
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/50 
 

2021 / 50. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) HİBRİT MOTORLU ARAÇLARDA KULLANILACAK PİLLER – KAPSAM DIŞI HK 

 
8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'li pillerin, motorlu araç üreticisi ithalatçılar tarafından ithal edilmek 
istenmesi halinde, ithalatçının hybrid araç üretimine ilişkin kapasite raporu ve aracın tip onay belgesini sunması 
şartıyla, başvurunun "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetim Rehberi"nin "Denetim Prosedürleri" başlıklı 9. 
bölümünün aksam-parçaya ilişkin hükmünce kapsam dışı olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 
 
Ek-1 : 08.12.2021 / 69774781 Tarih ve Sayılı GGM Yazısı 
 
2.)  AB'DEN TÜRKİYE MENŞELİ SERAMİK KAROLARA ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HK 
 
AB Komisyonunca Türkiye ve Hindistan menşeli seramik karoların ithalatına ilişkin olarak bir damping 
soruşturması açıldığına ilişkin bildirim yayımlandı. 
 
Soruşturma kapsamındaki GTİPler; 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00. 
 
Soruşturma kapsamında örneklem içerisinde yer alarak işbirliği yapmak isteyen üretici ihracatçıların bildirim 
tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekli bilgileri Komisyon'a iletmeleri gerekmektedir. 
 
Link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.501.01.0025.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A501%3ATOC#ntc
1-C_2021501EN.01002501-E0001 
 
3.)  MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HK 
 
TC. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda; 
 
Bilindiği üzere Mısır tarafından 2016 yılından beri uygulanmakta olan Üretici Kayıt Sistemi uygulaması kapsamına 
en son 96.07 GTİP’li fermuarların dahil edildiği hatırlatılmakta, 
 
Söz konusu uygulamanın kapsamının genişletilmesi konusunun ise Dünya Ticaret Örgütü’nün son TTE Teknik 
Komite toplantısında gündeme getirildiği ve Mısır tarafından yeni karar kapsamında izlenecek süreç hakkında 
Mısır’dan bilgi talep edildiği belirtilmektedir. 
 
Link: https://daib.org.tr/Page/misir-uretici-kayit-sistemi-mevzuat-degisikligi-hk-6968 
 
 
 



                                                                                                    

 

4.) FAZLA MESAİ PROGRAMI UYGULAMA TARİHİ ERTELENDİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulama Erteleme” hakkında bir 
yazı yayımladı. Buna göre, fazla mesai işlemlerine ilişkin hazırlanan pilot uygulamanın tarihi 13 Aralık 2021’den 
10 Ocak 2022’ye ertelendi. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 6 Aralık 2021 tarihli yazısında, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin 
elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan, elektronik sistemde yapılan yeni düzenleme ve 
iyileştirmelere dair pilot uygulamanın 13 Aralık 2021 tarihi itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde 
devreye alınacağı bildirilmişti. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel yazıda ise; söz konusu sistemde gerçekleştirilen 
teknik düzenlemelerin 10 Ocak 2022 tarihi saat 12.00 itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde 
devreye alınmasının uygun görüldüğü belirtildi. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/15122021-091525_fazla-mesai-programi-pdf.pdf 
 
5.)  MISIR'DA MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHALATI VERGİSİ ASKIYA ALINMASI HK 
 
Mısır, sanayi sektörünü desteklemeyi ve ekonomik büyümeyi artırmayı amaçlayan bir dizi vergi muafiyeti açıkladı. 
 
Mısır’da Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununda yapılan değişiklikle, sanayi üretimi için ithal edilen makine ve 
teçhizat üzerindeki verginin bir yıl süreyle askıya alınmasına karar verildi. 
 
Ayrıca ilaç, ilaç üretiminde kullanılan etken maddeler, serumlar, aşılar, kan ve türevleri de KDV'den muaf 
tutulacak. 
 
Değişiklik öncesi bu ürün gruplarında, yüzde 5 ile 14 arasında KDV uygulanmaktaydı. 
 
Yerel tohum, fide, sebze ve meyve gibi tarım ürünleri ile geçiş ücretleri de dahil olmak üzere, Süveyş Kanal İdaresi 
hizmetleri de KDV'den muaf tutulanlar arasında. 
 
Link: https://gumruktv.com.tr/misirda-makine-ve-techizat-ithalati-vergisi-askiya-alindi 
 
6.) RUSYA FEDERASYONU-KIRMIZI ET VE KANATLI ETİ ÜRÜNLERİ TARİFE KOTALARI HK 
 

DKİB (Doğu Karadeniz İhr.Bir.) 2021/346 Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi Hk. Konulu  yazı 
yayınladı , yazıda ;  

Moskova Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, 24 Kasım 2021 
tarihinde yayımlanan Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi marifetiyle; 2'nci fasılda yer alan muhtelif kırmızı 
et ve kanatlı eti ürünlerinin 2022 yılındaki ithalatına yönelik olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 17 Ağustos 
2021 tarihli ve 102 sayılı Kararı çerçevesinde belirlenen tarife kotası uygulamasına ilişkin dağıtım esasları (ülke ve 
ülke grupları bazında - miktar) ihdas edildiği ifade edilmektedir. 
 



                                                                                                    

 

Söz konusu tarife kotası uygulamasına ilişkin mezkûr Kararname eki tablonun gayri resmi tercümesi 
anılan Ticaret Müşavirliğimizden alınmış olup , 

Link :https://dkib.org.tr/files/downloads/gayriresmitercume%20-%20Copy%201.pdf 
  
7.)  SAĞLIK BAKANLIĞI MUAFİYETİ VE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK HK 
Gümrükler Genel Müdürlüğü "93/4402 BKK / Ek Mali Yükümlülük " konulu bir yazı yayımladı. 
 
93/4002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden yerli üretimi olmadığı için Sağlık Bakanlığının muafiyet yazıları 
kapsamında ithalatı gerçekleştirilen beşeri ilaç sanayi ürünlerine tanınan gümrük vergisi muafiyetinin 
2018/11799 sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali yükümlülük Tahsili Hakkında Karar" ile 2018/11973 sayılı 
"Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar" 
kapsamında tahsili öngörülen ek mali yükümlülükleri kapsamadığı belirtilmiştir. 
 
Bu nedenle bu Kararlarda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen ülkeler menşeli eşya için “ek mali 
yükümlülük” tahsilatının öngörülmüş  olması halinde, bu ek mali yükümlülüklerin tahsil edilmesi gerekmektedir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/16122021-131315_cevabi-yazipdf.pdf 
 
8.) ÇİN GÜMRÜKLER GENEL İDARESİ GIDA ÜRETİCİLERİ KAYIT SİSTEMİ HK 
 
Pekin Ticaret Müşavirliği: Çin’e gıda ürünü ihraç edecek firmaların kayıt altına alınmalarına ilişkin 248 ve 249 sayılı 
Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) düzenlemeleri 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 
 
Bu kapsamda, gıda ürünü üreterek Çin'e ihracat yapan bazı firmalarımızın kimi art niyetli danışmanlık firmalarınca 
yanlış yönlendirildiği ve bu gibi danışmanlık firmalarının https://www.gacc.app/gacc-aqsiq-food-register-
search.html ya da benzeri internet adreslerinden kayıt yapıldığını belirterek firmalarımızı kredi kartı bilgilerini 
vermeye zorladıklarına dair duyumları alınmaktadır. GACC kayıt sisteminin bu ve benzeri bağlantılar ile ilişkisi 
olmayıp, kayıt için geçerli tek kayıt adresi cifer.singlewindow.cn internet bağlantısıdır.  Söz konusu kayıt işlemleri 
için firmalarımızın danışmanlık hizmeti almalarına gerek olmadığı değerlendirilmektedir. 
 
9.) GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
YÖNETMELİK HK 
 
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31/12/2021” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir. 
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama 
 
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2024 tarihinden 
önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez; 
 
a) 10 uncu maddenin yedinci, sekizinci, on birinci fıkraları ve yirmi üçüncü fıkrasının (a) bendinde sayılan 
belgelerden en az birine sahip olmak, 
 



                                                                                                    

 

b) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden 
geriye dönük bir yıl içerisinde; 
 
1) Asgari beş milyon ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak. 
 
2) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak. 
 
3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak. 
 
ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş 
olmak, 
 
d) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak, 
 
e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak. 
 
(2) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce birinci fıkrada yer alan koşulları 
sağlamayan firmalarca yapılmış ve henüz sonuçlandırılmamış başvurular reddedilir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-6.htm 
 
10.)  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 181) HK 
 
2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş olduğundan Gümrük 
İşlemlerine ilişkin bazı tutarların 2022 yılı miktarları yeniden belirlendi. 
 
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 235,00 TL olarak 
uygulanacak. 
 
Fazla mesai ücreti saat başına ihracat için 21,83 TL, diğer işlemler için 50,99 TL; 
 
Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 50,99 TL, diğer işlemler için 80,14 TL 
olarak uygulanacak. 
 
Gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemlerinde ; 
 
-gümrük müdürlüklerinin yetki üst sınırı 742.000,00 TL, 
 
-gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerinin yetki üst sınırı 7.429.000,00 TL, 
 
-Bakanlığın yetki alt sınırı  7.429.000,00 TL olacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-12.htm 
 



                                                                                                    

 

11.)  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 36) HK 
 
2021 yılı AB Sınıflandırma Kararlarını içeren 36 Seri Nolu Tebliğ yayımlandı. Tebliğle muhtelif eşyanın Kombine 
Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma 
uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmek amaçlanmakta. 
 
Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi 
uyarınca,  Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini yitiriyor. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-11.htm 
 
12.)  MENTEŞE İTHALİNDE DAMPİNGE NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILDI HK 
 
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “menteşeler (sivil hava 
taşıtlarında kullanılanlar hariç; 8302.10.00.00.12 pozisyonunda yer alan nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç)”; 
8302.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “sabit askılıklar, şapka askıları, 
dirsekler, benzeri eşya”; 8302.42 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “diğerleri, mobilyalar için olanlar 
(sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge 
karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211217-13.htm 
 
13.) TÜRKİYE MARKASI KAPSAMINDA "MADE İN TURKEY" VEYA" PRODUCE OF TURKEY" İBARELERİNİN MART 
2022 YE KADAR KULLANIMI HK 
 
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, “2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
Hakkında” bir yazı yayımladı. 
 
Bilindiği üzere, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “ Turkey”, “Turkei”, 
“Turquie” vb. ibareleri yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Öte yandan, 2015 yılında yayımlanan İhracat İadesi İşlemlerine Yönelik Denetimlere Dair Genelgenin 6. 
Maddesinin 4. Fıkrası; Marka Tescil Denetimlerinde ürün ambalajlarında “Made in Turkey” veya “Produce of 
Turkey” ya da ihracat yapılan ülkenin lisanında bunlara karşılık gelen ifadeler ile “Tescilli Türk Markası” ibaresi 
bulunmalı şeklinde düzenlenmiştir. Bölge Müdürlüklerimizde görevli Ticaret Denetmenlerince yerinde yapılan 
incelemede, ürünün firma başvurusunda yukarıda belirtilen bilgi ve belgelere uygun olduğunun tespiti halinde 
“Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmektedir. 
 
Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzden alınan ilgide kayıtlı yazıda; bahse konu 
2021/24 sayılı “Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı” konulu genelge ile “İhracat İadesi İşlemlerine 
Yönelik Denetimlere Dair Genelge”nin uygulanması kapsamında; 
 



                                                                                                    

 

- İhracat iadesi işlemlerine yönelik yapılacak denetim başvurularının ürün ambalajları üzerinde “Made in Turkey” 
veya “Produce of Turkey” ibaresinin bulunması durumunda “Durum Tespit Tutanağının” düzenlenip 
düzenlenmeyeceği, 
- İhracatçı firmalar tarafından ambalaj üzerine baskılı veya hazır basılı etiketlerin "Made in Turkey” veya Produce 
of Turkey” şeklinde fazla miktarda ellerinde bulunması göz önünde bulundurularak 2021/24 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin uygulamasında bir geçiş sürecinin olup olmayacağı, hususlarında talimata ihtiyaç 
duyulduğu ifade edilmektedir. 
 
Bu kapsamda, ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket 
kullanımı bağlamında “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul 
edilmesinin, bahse konu tarihten itibaren ise 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında işlem tesis 
edileceğinin İhracatçı Birlikleri aracılığıyla firmalarımıza bildirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 
 
EK-2: 16.12.2021 / 70105197 Tarih ve Sayılı Ürün Güv. Dent. Yazısı 
 
14.) GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACAT VE DAHİLDE İŞLEME DAİRESİNİN 14.12.2021 TARİHLİ 
69974456 SAYILI YAZISI (DIR AYNİYET TESPİTİ) HK 
 
Son zamanlarda gerek İhracat Genel Müdürlüğü, gerek ilgili Sanayi Odaları ve gerekse de firmalarca DİİB/Dİİ’ler 
kapsamında yapılan ayniyet tespitlerinde eksiklikler ve uygunsuzluklar bulunması ya da iş yoğunluğu veya sehven 
yapılmadığı gerekçeleriyle hiç düzenlenmemesi neticesinde ihracat taahhüt hesaplarının müeyyideli kapatılması 
sonucunu doğuracak olması nedeniyle konu bir çok defa Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. 
 
Ek-3'de belirtilen tasarruflu yazı içeriği ayniyet tespiti işlemlerinde azami dikkatin gösterilmesi ile ilgili olarak 
gümrük müdürlükleri bir kez daha bilgilendirilmiştir. 
 
Ek-3 : 14.12.2021 tarihli 69974456 sayılı GGM Yazısı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-24545304-553.02 
Konu : Hibrit Motorlu Araçlarda Kullanılacak Piller 
 
 

08.12.2021 / 69774781 
DAĞITIM YERLERİNE 

 

Bilindiği gibi, teknolojik gelişmelerle birlikte motorlu araç üretiminde de sürekli değişim ve gelişim kendisine yer 
bulmakta olup, bu gelişmelerden bir tanesi de hem içten yanmalı hem de elektrik motorunun bir arada 
kullanıldığı "Hybrid" sistemli motorlu araçlardır. Söz konusu araçlarda yer alan elektrik motorlarına enerji, 
araçlara eklenen özel piller ile sağlanmaktadır. Bahse konu Li-Ion ve Nikel-Metal Hidrürlü piller sırasıyla 
8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'lerde sınıflandırılmakta ve Bakanlığımızca yayımlanan 2021/15 
sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" çerçevesinde ithalat aşamasında denetime tabi 
tutulmaktadır. 

Söz konusu piller hibrit araçlarda kullanılmaya mahsus üretilmekte olup, kendi başına kullanımı mümkün 
bulunmamakla birlikte, hybrid motorlu araçlarda da özel kablo ve invertör olmaksızın kullanımı mümkün 
değildir. Bu özelliği dolayısıyla tip onay sahibi hybrid motorlu araçların bünyesinde girdi olarak kullanılan bu tür 
pillerin, hybrid motorlu araçların aksam ve parçası olduğu kanaati oluşmuştur. 

Bu minvalde, 2021/15 sayılı "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği" kapsamında gelen 
8507.60.00.00.12 ve 8507.50.00.00.00 GTİP'li pillerin, motorlu araç üreticisi ithalatçılar tarafından ithal edilmek 
istenmesi halinde, ithalatçının hybrid araç üretimine ilişkin kapasite raporu ve aracın tip onay belgesini sunması 
şartıyla, başvurunun "Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetim Rehberi"nin "Denetim Prosedürleri" başlıklı 9. 
bölümünün aksam-parçaya ilişkin hükmünce kapsam dışı olarak değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve yukarıdaki talimatın Bölge Müdürlüğünüz bünyesindeki tüm Ticaret Denetmenleri Şube 
Müdürlüklerine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. 
 

VEYSEL PARLAK 
Bakan a. 

Genel Müdür 
 

Dağıtım: 
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 



                                                                                                    

 

 
EK-2:  

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
Sayı :E-94997749-454.11-00070105197 

Konu :2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi Hk 

16.12.2021 / 70105197 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :07.12.2021 tarihli ve E-12994944-454.11-00069791074 sayılı yazınız. 

Bilindiği üzere, “Türkiye” markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “ Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareleri yerine 
“Türkiye” ibaresinin kullanımı ile ilgili 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 04/12/2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Öte yandan, 2015 yılında yayımlanan İhracat İadesi İşlemlerine Yönelik Denetimlere Dair Genelgenin 6. Maddesinin 4. Fıkrası; 
Marka Tescil Denetimlerinde ürün ambalajlarında “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ya da ihracat yapılan ülkenin 
lisanında bunlara karşılık gelen ifadeler ile “Tescilli Türk Markası” ibaresi bulunmalı şeklinde düzenlenmiştir. Bölge 
Müdürlüklerimizde görevli Ticaret Denetmenlerince yerinde yapılan incelemede, ürünün firma başvurusunda yukarıda 
belirtilen bilgi ve belgelere uygun olduğunun tespiti halinde “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmektedir. 

Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüzden alınan ilgide kayıtlı yazıda; bahse konu 2021/24 sayılı 
“Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı” konulu genelge ile “İhracat İadesi İşlemlerine Yönelik Denetimlere Dair 
Genelge”nin uygulanması kapsamında; 

- İhracat iadesi işlemlerine yönelik yapılacak denetim başvurularının ürün ambalajları üzerinde “Made in Turkey” veya 
“Produce of Turkey” ibaresinin bulunması durumunda “Durum Tespit Tutanağının” düzenlenip düzenlenmeyeceği, 

- İhracatçı firmalar tarafından ambalaj üzerine baskılı veya hazır basılı etiketlerin "Made in Turkey” veya Produce of Turkey” 
şeklinde fazla miktarda ellerinde bulunması göz önünde bulundurularak 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesinin uygulamasında bir geçiş sürecinin olup olmayacağı, hususlarında talimata ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın mağdur olmamasını teminen “Durum Tespit Tutanağı” düzenlenmesi ve etiket kullanımı 
bağlamında “Made in Turkey” veya “Produce of Turkey” ibarelerinin 1 Mart 2022 tarihine kadar kabul edilmesinin, bahse 
konu tarihten itibaren ise 2021/24 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında işlem tesis edileceğinin İhracatçı Birlikleri 
aracılığıyla firmalarımıza bildirilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

VEYSEL PARLAK 
Bakan a. 

Genel Müdür 
Dağıtım:   
Gereği: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge 
Müdürlükleri 

Bilgi: 
İhracat Genel Müdürlüğüne 



                                                                                                    

 

  

EK-3: 

 T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
İhracat ve Dahilde İşleme Dairesi 

Sayı :E-52707093-132.04.04- 

Konu :DIR Ayniyet Tespiti 

14.12.2021 / 69974456 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) 30.01.2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Genelge 

b) 05.01.2015 tarih ve 4995937 sayılı dağıtımlı yazımız. 

c) 31.05.2017 tarih ve 25340068 sayılı dağıtımlı yazımız. 

d) 06.10.2017 tarihli 2017/17 sayılı Genelge 

e) 27.07.2018 tarih ve 36140531 sayılı dağıtımlı yazımız. 

f) 2017/17 sayılı Genelgede değişiklik yapan 2021/26 sayılı Genelge 

İlgide kayıtlı yazılarımız ve Genelgeler ile, gerek Dahilde İşleme İzin Belgesi gerekse Dahilde İşleme İzni 
kapsamında ayniyet tespitine ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar ve eksiklikler de göz önünde bulundurularak 
gümrük idarelerince yapılması gereken işlemler talimata bağlanmıştır. 

Ancak, son zamanlarda gerek İhracat Genel Müdürlüğü, gerek ilgili Sanayi Odaları ve gerekse de firmalarca 
DİİB/Dİİ’ler kapsamında yapılan ayniyet tespitlerinde eksiklikler ve uygunsuzluklar bulunması ya da iş yoğunluğu 
veya sehven yapılmadığı gerekçeleriyle hiç düzenlenmemesi neticesinde ihracat taahhüt hesaplarının müeyyideli 
kapatılması sonucunu doğuracak olması nedeniyle konu müteaddit defalar Genel Müdürlüğümüze intikal 
ettirilmiştir. 

Ayrıca, konuyla ilgili son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazı ile bazı gümrük idarelerince 
ayniyet tespiti tutanaklarının fiili olarak düzenlenmediği veya sadece laboratuvar tahlil yazılarının gönderilmesiyle 
yetinildiği, ayniyet tespit formlarında ihraç eşyasının bilgilerinin yanı sıra ithal eşyasının beyanname bilgilerinin 
de yer alması talebinin ilgili gümrük müdürlüğünce bu tespitin yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle 
reddedildiği gibi hususlar belirtilerek yaşanan sıkıntılar bir kez daha Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir. 

Bu kapsamda; ayniyet tespitinin yapılmasının gerekli olduğu hallerde ilgili gümrük müdürlüklerince ilgide kayıtlı 
yazılarımız ve Genelgelerimiz ile talimata bağlanan hususlara dikkatle riayet edilmesi gerekmekle birlikte aşağıda 
yer alan hususların bir kez daha hatırlatılmasında yarar görülmüştür. 

Gümrük idarelerince; 



                                                                                                    

 

-Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili ayniyet tespitlerinin yaptırılması her ne kadar doğrudan DİİB sahibinin 
sorumluluğunda olsa da, DİİB özel şartlarında yer alan ibarelerin kontrolünün yapılması ve ayniyet tespitine ilişkin 
bir husus bulunması halinde muayene ve hat kriterine bakılmaksızın gerekli tespitlerin yaptırılması, 

-DİİB/Dİİ `de eşya için ayniyet şartı öngörülmüş ise 31,41,51 ve 52 ile başlayan rejim kodları kapsamında tescil 
edilen IM ve EX beyannamelerle ilgili olarak, ilgili muayene memurunca tespit yerine getirildikten sonra "ayniyet 
tespitine tabidir" butonu işaretlenerek açıklama bölümüne yapılan işlem hakkında açıklama (fotoğraf eklendi, 
ekspertiz raporu eklendi, laboratuvar analizine gönderildi..vb) girilmesi, ayniyet öngörülmemiş ise "ayniyet 
tespitine tabi değildir" butonu işaretlenerek açıklama bölümüne ayniyete tabi olmama nedenine ilişkin açıklama 
( belge özel şartında bulunmamaktadır, kod-7 ayniyetten muaftır vb) girilmesi, 

-Asıl işlem görmüş ürün bünyesinde yer alan ürünün tespit edilebildiği durumlarda; işlem görmüş ürün 
içerisindeki ithal eşyasının GTİP tespiti(cinsi, nevi ve tespit edilebiliyorsa oran belirlenerek) yapılmak suretiyle 
“…/… tarihli ………. / sayılı ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyaya ilişkin kimyagerlik tahlilinde/laboratuvar 
analizinde bahse konu ihraç eşyasının bünyesinde …….GTİP’li eşyanın kullanıldığının tespit edildiği” şeklinde bir 
tespit tutanağının düzenlenmesi, 

-İhraç eşyasının bünyesinde hangi tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığına ilişkin 
tespitin yapılmasının MÜMKÜN OLMASI halinde; …./…. tarihli/sayılı ihraç eşyasının bünyesinde …../…… 
tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığının tespit edildiği, ibaresinin eklenmesi, 
Ancak, bu tespitin yapılmasının özellikle Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla ithalat ve ihracat 
beyannamesi ile işlem yapılması nedeniyle MÜMKÜN OLMAMASI halinde sadece, ……/….. tarihli/sayılı ihraç 
eşyasının bünyesinde …… GTİP’li eşya kullanılmıştır.” şeklinde bir ibare ile yetinilmesi, 

Yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede ayniyet tespiti işlemlerinde yukarıda yer verilen dağıtımlı yazılarımız ve Genelgelerimizde yer alan 
hükümlere azami dikkatin gösterilmesi ile ilgili olarak gümrük müdürlüklerinin bir kez daha bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 

 


