneceği hallerde ise; gerek ülkemizin bazı ülkeler veya ülke gruplan ile 
yaptığı anlaşmaların veya genelleştirilmiş tercihler sisteminin uygulanması 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 olay bazında değerlendirilmesinin 
uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 
 

Hakan ATAY 
 Bakan a. 

 Daire Başkanı 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
 
EK-4- Kosova STA-TEV Uygulaması 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 
 
 

Sayı : E-88364507-451.01-000 
Konu : Kosova STA-TEV Uygulaması 
 
 

10.11.2021 / 68983193 
DAĞITIM YERLERİNE 

 
 
 

Genel Müdürlüğümüze vaki müracaatlarda, Ülkemiz ile Kosova Cumhuriyeti arasında imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında anılan ülkeye dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç 
edilen Türk menşeli eşya bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdiye ilişkin telafi edici vergi (TEV) 
yükümlülüğünün doğup doğmayacağı sorulmaktadır. 
 
Anılan STA`ya ilişkin olarak; STA’nın ana metni ve eki “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari 
İşbirliği Yöntemlerine İlişkin II Numaralı Protokolü”nde 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, 
 
-Anılan menşe protokolünün “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel 
Konvansiyon”a atıf yapılmak suretiyle değiştirilmesinin her iki taraf açısından yükümlülük arz ettiği, 
 
-Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için taraflarca imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova 
Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komitenin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının ‘Menşeli Ürünler’ 
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek II.1’ini Değiştiren 2/2020 Sayılı Kararın" onay 
sürecinin Ülkemizde tamamlandığı, Kosova tarafında ise devam ettiği, 
 
-Anılan Protokolde gerekli değişikliğin yapılmasına ilişkin "2020/2 sayılı Ortak Komite Kararı"nın 
yürürlüğe girmesinin ardından Bölgesel Konvansiyon hükümlerine uygun olarak, STA kapsamında 
EUR.1 Dolaşım Belgesi eşliğinde Kosova’ya gerçekleştirilecek ihracat esnasında geri ödeme yasağının 
geçerli olacağı ve TEV doğacağı, 
 
-Bu hususlar muvacehesinde, STA`nın yürürlüğe girdiği tarihte ve mevcut durumda STA ana metni ve 
eki menşe protokolünde 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 STA`nın yürürlüğe girdiği 01/09/2019 tarihinden "2020/2 sayılı 
Ortak Komite Kararı"nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar Kosova’ya ihracı sırasında TEV yükümlülüğü 
doğmayacağı değerlendirilmektedir. 
Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
 

Ö. Volkan AĞAR 
 Bakan a. 

 Genel Müdür 
Dağıtım: 
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EK-5- Eski Teminat Mektupları Hk 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
 
Sayı : E-80571967-157.01 
Konu : Eski Teminat Mektupları Hk 
 
 

11.11.2021 / 68964675 
DAĞITIM YERLERİNE 

 
 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, düzenlenme tarihi itibarıyla 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 tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır. 
 
Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 09.11.2021 tarihli ve 648995 sayılı yazıda 
özetle;09.08.2016 tarihli, 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 Sayılı 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun`un 75 
inci maddesinin;  
 
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler tarafından ilgili mevzuatı gereğince 
alınmış olup, düzenlenme tarihi itibarıyla on yılı geçen ve çeşitli nedenlerle iadesi sağlanamayan veya 
gelir kaydedilemeyen 500 Türk lirası ve altındaki teminat mektuplarından bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmeyenler muhasebe birimince kayıtlarından çıkarılarak ilgili 
bankalara iade edilir. 
 
(2) Birinci fıkrada belirtilen tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için Maliye 
Bakanlığınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle bulunan tutarın 
hesabında 1 Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. 
 
(3) Teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılmasına ve iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.`` hükmünü amir olduğu ve konu ile ilgili 03.03.2021 tarihli, 31412 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 67) 
(Parasal Sınırlar ve Oranlar) Tebliğinin 12. maddesinde tutarın yeniden belirlenerek Tablo V`de 
gösterildiği belirtilerek yeni tutarın 980,00 TL olarak belirlendiği; Bu itibarla; ilgili muhasebe biriminde 
bulunan, ancak hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi 



                                                                                                    

 

ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş 980,00 TL ve altındaki teminat mektuplarından 
düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin, anılan Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla ilgili muhasebe birimince kayıtlardan çıkarılmasında bir 
sakınca olmadığı, belirtilmiştir. 
 
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
 Bakan a. 

 Genel Müdür 
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 


