
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/10 
 

2022/ 10. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) EİB ÇİN'E GIDA İHRACATI DUYURUSU HK  

 
Bilindiği üzere Çin’e yapılacak gıda ihracatlarında 18 (14+4) ürün grubunda yeni bir kayıt sistemine geçilmiş olup 
sadece bu sisteme kayıt edilen üreticiler ihracat yapabilmektedir. 
 
İzmir İl Tarım Orman Müdürlüğünden alınan bir yazıda, son zamanlarda Çin’e yapılan ihracatlarda CTUR ile 
başlayan kayıt numarasını hiç almayan veya göndereceği ürün bazında CTUR numarası olmayan firmaların Çin’e 
ürünlerini gönderdikleri ancak CTUR numaraları olmadığı için ürünlerinin gümrükte beklediği bilgisi verilmiştir. 
 
Bu nedenle, Çin’e gerçekleşecek olan ihracatlarda mağduriyet yaşanmaması açısından, gerçekleştirilecek olan 
ihracat işlemleri sırasında firmalardan CTUR numarası almayanların kayıtlarını gerçekleştirmesi, CTUR numarası 
alan firmaların ise gönderecekleri ürün bazında ilgili kayıtlarının yapılıp yapılmadığını sistem üzerinden kullanıcı 
adı ve şifreleriyle girip kontrol etmelerinin büyük önem arz ettiği ifade edilmiştir. 
 
Link : https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=784146739202237164348 
 
2.)  UKRAYNA'DAKİ ASKERİ OPERASYON NEDENİYLE İADE EDİLEN BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN KONTROLÜ HK 
 
Ukrayna’ya ihraç edilen ürünlerden geri gelenlerin zirai karantina kontrollerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin 
olarak EIB  bir duyuru yayınladı ;  
 
- Gümrük birimlerince kapatılan mühürlerin seri numarasının, yukarıda Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen 
belgeler ile kontrolünün yapılarak, mühürlerin açılmadığının tespit edilmesi durumunda, giriş müdürlüklerinde 
sadece belge kontrolü ile işlem yapılmasının ve nihai uygunluğun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube 
Müdürlüğünce verileceği ürünlerde analiz yapılmadan yine belge kontrolü üzerinden uygunluk verilmesinin 
uygun olacağı, 
 
Bununla birlikte, iade edilen tohum, fide, fidan gibi analize tabi üretim materyali, iç ve dış mekân süs bitkileri, 
soğuk zincirle taşınan bitki ve bitkisel ürünler, tüketim amaçlı kuru soğan ve yemeklik patates ürünleri için söz 
konusu Tebliğ’e göre girişe yetkili olmayan Müdürlüklerden giriş yapılmak istenmesi durumunda; 
 
- Giriş Müdürlüklerince, gümrük mühürlerinin açılmadığının tespiti ile sevkiyata ait belge kontrolünün yapılması; 
Bitki Karantinası Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasına göre “Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi” 
düzenlenmesi; Bitki Sağlığı Dolaşım Belgesi üzerine gümrük mührünün numarasının yazılıp inspektör tarafından 
imza-kaşe-mühür ile onaylandıktan sonra söz konusu tebliğin ilgili eklerine göre yetkili birim ile sevkinin 
sağlanmasının, 
 
- Sevkiyatın varış yeri olan yetkili ildeki Müdürlük tarafından Dolaşım Belgesi üzerinde yazılı gümrük mührünün 
numarasının doğruluğunun ve mührün açılmadığının tespit edilmesi akabinde belge kontrolü ile işlem yapılması 



                                                                                                    

 

ve nihai uygunluğun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğünce verileceği ürünlerde analiz 
yapılmadan yani belge kontrolü üzerinden uygunluk verilmesinin, uygun olacağı ifade edilmiştir. 
 
Link : https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=784146673202237161745 
 
3.) PAKİSTAN'IN TÜRKİYE MENŞELİ MENŞELİ "SODA KÜLÜ” İTHALATINA İLİŞKİN DAMPİNG SORUŞTURMASI HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Pakistan tarafından ülkemiz menşeli 2836.20 
gümrük tarife pozisyonunda yer alan "Soda Külü” ithalatına karşı 30 Mart 2021 tarihinden bu yana bir anti-
damping soruşturmasının yürütüldüğünden bahisle, Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu tarafından 9 Şubat 2022 
tarihinde bir bildirim yayımlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu bildirimde, firmalarımız için yüzde 47,91 ile 
yüzde 78,98 arasında değişen oranlarda damping marjlarının hesaplandığı, ancak yerli üreticiler nezdinde 
herhangi bir zarar bulgusuna rastlanmadığı ifade edilerek soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiği 
belirtilmektedir. 
 
Link: https://www.ntc.gov.pk/wp-content/uploads/2022/02/ADC-61-Notice-of-Termination-Soda-Ash.pdf 
 
4.)  KURU KAYISI AMBALAJLARINDA İŞARETLEME BİLGİLERİ HK 
 
İhracata ve ithalata konu tarım ürünlerinden gerekli görülenlerin ticari kalite yönünden uygunluğunun 
gerektiğinde risk analizi esaslı olarak denetlenmesine ilişkin 2022/21 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği'nin  
Uygulama Genelgesi'nin "Etiket ve İşaretleme" başlıklı 20. maddesine yeni bir bent eklendi. 
 
Yeni eklenen bende göre "10 kg üstü doğrudan tüketiciye yönelik olmayan kuru kayısı"  ihracatında, ambalaj 
işaretlemeleri açısından “son tüketim tarihi veya raf ömrü” ibaresi ihtiyari olacak. 
 
İlgili maddenin son hali aşağıdaki gibidir. 
 
Etiket ve işaretleme 
 
MADDE 20- (1) İhracata konu ürünün üretimini ve/veya işlenmesini ve/veya ihracatını yapan firmanın birden çok 
işletmesinin bulunduğu durumlarda, etiket ve/veya işaretlemede Tebliğin 10’uncu maddesine göre ilgili işletme 
numarası ile oluşturulan parti numarası yer alacaktır. 
 
(2) 10 kg üstü doğrudan tüketiciye yönelik olmayan kuru kayısı ihracatında, ambalaj işaretlemeleri açısından "son 
tüketim tarihi veya raf ömrü" ibaresi "isteğe bağlı" olarak kullanılabilir.” 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=253301782202234154226 
 
5.)  TCMB - İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLEMESİ HK 
 
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi'nde değişiklik 
yapılarak Genelgenin Açık İhracat Hesabı İhbar Formu başlıklı Ek-1 formunun "gümrük beyannamesine ait bilgiler 
" bölümüne "Gideceği Ülke" ibaresi eklenmiştir (Yürürlük Tarihi: 15.04.2022). 



                                                                                                    

 

 
İlgili Genelge'ye göre ihracat hesabının, ek süreler de dâhil olmak üzere, süresi içerisinde kapatılamaması halinde 
açık hesap tutarı aracı bankaca 5 iş günü içinde Ek:1’deki forma uygun olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya 
Vergi Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilmek zorunda. 
 
Link: https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
 
6.) RUSYA FEDERASYONU'NA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATINDA BAZI KISITLAMALAR HK 
 
Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu’nun (RF) ülkemiz menşeli bitkisel ürün ithalatında RF Federal Veterinerlik ve 
Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznador) tarafından, tespit edilen muhtelif karantina zararlıları gerekçe 
gösterilerek, üretici ve ihracatçı firmalarımıza yönelik kısıtlama tedbirleri uygulanmaktadır. 
 
Moskova Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, 
Rosselkhoznadzor tarafından Büyükelçiliğimize iletilen ve gayri resmi İngilizce tercümesi ile örneği ekte yer alan 
5 Mart 2022 tarihli yazıya atıfla, ülkemiz menşeli domates, biber, kabak ve patlıcan ürünlerindeki mevcut 
kısıtlamaların 5 Mart 2022 tarihinden itibaren kaldırılmasının ve Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü garantisi altında Bitki Sağlığı Sertifikası düzenlenmesine tekrar başlanabilmesinin mümkün olduğu 
ifade edilmektedir. 
 
Aynı yazıda devamla, RF’nin ülkemiz menşeli domates ithalatında gerçekleştirilen karantina kontrollerinin 
Rosselkhoznador tarafından belirlenen kontrol noktalarında gerçekleştirildiği ve söz konusu kurumdan 
Büyükelçiliğimize ulaşan 4 Mart 2022 tarihli yazıya atıfla, mevcut kontrol noktalarının sayısının geçici olarak 
artırılmasının mümkün olduğu, ülkemiz menşeli domates ürünlerinin ilave olarak Rusya’nın “Verhniy Lars” sınır 
kapısı ve Belarus Cumhuriyeti’ndeki Avrasya Ekonomik Birliği sınırındaki gümrük giriş kapılarından ithalatının 
gerçekleştirilebileceği, ayrıca Kaluga Bölgesin’ndeki iki adet geçici depolama merkezinde de ikincil karantina 
kontrollerinin yapılabileceği ifade edilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=204395407202231093223 
 
7.)  BAZI İHRAÇ ÜRÜNLERİNE BİTKİ SAĞLIK SERTİFİKASI VE/VEYA SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENMEMESİ HK 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden intikal eden bilgiye göre; 
 
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak (KKTC) ihracat başvuruları, 
 
- Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşları tarafından 
yapılacak ihracat başvuruları 
 
- AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları, 
 



                                                                                                    

 

- Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının 
karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 kg’a kadar 
yapılacak ihracat başvuruları hariç, 
 
- Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılacak ihracat başvuruları dahil, 
 
olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin ihracatına 9 Mart 2022 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) bitki 
sağlık sertifikası ve/veya sağlık sertifikası düzenlenmeyecektir. 

G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı 
1507 
1516.20.91.00.12 
1516.20.96.00.13 

Soya yağı ve fraksiyonları 
 

1509 Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun 
olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

1512 
1516.20.91.00.16 
1516.20.96.00.14 
1516.20.91.00.11 
1516.20.96.00.12 

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları 
ve bunların fraksiyonları 
 

1514 
1516.20.91.00.18 
1516.20.91.00.21 
1516.20.98.00.21 

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları 
 

1515.21 
1515.29 
1516.20.91.00.24 
1516.20.98.00.15 

Mısır yağı ve fraksiyonları 
 

1517 Margarin 
 
 
Link: https://www.gaib.org.tr/tr/duyurular/bazi-ihrac-urunlerine-bitki-saglik-sertifikasi-veveya-saglik-sertifikasi-
duzenlenmemesi-4017.html 
 
8.) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK HK 
 
Kısa Konu: İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de değişiklik yapılmasına dair 
Tebliğ (İhracat 2022/3) ile; 
İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 57 nci sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“57- Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, 
kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine 
edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun 
olmasın) (GTP: 44.08)” 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220311-11.htm 



                                                                                                    

 

9.) İTHALAT GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2006/11 DE YAŞANAN SORUNLAR HK 
 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği'nce 9405 pozisyonu altında sınıflandırılan aydınlatma cihazlarının 
bazılarının hem kızma esaslı hem de led ampul takılarak kullanılabilecek formda üretildiği bu nedenle 9405 
pozisyonundaki gözetimi düzenleyen 2006/11 sayılı Tebliğ'de belirlenen farklı gözetim kıymetlerinden hangisinin 
dikkate alınacağı hususu bir yazıyla İthalat Genel Müdürlüğü'ne iletilmişti. 
 
İthalat Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısında ise; 
 
9405.49.90.00.00 GTiP'i altında yer alan ürünlerden,  
 
-"Yalnızca kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla 
kullanılmaya mahsus olanlarının" gümrük kıymeti 8 ABD Doları/brüt kg'ın altında; 
 
 -"kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya 
mahsus olanlarının haricindekilerin" de gümrük kıymeti 20 ABD Doları/brüt kg'ın altında  
 
olanlarının ithalatının gözetime tabi olduğu belirtilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/11032022-100618_cevabi-yazipdf.pdf 
 
10.) GERİ GELEN EŞYANIN TEMİNAT İLE TESLİM EDİLMESİ HK 
 
30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile, Gümrük Yönetmeliğinin “Hak ve menfaatlerin iadesi” başlıklı 451 inci 
maddesine, 
“(3) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata 
ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden 
yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve 
esaslar çerçevesinde izin verilir.”  
 
Şeklinde 3 üncü fıkra eklenmiştir. 
 
Buna göre, geri gelen eşya için, bu eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve 
menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın 
cevabı beklenmeksizin bunlara tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının 
talep edilmesi halinde Gümrükler Genel Müdürlüğü 2022/4 genelgesine göre işlem tesis edilecektir. 
 
Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/Geri%20Gelen%20E%C5%9Fyan%C4%B1n%20Temin
at%20%C4%B0le%20Teslim%20Edilmesi%20Hk_Ustyazi123.pdf 
 
 
 



                                                                                                    

 

11.) İZİNLİ GÖNDERİCİ İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ VE MEMUR KILAVUZU HK 
 
İzinli Gönderici İşlemleri Kılavuzu yayımlandı. Kılavuzda izinli gönderici uygulamasına ilişkin BİLGE Sistemi, NCTS 
ve TIR uygulamaları üzerinde yapılacak işlemler yer almaktadır. 
 
Link: 
https://ticaret.gov.tr/data/62174b7013b87650acd74f36/%C4%B0zinli%20G%C3%B6nderici%20%C4%B0%C5%9
Flemleri%20-%20Y%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC%20ve%20Memur%20K%C4%B1lavuzu.pdf 
 
12.) ABD / İNŞAAT DEMİRİ ANTİ-DAMPİNG ÖNLEMİ İDARİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HK 
 
ABD / İnşaat Demiri Anti-Damping Önlemi İdari Gözden Geçirme Soruşturması kapsamında ITA nihai kararını 
açıklamış olup, firmalarımız için yüzde 0 ve yüzde 1,02 oranlarında damping marjı hesaplanmıştır. Öte yandan, 
bireysel olarak incelenmeyen 4 firma için de gözden geçirme dönemi için damping marjı belirlenmiş, ayrıca 1 
firmamızın mezkur dönemde ABD'ye soruşturma konusu ürün ihracatı bulunmadığının tespit edildiği 
bildirilmektedir. 
 

 
 
Link: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-02-08/pdf/2022-02638.pdf 
 
13.) İTHALİ YAPILAN CEP TELEFONLARININ İHRACI HK 
 
18.06.2019 tarihli 30805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı 
Hakkında Tebliğ’in (İHRACAT: 2019/5) "İhracat İşlemleri" başlıklı 4 üncü maddesinde “(1) IMEI numarasını haiz 
eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere Sistemi üzerinden beyan sahibi 
tarafından BTK’ya başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrolün olumlu 
sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir. Beyan edilen eşyaya ait IMEI numarası gümrük beyan sistemine 
girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır. IMEI numarasını haiz eşyanın 
ihracatında bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı sorumludur. IMEI numarasının beyan 
edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair gümrük idaresince 
ayrıca bir araştırma yapılmaz. 
 
Link: https://www.igmd.org.tr/ithali-yapilan-cep-telefonlarinin-ihraci-hakkinda_haberi 
Ek-1: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2022 tarihli 72576849 sayılı yazısı 
 



                                                                                                    

 

14.) GÜNEY KORE MENŞE BEYANI KONTROLÜNÜN ŞÜPHE VE GEREK DUYULMASI HALİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HK. 
 
Güney Kore menşeli eşya için ibraz edilen menşe beyanlarının Güney Kore’de yerleşik bir ihracatçı tarafından 
yapılıp yapılmadığı hususuna bilhassa dikkat edilerek gümrük idarelerince incelenmesi, sonradan kontrolünün 
şüphe ve gerek duyulması halinde gerçekleştirilmesi hk. 
 
Ek-2: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.02.2022 tarihli ve 71950796 sayılı yazısı 
 
15.) SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK HK 
 
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 
aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmeyeceği; Lisans tadil 
başvurularının ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirmenin, sunulan belgelerin Kurum evrak 
sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanacağı; Lisansların sona ermesi ve iptali; LPG Dağıtıcı 
Lisansı sahiplerinin 5307 sayılı Kanun gereği de Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü 
yerine getirmekle yükümlü olacağı; LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler ile ilgili 
konularda değişiklikler, düzenlemeler yapılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220311-12.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
HİZMETE ÖZEL 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-52707093-622.01-00072576849 
Konu : İthali Yapılan Cep Telefonlarının İhracı 

07.03.2022 / 72576849 
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DERNEĞİNE 

İlgi : 22.02.2022 tarihli ve 831 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. 18.06.2019 tarihli 30805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Kimlik 
Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ’in (İHRACAT: 2019/5) "İhracat İşlemleri" başlıklı 4 üncü maddesinde 
“(1) IMEI numarasını haiz eşyanın ihracatı öncesinde, IMEI numarasının uygunluk kontrolü için Tek Pencere 
Sistemi üzerinden beyan sahibi tarafından BTK’ya başvurulur. BTK tarafından elektronik ortamda 
gerçekleştirilecek kontrolün olumlu sonuçlanması halinde, uygunluk yazısı verilir. Beyan edilen eşyaya ait IMEI 
numarası gümrük beyan sistemine girilir, beyannamenin tescilinde uygunluk yazısı gümrük idaresince aranır. IMEI 
numarasını haiz eşyanın ihracatında bu Tebliğ hükümlerine uygun işlem yapmaktan ihracatçı sorumludur. IMEI 
numarasının beyan edilmemesi halinde, cep telefonu haricindeki eşyanın IMEI numarası içerip içermediğine dair 
gümrük idaresince ayrıca bir araştırma yapılmaz. 

(2) Birinci fıkra kapsamında belirtilen uygunluk yazısı, beyan edilen IMEI bilgilerine göre GSMA verileri esas 
alınarak cihazlara ait IMEI numaralarının marka ve model bilgileriyle tutarlılığı ile kayıp, çalıntı, IMEI bilgisi 
değiştirilmiş olma durumu ve Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmeliğin 
ilgili hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek düzenlenir.” denilmektedir. 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’in “Bertaraf edilen veya ihraç 
edilen cihazlar başlıklı 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası “ İhracat maksadıyla IMEI numaralarının beyaz listeden 
çıkarılması talebi, ilgili cihazın ithalatçısı/imalatçısı tarafından yapılır.” hükmünü amirdir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Tekin ÇİTOĞLU 
Bakan a. 

Daire Başkanı V. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-16934678-180.99 

Konu : 164-İR-B/02-27.01.2022 

15.02.2022 / 71950796 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : 07.02.2022 tarihli ve 71664457 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan alınan 31.01.2022 tarihli ve 71474506 sayılı yazının 
ekinde yer alan 27.01.2022 günlü ve 164-B/02 sayılı İnceleme Raporuna ilişkin olarak, tüm gümrük idarelerimiz 
tarafından, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli tarifeden yararlandırılacak Güney 
Kore menşeli eşya için ibraz edilen menşe beyanının Güney Kore'de yerleşik bir ihracatçı tarafından yapıldığının 
teyit edilmesi suretiyle işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Sonradan kontrol konusuna da atıf yapan raporların Bölge Müdürlüklerimiz ile paylaşımı uygulamasına istinaden, 
rapor konusu incelemeye özel ibarenin ilgide kayıtlı yazımızda ifade edilmesinin Güney Kore menşeli tüm 
sevkiyatlara ait menşe beyanlarının sonradan kontrole gönderilmesi sonucunu yaratabileceği anlaşılmıştır. 

Mülga AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 2014/1 sayılı Genelgesinin "V. Serbest Dolaşıma Girişte İbraz 
Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü" bölümünün 1 inci maddesi uyarınca, gümrük müdürlüklerinin serbest 
dolaşıma giriş sırasında kendilerine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgeleri, Menşe şahadetnameleri ve Menşe İspat 
Belgelerinin doğruluk ve kurallara uygunluğundan şüphelenmeleri halinde söz konusu belgeler, sonradan kontrol 
gerekçeleri de belirtilmek suretiyle veya sondaj usulüyle ilgili ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını 
teminen gümrük idaresinin bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilmektedir. 

Bu kapsamda, ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususun, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması 
kapsamında tercihli tarifeden yararlandırılacak Güney Kore menşeli eşya için ibraz edilen menşe beyanlarının 
Güney Kore'de yerleşik bir ihracatçı tarafından yapılıp yapılmadığı hususuna bilhassa dikkat edilerek gümrük 
idarelerimizce incelenmesi ve 2014/1 sayılı Genelge uyarınca sonradan kontrolünün şüphe ve gerek duyulması 
halinde gerçekleştirilmesi yönünde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bilgileri ile gereğini rica ederim. 

Sevil KARACA AYDEMİR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine. 

 


