
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2021/51 
 
 
 

2021/ 51. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) STANDART DIŞI İHRACAT TALEBİ ( IRAK’A YAPRAKLI NARENCİYE İHRACATI ) HK 
 

08.12.2021 tarihli ve E-35094160-553.01-00069828665 sayılı yazı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret 
Bölge Müdürlüğü son dönemde Irak’a yapraklı narenciye ihracatına izin verilmesine yönelik taleplerin iletildiği, bu 
kapsamda Iraklı ithalatçı firmaların limon, portakal ve mandarin cinsi meyvelerin `Bahçeden naturel olarak toplanıp` 
kendilerine bu şekilde gönderilmesini talep ettikleri ifade edilerek, Irak’a yapraklı narenciye ihracatına izin verilip 
verilmemesine yönelik talimata ihtiyaç duyulduğu konusunda  Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’ne yazı 
yazmıştır. 
 
 “Standart Dışı İhracat Talebi” konulu cevabi yazıda;   
 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin değerlendirmesinin, 
 
- İhraç ürünlerinin kontrolsüz şekilde, ürün işleme ve paketleme prosesi gerçekleşmeksizin, bahçeden toplandığı 
gibi yapraklı olarak ihracatı, alıcı ülkelerin bitki sağlığı ve karantinası gerekliliklerine ve uluslararası standartlara 
uyumsuzluk nedeniyle hem ihracatımızda ekonomik kayıplara hem de Türk ürünlerinin uluslararası ticarette prestij 
kaybetmesine neden olacağını, 
 
- Bu nedenlerle narenciye ürünlerinin ithalatçı-ihracatçı firmaların taleplerine dayalı olarak bahçeden naturel olarak 
toplanıp yapraklı şekilde ihraç edilmesi uygun değerlendirilmediğini iletmiştir. 
 
EK-1 : Standart Dışı İhracat Talebi 
  
2.)  AB MENŞELİ EŞYA İTHALATINDAN SONRA A.TR BELGESİ SONRADAN İBRAZI İLE GERİ VERMEDE 
YÜKÜMLÜ BEYANININ ESAS OLDUĞU HK 
 

AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave gümrük vergisine tabi AB 
menşeli eşya için A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda menşe ispatının 
ve buna bağlı olarak geri verme veya tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda tereddüt hasıl olduğu 
Bakanlığa intikal eden yazılardan anlaşılmaktadır. 

 
Bu hususta Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Gümrük Yönetmeliği 205/4 – İGV” hakkında bir yazı 
yayımladı. 
 
Yazıda; 
 
01.01.2021 tarihinden itibaren AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren ilave 
gümrük vergisine tabi AB menşeli eşya için; sonradan (serbest dolaşıma girişten sonra) A.TR Dolaşım Belgesinin 
ibraz edilmesi durumunda eşyanın menşeine ilişkin yükümlü beyanına göre (menşe ispatının yapılmasına gerek 
bulunmaksızın) ilgili mevzuatı kapsamında işlemlerinin tamamlanması gerektiği belirtildi. 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4276_1639987004_1.pdf 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

3.)   TEREYAĞ VE SÜT ÜRÜNLERİNİN AZERBAYCAN'A İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİ 
MUAFİYETLERİ HK  
  

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 16/12/2021 tarih ve 391 No’lu Kararı ile, “Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi 
Oranları”nda değişiklik yapılmış olup, 0405 10 1100, 0405 10 1900, 0405 10 3000, 0405 10 5000, 0405 10 9000 
(tereyağ), 0405 20 1000, 0405 20 3000, 0405 20 9000 (sürülerek yenilen süt ürünleri), 0405 90 1000 ve 0405 90 
9000 (sütten elde edilen diğer yağlar) alt pozisyonundaki ürünlerin Azerbaycan’a ithalatında uygulanan gümrük 
vergi muafiyetleri (yüzde 5 gümrük vergisi) 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 
 
Link: http://haber.evrim.com/uploads/files/12932.pdf 
 
4.)  2021/1329 SAYILI AB UYGULAMA REGÜLASYONLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME HK 
 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, belirli 
yüklerin Avrupa Birliği’nde serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik 
sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda 
Komisyon’un 10/08/2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15/03/2022 tarihine kadar bir geçiş 
dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık 
sertifikalarının 15/01/2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce 
kabul edileceği ifade edilmektedir. 
 
Link: https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/20211329-sayili-ab-uygulama-regulasyonlari-hakkinda-bilgilendirme-hk-
3789.html 
 
5.) ÇİN GÜMRÜKLER GENEL İDARESİ GIDA ÜRETİCİLERİ KAYIT SİSTEMİ HK 
  
OAİB Çin Gümrükler Genel İdaresi Gıda konulu bir yazı yayımlayarak;  
 
T.C. Ticaret Bakanlığından gelen yazıda, Ülkemizden Çin'e gıda ürünleri ihracatı kapsamında kayıt işlemlerine 
ilişkin olarak Pekin Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; Çin'e gıda ürünü ihraç edecek firmaların kayıt altına 
alınması çalışmalarına ilişkin 248 ve 249 sayılı Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) düzenlemelerinin 1 Ocak 2022 
tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 
 
Bu kapsamda, gıda ürünü üreterek Çin'e ihracat yapan bazı firmalarımızın muhtelif art niyetli danışmanlık 
firmalarınca yanlış yönlendirildiği ve bu gibi firmalar tarafından https://www.gacc.app/gacc-aqsiq-food-register-
search.html ya da benzeri internet adreslerinden kayıt yaptırıldığı kaydedilerek, firmalarımızdan kredi kartı bilgilerini 
vermeye zorladıklarına dair duyumlar alındığı belirtilmekte olup, GACC kayıt sisteminin bu ve benzeri bağlantılar 
ile ilişkisi olmadığı ve kayıt için geçerli tek kayıt adresinin cifer.singlewindow.cn internet bağlantısı olduğu 
vurgulanmaktadır. Ayrıca söz konusu kayıt işlemleri için firmalarımızın danışmanlık hizmeti almalarına gerek 
olmadığının değerlendirildiği ifade edilmektedir. 
 
Aynı yazıda devamla; GACC tarafından işletmelerin kaydı için ikili bir sistem öngörüldüğünü, bu kapsamda; 
 
18 ürün grubu için (et ve et ürünleri, sosis kılıfları, su ürünleri, süt ürünleri, kuş yuvaları ve kuş yuva ürünleri, arı 
ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri, yemeklik sıvı ve katı yağlar, yağlı tohumlar, doldurulmuş buğday ürünleri, 
yenilebilir tahıllar, öğütülmüş tahıl sanayi ürünleri ve malt, taze ve kurutulmuş sebzeler ve kuru fasulye, çeşniler, 
sert kabuklu yemişler ve tohumlar, kuru meyveler, kavrulmamış kahve çekirdekleri ve kakao çekirdekleri, özel diyet 
amaçlı gıdalar ve sağlık gıdaları) üretici firma kayıtlarının (manufacturer/producers) Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
Çin Gümrükler Genel İdaresine (GACC) göndereceği listelerle yapıldığı, dolaysıyla bu ürünleri üreten firmalarımızın 
herhangi bir kayıt işlemi yapmasına gerek olmadığı, 
 



                                                                                                    

 

Yukarıda yer alan ürün grupları dışındaki gıda ürünlerini üreten üreticilerin cifer.singlewindow.cn adresinden 
işletmelerini bizzat kayıt etmeleri gerektiği ifade edilmekte olup, her iki sistem için de kayıt işleminin üreticiler için 
zorunlu olduğu, üretici olmayan aracı ihracatçılar için kayıt yapılmayacağının bilinmesi gerektiğinin altı çizilmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2021-11934.html 
 
6.) 2021-22 GENELGEDE DEĞİŞİKLİK (Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Kumanya ve İhrakiye 
Teslimleri) HK 
 
2021/32 sayılı Genelgede, 6 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde 
Kumanya ve İhrakiye Teslimleri” konulu 2021/22 Sayılı Genelgenin 7’nci maddesi (a) fıkrasının değiştirildiği belirtildi. 
 
MADDE 7. Bu Genelge kapsamında teslim edilen eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, en geç teslimin yapıldığı ayı 
takip eden ayın ilk 7 iş günü içinde aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. Bu sürenin kontrolünde tamamlayıcı 
beyanın tescil tarihi esas alınacaktır. 
 
a) Teslimi yapan firma tarafından teslim konusu eşya için yapılacak tamamlayıcı beyan BİLGE sisteminin “Detaylı 
Beyan” modülünde EX rejim türü altında beyanname açılmak ve Basitleştirilmiş Usul Kodu (BS) 16 seçilmek 
suretiyle yapılacaktır. Tek Pencere Sistemi tarafından üretilmiş ve gümrük idaresi tarafından onaylanmış olan 1014 
kodlu “Eşya Teslim Listesi” belgesine ait 23 haneli numara ve tarih, beyannamenin “Vergi ve Dokümanlar” 
ekranında yer alan “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarına kaydedilecektir. Ayrıca, ticari faturanın da söz 
konusu beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir. 
 
b) Tamamlayıcı beyanın tescil edilmesi ve “Teslim Alınmış” statüye gelmesinin ardından beyannameye ilişkin ticari 
fatura ile “Eşya Teslim Listesi”nde kayıtlı eşyanın uygun olup olmadığı kontrol edilecek ve beyannamenin kontrol 
işlemleri sistem üzerinde tamamlanacaktır. 
 
Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2021_22%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelgede%20D
e%C4%9Fi%C5%9Fiklik_Ustyazi.pdf 
 
 
7.) ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ-TAYLAND HK 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü "Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Tayland"  konulu bir 
yazı yayımladı. 
 

Bangkok Ticaret Müşavirimiz ile temasa geçilmiş olup, kendilerinin yetkili kuruluş ile yaptığı görüşmede, 
söz konusu Tayland Endüstri Federasyonu’nun Bakanlık tarafından menşe şahadetnamesi verme yetkisine sahip 
Tayland'ın en büyük üç sivil toplum kuruluşundan biri olduğu ancak söz konusu Federasyon tarafından düzenlenen 
belgelerin doğruluğunun temin edilecek kullanıcı ve şifre ile "https://fti.eco/Home/aboutus.aspxl" adresi üzerinden 
gerçekleştirilebilecek olmasına rağmen, anılan web sayfasının yalnızca Tayland dilinde düzenlenmiş olmasından 
ötürü yurtdışındaki makamların belgeleri doğrulayabilmesinin mümkün olmadığı ve belge numarasının Aranya isimli 
yetkilinin aranyar@fti.or.th e-posta adresine gönderilmesi suretiyle belgelerin doğruluğunun sağlanabileceği bilgisi 
edinilmiştir. 
 
Ek-2: Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Tayland  
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

8.) 2022 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORAN VE MİKTARLARI HK 
 
2022 yılında uygulanacak Damga Vergisi oran ve miktarları yayımlandı. 
 
Gümrük beyannamesi için tutar :176,70 TL  
 
Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları için : 19,80 TL  
 
Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri ( fatura beyanı adet) :  45,50 TL  
 
Konşimentolar: 26,80 TL 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-12-1.pdf 
 
 
9.) TÜRKİYE GÜMRÜK BÖLGESİ ÜZERİNDEN TRANSİT EDİLECEK SİGARALAR HK 
 
10.12.2021 tarihli ve 31685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4919 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile, 27.02.2012 tarihli ve 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye Gümrük Bölgesi 
Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştı. 
 
Bu çerçevede, 27.02.2012 tarihli ve 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın uygulanmasına ilişkin hükümlerin 
yer aldığı 2012/14 sayılı Genelgede 15.12.2020 itibariyle yürürlükten kaldırıldı. 
 
Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/2012_14%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Genelge'nin%20Y
%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BCkten%20Kald%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20Hk_Ustyazi.pdf 
 
10.) A.TR DOLAŞIM BELGESİ VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN SATIŞ-ONAY BEDELLERİ HK 
 
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin 2022 yılında geçerli olacak satış ve onay bedelleri aşağıda yer 
almaktadır. 
 

 
Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/A.TR%20Dola%C5%9F%C4%B1m%20Belgesi%20ve%20
Men%C5%9Fe%20%C4%B0spat%20Belgelerinin%20Sat%C4%B1%C5%9F%20ve%20Onay%20Bedelleri_Usty
azi1.pdf 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

11.) İHRACATÇI VE İTHALATÇI FIRMALARA TL UZLAŞMALI VADELİ DÖVİZ HK 
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, 
Banka nezdinde ihale yoluyla ve Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) TL uzlaşmalı vadeli 
döviz satışı gerçekleştirileceği bildirildi. 
 
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/30de7a28-9fdc-422f-8144-069de2aee342/DUY2021-
61.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-30de7a28-9fdc-422f-8144-069de2aee342-nTtRvxH 
 
12.) BENZİN, MOTORİN, LPG, BÜTAN VE PROPAN TÜRÜ AKARAYKIT ÜRÜNLERİNDE ÖTV 
UYGULAMASINA İLİŞKİN 4938 SAYILI KARAR HK 
 
2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamı akaryakıt türevlerinin ÖTV miktarlarının belirlenmesine ilişkin 
4938 sayılı Karar yayımlandı. 
 
Karar kapsamında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bazı malların( benzin, 
motorin, LPG, bütan ve propan) özel tüketim vergisi tutarları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilan 
edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatları ile yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayanların 
adı geçen Kurum tarafından belirlenen fiyatları baz alınarak, sıfır olarak uygulanan özel tüketim vergisi, 4938 sayılı 
Kararla birlikte sıfırdan başlamak suretiyle, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına 
bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılacak. Söz konusu malların fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları 
veya döviz kurlarına bağlı olarak artış olması durumunda ise bu malların özel tüketim vergisi tutarlarında herhangi 
bir değişiklik yapılmayacak, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle 
uygulanacak. 
 
İlgili ürünlere uygulanacak ÖTV miktarları Gelir İdaresi Başkanlığının sayfasında düzenli olarak güncellenmektedir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-13.pdf 
 
13.) GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARININ SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN HK 
 
Geçici ithal edilen kara taşıtlarının süre uzatımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Süre uzatım talepleri Geçici 
İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 17 nci maddesi kapsamında 
değerlendirilecek olmakla birlikte; 
 
-65 yaş üzeri kişilerin, 
 
-65 yaş üzeri olmayan ancak kronik rahatsızlığı (bağışıklık baskılayıcı tedavi alanlar, kanser hastaları, organ nakli, 
kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik akciğer hastaları, şeker hastaları, komplike hipertansiyon, 
dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan 
hastalar vb) bulunan kişilerin (ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin bulunması şartı aranmaksızın), 
 
Gümrük idarelerine süre uzatımı talebinde bulunmaları halinde, 31.05.2022 tarihine kadar taşıtlarına süre uzatımı 
yapılacaktır. 
 
14.) SÜT TOZU İTHALATINA SAĞLIK SERTİFİKASI MUAFİYETİ HK 
 
Cezayir Süt Tozu İthalatına 22.12.2021 Tarihi İtibariyle Sağlık Sertifikası Muafiyeti Tanıyacak. Cezayir Tarım ve 
Kırsal Kalkınma Bakanlığı açıklamasına göre; ülkedeki süt ve süt ürünleri temininde yaşanan sorunlar nedeniyle, 
22.12.2021 tarihi itibariyle süt tozu ithalatı için sağlık sertifikası muafiyeti sağlanacaktır. 
 
 



                                                                                                    

 

15.) ANTİ DAMPİNG SORUŞTUMASI / MISIR-U PVC HK 
 
Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan malumata atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğünden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "U-PVC” 
(391620 ve 392520 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu 
bildirilmektedir. 

 
Yazıda devamla, ülkelerin, yerli sanayilerinin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal 

konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ticaret 
politikası önlemlerine başvurabildiği ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebildiği; bahse 
konu zarar olgusunun ise ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında kendi iç piyasalarından farklı fiyat 
politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamalarından, ya da kamu kurumlarınca sübvanse edilen ihracatın 
haksız rekabete sebebiyet vermesi gibi nedenlerden kaynaklanabildiği ifade edilmektedir. 
 
Link: https://www.baib.gov.tr/tr/aktuel-sirkuler-2021-yili-sirkulerleri-2021020-sirkuler-27012021.html 
 
16.) DİSTRİBÜTÖRLER HARİCİNDEKİ İTHALATÇILAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAÇ 
İTHALATINDA GÜMRÜK KIYMETİNİN TESPİTİ İŞLEMLERİ HK 
 

Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda 
yapılacak işlemlere ilişkin olarak 15.11.2021 tarihli 2021/31 sayılı Genelge yayımlanmıştı. İlgili Genelgenin 4. 
maddesinde İthale konu araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen ihracat beyannamesinin ve 
aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği beyannameye eklenmediği hallerde 
beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemlerinin tamamlanmayacağı belirtilmişti. 
 

İlgili maddenin uygulamasına ilişkin olarak 2021/31 sayılı Genelge'ye aşağıdaki geçici madde eklendi.  
Geçici Madde 1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat 
işlemlerinde bu Genelgenin 4 üncü maddesinde bahsi geçen; “aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen 
faturanın onaylı örneğinin ibrazı” şartı uygulanmaz. 
 

Geçici madde gereğince 22 Aralık 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi 
düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat 
işlemlerinde "aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneğinin" ibrazı aranmayacak. 
 
2021/35 sayılı Genelge Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/Distrib%C3%BCt%C3%B6rler%20Haricindeki%20%C4%B
0thalat%C3%A7%C4%B1lar%20Taraf%C4%B1ndan%20Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen%20Ara%C3%A7%20
%C4%B0tha.pdf 
 
2021/31 sayılı Genelge Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/5ff6b6c913b876035c5962ec/Distrib%C3%BCt%C3%B6rler%20Haricindeki%20%C4%B
0thalat%C3%A7%C4%B1lar%20Taraf%C4%B1ndan%20Ger%C3%A7ekle%C5%9Ftirilen%20Ara%C3%A7%20
%C4%B0thalat%C4%B1nda%20G%C3%BCmr%C3%BCk%20K%C4%B1ymetinin%20Tespiti%20%C4%B0%C5
%9Flemleri_Ustyazi.pdf 
 
17.) SINIR TİCARETİ UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 

Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karara göre yetkili kılınan sınır illerinden yapılacak sınır ticaretine 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2016/11 sayılı Sınır Ticaretinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 'de değişiklikler 
yapıldı. 



                                                                                                    

 

İthalat Uygunluk Belgesi kapsamında kullanılmayan limitler, Tebliğ hükümleri dikkate alınmak suretiyle Valilikçe 
yürürlüğe konulan yönergede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde aynı takvim yılı içerisinde tekrar 
dağıtılabilecek. 
 

İthalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olan veteriner ilaçları, veteriner biyolojik ürünleri ve 
bunların bileşimine giren veya üretiminde kullanılan etkin maddelerin sınır ticareti yoluyla ithalatına izin 
verilmeyecek 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211223-13.htm 
 
18.) KAYDA ALINMAK SURETİYLE İLERİYE YÖNELİK OLARAK GÖZETİM (İTHALATTA GÖZETİM 
UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2022/1))  HK 
 
-Su ürünleri (Fasıl 3 , 1604 ve 1605 pozisyonları) 
-Canlı bitkiler ve çiçeklerin (0602 ve 0603 tarife pozisyonları)  
-Kivi (0810.50.00.00.00) 
-Sarımsak, çay, muz, badem, ceviz vb. ürünlerin  
 
ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin Tebliğler yürürlükten 
kaldırılıyor. İlgili ürünlerin kayıt işlemleri 1 Ocak 2022'den itibaren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
(No: 2022/1) kapsamında yürütülecek. 
 
Yürürlükten kaldırılan tebliğler kapsamı ürün listeleri yeni Tebliğ ekinde tek liste olarak yer almaktadır. Daha önce 
Kayıt Belgesine tabi olmayan 2008.19 tarife alt pozisyonunda "Diğerleri (karışımlar dahil)" tanımı altında 
sınıflandırılan sert kabuklu meyvalar 1 Ocak 2022'den itibaren Kayıt Belgesi'ne tabi olacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211224-14.htm 
 
 19.) SAVUNMA SANAYİİ PROJELERİNE İLİŞKİN YAPILAN TESLİMLERE KDV İSTİSNASI HK 
 

Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine 
ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV istisnası kapsamına alındı. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-2.htm 
 
20.) FAS KORUNMA ÖNLEMİ -SOĞUK HADDELENMİŞ SAC VE KAPLANMIŞ SAC HK 
 

Fas tarafından “Soğuk Haddelenmiş Sac ve Kaplanmış Sac” ithalatına karşı uygulanmakta olan korunma 
önleminin uzatılmasına yönelik 17 Ağustos 2021 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması 
kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde nihai karar açıklanmıştır.  
 
Söz konusu nihai karara göre önlemin 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiş olup, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere yıllık 36.000 tonluk ithalatı geçen miktarlar için 31 Aralık 2022 tarihine kadar yüzde 13,75; 
01/01/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında yüzde 12,5; 01/01/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında yüzde 11,25 
oranlarında uygulanacaktır. 
 
Link: 
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/Avis%20public%20DDC04_2021_R%C3%A9examen%2
0TLAF.pdf 
 
 
 



                                                                                                    

 

21.) FAS KORUNMA ÖNLEMİ FİLMAŞİN VE İNŞAAT DEMİRİ HK 
 
Fas tarafından 7213.91.90.00, 7214.20.90.00 ve 7214.99.91.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “filmaşin 
ve inşaat demiri” ithalatına karşı uygulanmakta olan kota ve kotayı aşan miktar için ilave vergi şeklindeki korunma 
önleminin uzatılmasına yönelik yönelik 17 Ağustos 2021 tarihinde bir gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. 
Rabat Ticaret Müşavirliği’nden edinilen malumata göre, anılan soruşturma sonucunda korunma önleminin 15 Ekim 
2023 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir. 
 
Link: 
https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/Avis%20public%20DDC05_2021_R%C3%A9examen%2
0FMFB.pdf 
 
22.) BAZI TARİFE KONTENJANI TEBLİĞLERİNİN 2022 YILI UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK 
DEĞİŞİKLİKLER HK 
 
Yapılan değişiklikler doğrultusunda ilgili Tebliğler kapsamı bazı eşya için azami miktarlar belirlendi. 

ESKİ HALİ YENİ HALİ 
Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY’ye göre 
yapılan tarife kontenjanlarına ilişkin tahsisat, tarife 
kontenjanı konusu ürüne ilişkin gümrük 
beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak, 
beyan edilen miktarla sınırlı olmak kaydıyla sırasıyla 
sonuçlandırılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam 
tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın 
tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanından 
faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife 
kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından 
firmaya bilgilendirme mesajları verilir. 

Ek-1’deki tabloda yer alan ve dağıtımı BSGTY’ye göre 
yapılan tarife kontenjanlarının tahsisatı, tarife 
kontenjanı konusu eşyaya ilişkin gümrük 
beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak 
yapılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife 
kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı 
tahsis edilir. Tarife kontenjanından faydalanmak üzere 
talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını 
aşması halinde sistem tarafından firmaya bilgilendirme 
mesajları verilir.” 

 
Yeni Eklenen Fıkra: 
 
8/7: Ek-1’deki tabloda karşılarında azami miktar bilgisi bulunan tarife kontenjanları bir gümrük beyannamesi 
kapsamında en fazla azami miktar sütununda belirtilen kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise ithalat 
rejimi hükümleri uygulanır.  Mezkûr tarife kontenjanlarına ilişkin olarak, bir firma beyanname tescil tarihini takip eden 
7 gün içinde yeniden aynı kontenjandan faydalanamaz. 
 
Değişikliklerin yapıldığı Tebliğler; 
 
––Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ Link: 
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211223-7.htm 
––Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Link: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211223-8.htm 
––İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Link: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211223-9.htm 
–– Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Link: 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211223-10.htm 
–– Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Link: 



                                                                                                    

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211223-11.htm 
–– Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Link:  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211223-12.htm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-94997749-553.01- 
Konu :Standart Dışı İhracat Talebi 
  

17.12.2021 / 70144468 
DAĞITIM YERLERİNE 

 
İlgi :08.12.2021 tarihli ve E-35094160-553.01-00069828665 sayılı yazı. 
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün ilgide kayıtlı yazısında, son dönemde Irak’a yapraklı 
narenciye ihracatına izin verilmesine yönelik taleplerin iletildiği, bu kapsamda Iraklı ithalatçı firmaların limon, 
portakal ve mandarin cinsi meyvelerin 'Bahçeden naturel olarak toplanıp' kendilerine bu şekilde gönderilmesini talep 
ettikleri ifade edilerek, Irak’a yapraklı narenciye ihracatına izin verilip verilmemesine yönelik talimata ihtiyaç 
duyulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, ihracatta Bitki Sağlık Sertifikalarının düzenlenmesinden sorumlu kuruluş 
olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın konuya ilişkin değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır. 
- Ürünlerin bahçeden naturel olarak toplanıp doğrudan ihraç edilmesi zirai karantina açısından risk oluşturmaktadır. 
İthalatçı ülkeler tarafından zaman zaman ürünlerimizin yapraklı olduğu ve zararlı organizmalar içerdiği gerekçe 
gösterilerek bildirim yapılmakta ve ihraç partileri geri gönderilmektedir. 
- İhraç ürünlerinin kontrolsüz şekilde, ürün işleme ve paketleme prosesi gerçekleşmeksizin, bahçeden toplandığı 
gibi yapraklı olarak ihracatı, alıcı ülkelerin bitki sağlığı ve karantinası gerekliliklerine ve uluslararası standartlara 
uyumsuzluk nedeniyle hem ihracatımızda ekonomik kayıplara hem de Türk ürünlerinin uluslararası ticarette prestij 
kaybetmesine neden olacaktır. 
- Bu nedenlerle narenciye ürünlerinin ithalatçı-ihracatçı firmaların taleplerine dayalı olarak bahçeden naturel olarak 
toplanıp yapraklı şekilde ihraç edilmesi uygun değerlendirilmemektedir. 
Bilgilerini ve yukarıda bahse konu değerlendirmeler göz önüne alınarak yapraklı narenciye ihracatına yönelik 
taleplere olumlu yaklaşılmaması hususunda gereğini arz/rica ederim. 
 
 

VEYSEL PARLAK 
Bakan a. 

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

Bilgi: 
İhracat Genel Müdürlüğüne 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-16934678-180.05 
Konu :Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Tayland 
 
 

15.12.2021 / 70051438 
DAĞITIM YERLERİNE 

 
İlgi: a) 16.06.2020 tarihli ve E-16934678-180.05-00055046489 sayılı yazımız. 
b) 27.04.2021 tarihli ve 063565625 sayılı yazımız. 
İlgi (b)’de kayıtlı yazımızda, Tayland Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen menşe 
şahadetnamelerinin "https://verify.dft.go.th" web adresinden doğruluğunun sağlanabilmesi amacıyla ilgili 
makamlarca, ülkemiz idarelerinin kullanımı amacıyla oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifre iletilmiştir. 
Öte yandan, yakın zamanda bazı ithalatçı firmalarımız tarafından, gümrük idarelerimizin Tayland’ın Endüstri 
Federasyonu (Federation of Thai Industries) tarafından düzenlenen elektronik menşe şahadetnamelerinin 
doğruluğunu "https://verify.dft.go.th" web adresi üzerinden önceden temin edilen kullanıcı adı ve şifresi ile 
gerçekleştiremediklerinden ötürü menşe şahadetnamelerinin idarelerimizce kabulünde sıkıntı yaşandığı ifade 
edilmiştir. 
Bunun üzerine, Bangkok Ticaret Müşavirimiz ile temasa geçilmiş olup, kendilerinin yetkili kuruluş ile yaptığı 
görüşmede, söz konusu Tayland Endüstri Federasyonu’nun Bakanlık tarafından menşe şahadetnamesi verme 
yetkisine sahip Tayland'ın en büyük üç sivil toplum kuruluşundan biri olduğu ancak söz konusu Federasyon 
tarafından düzenlenen belgelerin doğruluğunun temin edilecek kullanıcı ve şifre ile 
"https://fti.eco/Home/aboutus.aspxl" adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek olmasına rağmen, anılan web 
sayfasının yalnızca Tayland dilinde düzenlenmiş olmasından ötürü yurtdışındaki makamların belgeleri 
doğrulayabilmesinin mümkün olmadığı ve belge numarasının Aranya isimli yetkilinin aranyar@fti.or.th e-posta 
adresine gönderilmesi suretiyle belgelerin doğruluğunun sağlanabileceği bilgisi edinilmiştir. 
Bu kapsamda, Tayland Endüstri Federasyonu tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin hızlı ve güvenilir 
şekilde teyid edilebilmesi amacıyla, Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin 
doğruluğunun sağlandığı yönteme benzer şekilde bir yöntemin bildirilene kadar, anılan Federasyon tarafından 
düzenlenen belgelerin doğruluğunun aşağıda iletişim adresine belge numarasının iletilmesi suretiyle sağlanması 
gerekmektedir. 
Bilgileri ile gereğini rica ederim. 

Sevil KARACA AYDEMİR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 
“Ms. Aranya 
Tel: 02 345 1010 
E-mail: aranyar@fti.or.th” 
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 
 


