
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/14 
 

2022 / 14. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) TRANSİT REJİMİNDE KARŞILAŞILAN BAZI UYGULAMA FARKLILIKLARI HK 
 
Transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında;  
 
Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu 
aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali, Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası 
hususlarına açıklık getirilmesi hk. 
 
EK-1: Genelge No: 2022/7 (Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları) 
 
2.) UKRAYNA PLAKALI TAŞITLARIN YEŞİL KART SİGORTASI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü Ukrayna Plakalı Taşıtların Yeşil Kart Sigortası ile ilgili yazisi: Ukrayna plakalı taşıtların 
ülkeye girişleri sırasında ibraz edecekleri yeşil kartların bilinen formatta yeşil renkli, siyah/beyaz ya da PDF 
formatında dijital olarak telefon, tablet gibi araçlarla da sunulabileceği hk. 
 
EK-2: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 04.04.2022 tarihli 73459377 sayılı yazısı (Ukrayna Plakalı Taşıtların Yeşil 
Kart Sigortası) 
 
3.) SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ SINIFLANDIRMASI HK 
 
Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 21.02.2022 günlü 052-B/07 sayılı Cevaplı Rapor'a 
İlişkin Son Görüş'te 8528.52.10.00.00 GTİP beyanlı OCULUS QUEST2 marka/model sanal gerçeklik gözlükleri ile 
ilgili olarak firma tarafından İstanbul GDTB'ne BTB talebinde bulunulduğu, Gümrükler Genel Müdürlüğünce 
eşyanın 9504.50.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılmasının uygun olduğu belirtilmektedir. 
 
Bu bilgiler ışığında GÜVAS üzerinde yapılan analizler sonucunda; 
 
Ekte gönderilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri kapsamı eşyaların 8528.59 ya da 9504.50 tarife 
pozisyonunda yer alan eşyalardan olup olmadığı yönünde incelenmesi gerektiği belirtilmektedir. 
 
EK-3: Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73519518 sayılı yazısı 
(Sanal Gerçeklik Gözlüğü) 
 
4.) ITHAL BOYUNA KESME LEVHAYA TELAFI EDICI VERGI HK 
 
ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan telafi edici 
vergiye yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal söz 



                                                                                                    

 

konusu ürüne uygulanan telafi edici verginin kaldırılmasının teşvikin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini 
tespit etti. TEV oranlari %24,04, ve diğer tüm üreticiler için %251 seviyelerinde yer alıyor. 
 
5.) ÇOCUK BISIKLETLERI ITHALATINA UYGULANAN TELAFI EDICI VERGININ GEÇERLILIGI HK 
 
Meksiko Ticaret Müşavirliği;Meksika - ÇHC Menşeli "Çocuk Bisikletleri" Ithalatına Uygulanan Telafi Edici Verginin 
Geçerliliğinin Gözden Geçirilmesine Yönelik Idari Prosedüre Ilişkin Nihai Karar 
21.12.2015 tarihli Federal Resmi Gazete'de yayımlanan anti-damping soruşturmasının Nihai Kararı neticesinde 
ÇHC menşeli 8712.00.05 veya diğer tarife kodlarından ithal edilen "çocuk bisikletleri" ithalatına yönelik olarak; 
parça başına 13,12 ABD doları değerinde kesin telafi edici ücret uygulanmasına karar verilmişti. 
 
10.11.2020 tarihinde Ulusal Bisiklet Üreticileri Birliği (Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, A.C.) ile 
Meksikalı "Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. de C.V.", "Motos y Bicicletas Goray, S.A. de C.V.", "Bicicletas 
Mercurio, S.A. de C.V.", "Bicicletas Supermex, S.A. de C.V.", "Bicicletas Veloci, S.A. de C.V.", "Corporativo La Bici, 
S.A. de C.V.", "Bicicletas Cinelli, S.A. de C.V." ve "Rebimo de Guadalajara, S.A. de C.V." şirketlerinin başvuruları 
üzerine, 17.12.2020 tarihinde Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından ÇHC menşeli "çocuk bisikletleri" ithalatına 
uygulanan telafi ücretinin geçerliliğinin gözden geçirilmesine yönelik idari prosedürün başladığını bildiren Karar 
yayımlanmış; inceleme dönemi 1 Ekim 2019 - 30 Eylül 2020 ve analiz dönemi 1 Ekim 2015 - 30 Eylül 2020 tarihleri 
arası olarak belirlenmişti. 
 
Bu defa, 01.04.2022 tarihli Federal Resmi Gazete'de yayımlanan; ÇHC menşeli 8712.00.05 veya diğer tarife 
kodlarından ithal edilen "çocuk bisikletleri" ithalatına uygulanan telafi edici verginin geçerliliğinin gözden 
geçirilmesine yönelik idari prosedüre ilişkin nihai Karar neticesinde; yukarıda belirtilen telafi edici ücretin 
22.12.2020 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir. 
 
Link: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647817&fecha=01/04/2022  
 
6.) MISIR BAZI HURDALARIN İHRACATINA 6 AYLIK YASAK HK 
 
Kahire Ticaret Müşavirliği: Mısır Bazı Hurdaların İhracatına 6 Aylık Yasak Koydu. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 
bazı hurdaların ihracatına 6 aylık yasak koymuş bulunmaktadır. İlgili Bakanlığın Kararı daha önce Mühendisler 
Odasının gazetelere verdiği demeçlerin bir yansıması olarak görülebilir. Bu kapsamda ilgili Oda üretimde 
kullanılan ve ithalatı olan hurdaların ihracatına yasak koyması talebinde bulunmuştu. Bu muvacehede, bakır ve 
kurşun hurda ve bazı işlenmiş ürünlerinin ihracı yasak kapsamındadır. 
 
Link: http://www.mti.gov.eg/Arabic/MediaCenter/News/Pages 
 
7.) MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERININ ONAY İŞLEMLERI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekteki yazılarında, Menşe ve Dolaşım Belgelerinin alıcıya ilişkin kutucuğuna 
ihracatçı tarafından talep edilmesi halinde, sadece bir firma unvanına yer verilmek şartı ile birden fazla adres 
bilgisinin yazılmasının mümkün bulunduğu belirtilmektedir. 
 
EK-4: Menşe Ve Dolaşım Belgelerının Onay İşlemlerı Yazısı 



                                                                                                    

 

 
8.) İMALATÇILAR TARAFINDAN YAPILAN MAL IHRACI TASLAĞI HK 
 
İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında ihracat bedeline göre iade alma müessesi seçimlik hak olarak 
getirilmektedir. Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat 
teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV 
tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecekler. Demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 KDV tevkifati 
getirilmektedir; ancak ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler 
tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat 
uygulanacaktır. 
 
Link: https://www.verginet.net/Dokumanlar/2022/KDVTebligTaslak41.pdf 
 
9.) OTOMASYON SISTEMINDE TANIMLANAN YENI MUAFIYET KODLARI HK 
 
Bulgaristan iş makine ve ticari taşıma yapmayan ile TR traktörler resmi ve naklen yayın taşıtlarda muafiyet hk. 
 
EK-5: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73468608 sayılı yazısı 
 
10.) AVRUPA BIRLIĞI (AB) 'NE FILIZ İHRACATI HK 
 
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda, ülkemizden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere insan 
tüketim amaçlı filiz ve filiz üretimine yönelik tohumların ihracatına dair 17.05.2019 tarihli AB Resmi Gazetesinde 
yayımlanarak 14 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe giren 704/2014/EC sayılı AB Komisyon Yönetmeliğini yürürlükten 
kaldıran 2019/628 sayılı Komisyon Yönetmeliği kapsamında hazırlanan uygulama prosedürü ve filiz ve filiz 
üretimine yönelik tohum ihracatlarında bu prosedür ekinde yer alan güncel model sertifikanın düzenlenmesinin 
gerektiği belirtilmektedir. 
 
Link: http://www.egebirlik.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=369957874202244162842 
 
11.) GÖZETIM UYGULAMASI-KAYIT BELGESINDE CEZA HK 
 
Kayıt belgesine tabi eşyaların gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden 
vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın idare 
aleyhine sonuçlanması durumunda cezai işlem tesis edilemeyeceği belirtiliyor. 
 
EK-6: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli 73264340 sayılı yazısı 
 
12.) ANTREPO VE SERBEST DOLASIMA GIRIS BEYANNAMELERININ 31. NO.LU KUTUSU HK 
 
İstanbul Gumruk ve Dis Ticaret Bölge Mudurlugu nun bağlantıları olan gumruk mudurluklerine gönderdiği 01 
Nisan tarihli talimat yazısında; Gümrukler Genel Mudurlugu nün 2009/17 sayılı genelgesi uyarınca antrepo ve 
serbest dolasima giris beyannamelerinin 31. No.lu kutusunun eşyanın tespitini kolaylaştıracak şekilde eşyanın 
ayrıntılı tanımını istediği fakat buna uyulmadığının tespit edildiği, diğer taraftan beyannamelere eklenen 



                                                                                                    

 

faturaların Gumruk Yonetmeligi nin “fatura” başlıklı 115/1 md.ne uygun olmadığı ve bu konulara hassasiyet 
gösterilmesi gerektiği talimatlandırılmıştır. 
 
EK-7: Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü  
 
13.) DAHILDE IŞLEME HARIÇTE IŞLEME BELGELERINE EK SÜRE VERILMESI HK 
İhracat Genel Müdürlüğü Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı ile ilgili yazısı: Ticaret Bakanlığı'nın 04/04/2022 tarihli 
makam onayı ile Rusya ve Ukrayna kaynaklı olarak dahilde işleme hariçte işleme belgelerine ek süre verilmesi: 
Dahilde işleme izin belgesi /dahilde işleme izinlerine -Hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine -D3 kodlu dahilde 
işleme izin belgelerine -Vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat 
kredilerine Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle mücbir sebebe ilişkin ek süre verilebilecek. 
 
EK-8 : İhracat Genel Müdürlüğü Yazısı - E-88364507-451.01-00073504888 
 
14.) ASKIYA ALMA REJIMI VE TARIFE KONTENJANI HK 
 
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda;  
 
Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 
Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise 
kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere 
edilerek karara bağlandığı hatırlatılmaktadır. 
 
Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya 
tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların 
Bakanlığa en geç 10/05/2022 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir. 
 
Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt 
numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-
ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir. 
Ek için tıklayınız. 
 
Link: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2022-5276.html 
 
15.) ZEYTINYAĞI İHRACATI KISITLAMASI HK 
 
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Karadeniz havzasında yaşanan olağanüstü durum 
nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla, 
150930000014 ve 150990000018 GTİP'li - Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg'ı Geçen Zeytinyağı) ürünleri 
için başlamış işlemler ve muafiyetler hariç dönemsel olarak kısıtlama getirildiğinin daha önceki yazılarında 
bildirildiği ifade edilmektedir. 
 
Yazıda devamla, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gelen yazı ile; Dönemsel kısıtlamanın başladığı 26.2.2022 
tarihinden önce Ticaret Bakanlığı TAREKS sisteminde başvurusu onaylanmış ve gümrük beyannamesi açılmış 



                                                                                                    

 

sadece 150930000014 ve 150990000018 GTİP'li Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg'ı Geçen Zeytinyağı) 
ürünlerinin ihracat başvurularının başlamış işlem olarak kabul edilebileceğine karar verildiği belirtilmekte, bu 
kapsamda; başlamış işlem tanımına giren 150930000014 ve 150990000018 GTİP'li Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj 
miktarı 5 Kg'ı Geçen Zeytinyağı) ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde 
sakınca bulunmadığı bildirilmektedir. 
 
Link: https://izto.org.tr/tr/duyurular/genel-duyurular/zeytinyagi-ihracati-kisitlamasi-hakkinda 
 
16.) MOTORLU/MOTORSUZ KARAVANLAR HK 
 
Bahse konu motorlu/motorsuz karavanların rejim hükümlerine aykırı olarak ülkemizde bırakılmalarının önüne 
geçilebilmesi ve ülkemize girdikleri şekli ile çıkış yapmalarının sağlanmasını teminen, mezkur karavanların 
ülkemize girişleri esnasında “ek taşıt açıklama/araca ait özel açıklama” alanına söz konusu karavanlara ilişkin 
ayniyetinin sağlanmasına yarayacak bilgilerin girilmesi ve fotoğraflarının çekilerek muhafaza edilmesi ile 
karavanların ülkemizden çıkışlarında ise ayniyetinin uygun olduğunun anlaşılması üzerine karavanların yurtdışı 
edilmesine izin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
EK-9: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli 73534557 sayılı yazısı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1:  
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-96603261-010.06.02-00073283416 

Konu : Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı 
Uygulama Farklılıkları 

04.04.2022 / 73283416 
GENELGE 
2022/07 

Bakanlığımıza intikal eden yazı ve olaylardan, transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin 
uygulanmasında; 

- Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, 

- TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının 
iptali, 

- Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası, 
Hususlarında gümrük idareleri arasında farklı uygulamaların söz konusu olduğu anlaşıldığından aşağıda yer alan 
açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür. 

1. Transit beyannamelerine ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları: 

Bilindiği üzere 4458 sayılı Gümrük Kanununun 35/A maddesinde özet beyanın, eşyanın Türkiye Gümrük 
Bölgesine getirilmesinden önce giriş gümrük idaresine verileceği hüküm altına alınmış olup “giriş gümrük 
idaresi” deyimi aynı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde açıklanmıştır. Ayrıca Gümrük 
Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde de TIR Karnesi kapsamı eşya için özet beyan 
aranmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Özet beyana ilişkin usul ve esasları belirleyen “Özet Beyan Uygulaması” konulu 2012/2 sayılı Genelgenin “Özet 
Beyan Eksiklik/Fazlalığının Tespit ve Takip Edileceği Gümrük İdaresi” başlıklı 3-a maddesinde ise; 

- Özet beyan eksiklik/fazlalığının konusunu Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için giriş gümrük idaresine 
verilen özet beyanın oluşturduğu, dolayısıyla özet beyan eksiklik/fazlalık tespiti ve takibatının giriş gümrük 
idarelerince yapılacağı ve takibatın eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından 
önce başlatılacağı, 

- Transit rejimi kapsamında transit beyannamesi ile giriş gümrük idaresinden varış (iç ya da sınır) gümrük 
idaresine sevk edilen eşyada varış gümrük idaresince farklılık tespit edilmesi durumunda, varış gümrük 
idaresinde özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı yapılmasının söz konusu olmadığı, 

- TIR karnesi kapsamındaki eşyada tespit edilen eksiklik veya fazlalıklara ilişkin takibatın, özet beyan 
hükümlerine göre değil, TIR karnesine ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılacağı, 
Hüküm altına alınmıştır. 



                                                                                                    

 

Bu bağlamda, özet beyan giriş gümrük idaresine verilmekte olup transit rejimi kapsamında varış (iç ya da sınır) 
gümrük idaresine sevk edilen eşya için 2012/2 sayılı Genelge uyarınca özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı 
uygulaması söz konusu değildir. Bu çerçevede özet beyan eksiklik/fazlalık tespiti ve takibatının giriş gümrük 
idaresince yapılması gerekmekte olup transit rejimi kapsamında taşınan eşya için varış gümrük idaresince 
yapılan muayene sonucunda eşyada beyana aykırılık çıkması halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 239 ila 242 inci 
maddelerinde ulusal ve ortak transit rejimi ayrımı yapılarak düzenlenen hükümler; TIR Karnesi kapsamındaki 
eksiklik ve fazlalık takibatları için ise Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)'nin 34 üncü 
maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması gerekir. 

2. TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının 
iptali: 

Yukarıda bahsedildiği üzere Gümrük Yönetmeliğinin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde TIR 
Karnesi kapsamı eşya için özet beyan aranmayacağı hüküm altına alınmış olup, TIR Karnesi kapsamında taşınan 
eşya için Volet-2 bilgilerinden BİLGE Sisteminin özet beyan modülünde otomatik olarak oluşturulan, “IM” kodlu 
sayıya sahip ve “TIRİTH” rejim kodlu TIR ithalat kaydı, TIR Karnesi işlemlerinin yapıldığı TIR Transit Takip 
Programı ile BİLGE Sistemi arasında karşılıklı olarak, doğrudan veri aktarma mekanizmasının bulunmaması 
nedeniyle, eşyanın başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için düşünülmüş teknik bir çözümdür. 

Benzer şekilde, BİLGE Sisteminin özet beyan modülünde; NCTS beyannamesinin varış gümrük idaresince 
varışının haber edilmesi aşamasında “İç gümrük olarak mı işlem yapılıyor ?” sorusuna “Evet” denilmesi 
durumunda sistem tarafından anılan transit beyannamesine ilişkin transit beyannamesi ile aynı sayıya sahip bir 
NCTS teslim kaydı, HT kodlu aktarma bildiriminin varış gümrük idaresince varış işleminin onaylanması ile birlikte 
sistem tarafından anılan aktarma bildirimine ilişkin aktarma bildirimi ile aynı sayıya sahip bir teslim kaydı 
oluşturularak eşyanın başka bir gümrük rejimine tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır. 

Söz konusu TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma bildiriminden oluşturulan teslim 
kayıtları, BİLGE Sisteminin özet beyan modülünde oluşmakta olsa da söz konusu kayıtlar gerçek ve hukuki 
anlamda özet beyan niteliğini haiz değildir. 

Bu itibarla, sistemde otomatik olarak oluşturulan ve yükümlü hatasından kaynaklanmayan söz konusu kayıtların 
iptalinde; Gümrük Yönetmeliğinin (82) numaralı ekinin 3 üncü maddesinde yer alan “Özet beyan iptali 
(yükümlünün hatasından kaynaklanması hali).” durumunda uygulanan Gümrük Kanununun 241 inci 
maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki usulsüzlük cezasının uygulanmaması gerekir. 

3. Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası: 

Bilindiği üzere NCTS beyannamelerine, varış gümrük idaresinde "Varışı haber et" komutuyla yapılan varış kaydı 
ile birlikte sistem üzerinden otomatik olarak hareket gümrük idaresine taşımanın sonlandığını bildiren “Varış 
Bilgisi” mesajı [ARR_ADV (IE006)] gönderilmekte olup söz konusu varış kaydı hukuki ve gerçek anlamda Gümrük 
Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde yer verilen varış bildirimi değildir. 

Bu kapsamda, transit süresi aşımlarında; Gümrük Yönetmeliğinin (82) numaralı ekinin 43 üncü maddesinde yer 
alan “Varış bildiriminin, taşıma aracının eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaşmasından sonraki altı 
saatten daha sonra verilmesi.” hükmü uyarınca Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında usulsüzlük cezası değil, transit sürelerinin ne kadar aşıldığına bağlı olarak aynı 
Kanunun 241/3/e, 241/4/d, 241/5/a veya 241/6/c maddeleri uyarınca idari para cezası uygulanması gerekir. 



                                                                                                    

 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim. 

Rıza Tuna TURAGAY 
Bakan a. 

Bakan Yardımcısı 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2:  
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-72093537-225.99 

Konu :Ukrayna Plakalı Taşıtların Yeşil Kart Sigortası 

04.04.2022 / 73459377 

DAĞITIM YERLERİNE 

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu`nun 22.03.2022 tarihli, 226 sayılı yazısında, özetle, son dönemlerede Ukrayna ile 
Rusya Federasyonu arasında ortaya çıkan kriz nedeniyle Ukrayna plakalı taşıtların yeşil kart sigorta serifikalarını 
sigorta şirketlerinden matbu olarak almalarında sıkıntı yaşadığı, bu nedenle, söz konusu taşıtların PDF olarak 
veya PDF`nin yazdırılmış hali olan siyah beyaz sunacakları yeşil kartların Ukrayna Bürosunun garantisi altında 
olduğu, sınırlardan geçişlerde PDF, siyah/beyaz ve standart yeşil kartların kabul edilmesinin istendiği, PDF 
formatlı yeşil kartların geçerli olup olmadığının https: // gc.mtsbu.ua / MTSBU_Pages/Tree.aspx?autoauth=true 
adresinden kontrol edilebileceği bilgisinin paylaşıldığı belirtilerek Ukrayna plakalı taşıtların ülkeye girişleri 
sırasında ibraz edecekleri yeşil kartların bilinen formatta yeşil renkli, siyah/beyaz ya da PDF formatında dijital 
olarak telefon, tablet gibi araçlarla da sunulabileceği ifade edilmektedir. 

Söz konusu yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Hakan DALÇIK 

Bakan a. 

Daire Başkanı 

EKLER : 

1-1 Adet yazı Örneği 

DAĞITIM: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-3:  
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-80572740-205 

Konu : Sanal Gerçeklik Gözlüğü 

05.04.2022 / 73519518 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği gibi Gümrük Tarife Cetvelinde görüntü monitörleri 8528, video oyun konsolları ve makineleri 9504.50, 
gözlükler ve benzerleri ise 9004 tarife pozisyonlarında sınıflandırılmıştır. 

Yine, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinde; 

- 8528 Tarife Pozisyonu açıklama notlarında; "Bu grup şunları kapsar: (1) Televizyon alıcı cihazı ile mücehhez 
olmayan monitörler ve projektörler." 

- 95. Faslın 3 nolu notunda "....... yukarıda 1 no.lu not hükmü saklı kalmak şartıyla, sadece veya esas itibariyle bu 
Fasıla giren eşya ile kullanılmaya elverişli olan aksam, parça ve aksesuar, ait oldukları eşyanın pozisyonunda 
sınıflandırılırlar." 

Denilmektedir. 
Ayrıca, 11.01.2018 tarihli, 30298 mü. sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/11114 sayılı B.K.K.'ında Video 
oyunu konsolu için sanal gerçeklik seti: Perakende satışa yönelik bir kutu içinde sunulur ve içeriğinde bir adet 
başa takılan ekran [sanal gerçeklik başlığı (headset)], bir adet işlemci, bir adet başa takılan stereo kulaklık (saplı), 
bağlantı kabloları (HDMI, USB ve sanal gerçeklik başlığı), bir AC adaptör ve güç kablosu bulunur. Gözlüğü 
anımsatan sanal gerçeklik seti; sensörler, video görüntü modülü (yan yana iki görüntüyü gösterebilir) ve 
kullanıcının video ekranı modülünün görüntüsünü stereoskopik görmesini sağlayan iki adet büyüteçli mercek 
içerir. İşlemci birimi, sanal gerçeklik başlığı ile video oyunu konsolunu senkronize etmeye yarar (konsoldan gelen 
video sinyallerini gözlüğe; gözlükten aldığı sinyalleri ise konsola iletir)." şeklinde tanımlanan eşyanın 9504.50 
tarife pozisyonunda, 05.12.2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-
Sınıflandırma Kararları) (Seri No:27) de "Video oyunu konsolu için sanal gerçeklik seti. Ürün perakende satışa 
yönelik bir kutu içinde sunulur ve içeriğinde bir adet başa sabitlenerek göze takılan ekran [sanal gerçeklik başlığı 
(headset)], bir adet işlemci, bir adet başa takılan stereo kulaklık, bağlantı kabloları (HDMI, USB ve sanal gerçeklik 
başlığı), bir AC adaptör ve güç kablosu bulunur.Gözlüğü anımsatan sanal gerçeklik seti; sensörler, video görüntü 
modülü (yan yana iki görüntüyü gösterebilir) ve kullanıcının video ekranı modülünün görüntüsünü stereoskopik 
görmesini sağlayan iki adet büyüteçli mercek içerir. İşlemci birimi, sanal gerçeklik başlığı ile video oyunu 
konsolunu senkronize etmeye yarar (konsoldan gelen video sinyallerini gözlüğe; gözlükten aldığı sinyalleri ise 
konsola iletir)." Şeklinde tanımlanan eşya 9504.50 tarife pozisyonunda, "Belirli bir cep telefonuna bağlanıp 
kullanılmak üzere tasarlanmış olan sanal gerçeklik başlığı (headset). Ürün, dâhili bir Merkezi İşlem Birimi (CPU), 
cep telefonu ekranının görüntüsünü büyütmek için bir çift dışbükey mercek ve cep telefonunu kontrol etmek için 
bir dokunmatik yüzey içerir. Ürün, kullanıcıya cep telefonunun ekranındaki görüntülerin stereoskopik (üç boyutlu) 
bir görünümünü sağlar." olarak tanımlanan eşya ise 9004.90 tarife pozisyonunda, 



                                                                                                    

 

14.06.2013 tarihli, 28677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma 
Kararları) (Seri No:15) de Katlı durumdayken yaklaşık 15x3,5x2,5 cm boyutlarında taşınabilir, pille çalışan görüntü 
gösteren, elektronik, göze takılan cihaz (Video gözlüğü) Cihaz, gözlük çerçevesine benzer bir kaideye monte 
edilmiş her biri 640x480 piksel çözünürlükte (sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi verir) LCD 
göstergeler, ses işlemci devrelerinden oluşmaktadır. Cihaz otomatik bilgi işlem makinesine, video gösterme 
cihazlarına, TV, oyun konsollarına bağlanabilmektedir. Eşya eğlence amaçlı sanal 3 boyutlu (3D) video görüntüleri 
göstermektedir. Cihaz 85.28 pozisyonu anlamında görüntü göstermektedir. Cihaz 2 adet çok küçük LCD ekran 
(her biri bir gözün önüne gelecek şekilde) kullanmakta sanal olarak 2 metre uzaklıktan bakılan 80 inç ekran hissi 
vermektedir. Bu özellikler dikkate alındığında eşya film seyretme, TV seyretme, oyun oynama gibi eğlence 
amacıyla kullanılmaktadır." Şeklinde tanımlanan eşya 8528.59.40 tarife pozisyonunda, 

Sınıflandırılmıştır. 

Yine, Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 21.02.2022 günlü 052-B/07 sayılı Cevaplı 
Rapor'a İlişkin Son Görüş'te 8528.52.10.00.00 GTİP beyanlı OCULUS QUEST2 marka/model sanal gerçeklik 
gözlükleri ile ilgili olarak firma tarafından İstanbul GDTB'ne BTB talebinde bulunulduğu, Gümrükler Genel 
Müdürlüğünce eşyanın 9504.50.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılmasının uygun olduğu belirtilmektedir. 

Bu bilgiler ışığında GÜVAS üzerinde yapılan analizler sonucunda; 

Ekte gönderilen serbest dolaşıma giriş beyannameleri kapsamı eşyaların 8528.59 ya da 9504.50 tarife 
pozisyonunda yer alan eşyalardan olup olmadığı yönünde incelenmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla, ekli listede yer alan serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında 
Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince ve Kontrol Şubesi Çalışma Rehberinin 5.2.9. İletişim (Numune, Bilgi ve 
Belge Talebi) alt başlığı yöntemlerinden de yararlanılarak Bölge Müdürlüğünüz Kontrol Şubesi tarafından 
incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi gerekmektedir 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa ALICI 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

Ek: Beyanname Listesi 

Dağıtım: 

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-4: 

 

 



                                                                                                    

 

 
EK-5: 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-96603261-120.01.05- 

Konu :U-Net Otomasyon Sisteminde Tanımlanan Yeni 
           Muafiyet Kodları Hk 

05.04.2022 / 73468608 

DAĞITIM YERLERİNE 

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı`nın bir örneği ekte yer alan 21.03.2022 tarihli ve 73021304 sayılı yazısında 
özetle; Ülkemiz ile Bulgaristan arasında 24-25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon (KUKK) Toplantısı sonunda imzalanan Protokol uyarınca, 

a) Bulgaristan plakalı iş makineleri, özel amaçlı taşıtlar, ticari taşıma yapmamak ve mal taşımamak kaydıyla 
bakım, onarım veya modifikasyon için gelen taşıtlardan geçiş belgesi istenmemesine yönelik olarak 23, 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği`nin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b), (ç) ve (g) 
bentlerinde yer alan taşımaları kapsayan Türk plakalı taşıtlar için de uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi 
aranmamasına yönelik olarak; 

Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar için 24, 

Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar için 25, 

Naklen yayın taşıtları için 26, 

numaralı yeni muafiyet kodları tanımlandığı bildirilmektedir. 
Bu kapsamda, U-NET sisteminin çalıştığı tüm programlarda (NCTS Uygulaması, TIR Takip Programı, İRB, Taşıt-2) 
gerekli sistemsel düzenlemeler tamamlanmış olup, konuya ilişkin olarak bağlantı idarelerinize bilgi verilmesi 
hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Ek: 1 Adet Yazı 

Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 



                                                                                                    

 

T.C. 

ULASTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIGI 

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-43200378-724.01.01-231288 

Konu :U-Net Otomasyon Sisteminde 

Tanımlanan Yeni Muafiyet Kodları 

TİCARET BAKANLIĞINA 

(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

Bilindiği üzere, ulaştırmaya ilişkin hizmetlerin sınır kapılarında tek elden ve mahalinde Bakanlığınız tarafından 
yürütülmesi amacıyla 25.07.2006 tarihinde yetki devrine ilişkin Protokol imzalanmıştır. Ayrıca, anılan Bakanlık 
ile 31.07.2013 tarihinde imzalanan " Veri Değişimine İlişkin Protokol" uyarınca, ulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin 
kontrol ve kayıt işlemleri 23.06.2014 tarihinden itibaren iç gümrüklerde de (hareket gümrüklerinde) 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Buna göre U-Net Otomasyon Sisteminde; 

a) Ülkemiz ile Bulgaristan arasında 24-25 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon (KUKK) Toplantısı sonunda imzalanan Protokol uyarınca, Bulgaristan plakalı iş makineleri, özel amaçlı 
taşıtlar, ticari taşıma yapmamak ve mal taşımamak kaydıyla bakım, onarım veya modifikasyon için gelen 
taşıtlardan geçiş belgesi istenmemesine yönelik olarak 23, 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği`nin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b), (ç) ve (g) 
bentlerinde yer alan taşımaları kapsayan Türk plakalı taşıtlar için de uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgesi 
aranmamasına yönelik olarak; 

- Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar için 24, 

- Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar için 25, 

- Naklen yayın taşıtları için 26 
numaralı yeni muafiyet kodları tanımlanmıştır. 

Bilginizi ve bu kapsamda gümrük otomasyon sisteminde gerekli değişikliklerin yapılması, ayrıca sınır 
kapılarının/iç gümrüklerin konuyla ilgili bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz ederim. 

Murat BAŞTOR 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 

 



                                                                                                    

 

EK-6:  

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-85593407-502.02- 

Konu :Gözetim Uygulaması - Kayıt Belgesi 

03.04.2022 / 73264340 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi: a) 04.01.2002 tarihli, 70665461 sayılı dağıtımlı yazınız. 

b)15.02.2022 tarihli, 71922495 sayılı dağıtımlı yazımız. 

c) 23.02.2022 tarihli, 72160060 sayılı dağıtımlı yazımız. 

İlgi (a)`da kayıtlı yazımızda; Bakanlığımız aleyhine Danıştay 7. Dairesinin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan 
davada verilen 21.09.2021 tarihli karar ile, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu 
Genelge`nin 3 üncü maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin 
durdurulmasına karar verildiği, 

İlgi (b)`de kayıtlı yazımızda; 2021/13 sayılı Genelgenin yürütmesinin durdurulması kararına istinaden 2019/1 sayılı 
Genelgenin değişiklikten önceki (mülga) 3 üncü maddesine göre işlem yapılamayacağı, söz konusu yargı kararının 
uygulanmasını etkisiz hale getirmemek kaydıyla, 2019/1 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi dışındaki maddelerine 
ilişkin bir yargı kararı bulunmaması hasebiyle, anılan Genelge`nin 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamlarına giren 
başkaca somut olaylara uygulanabileceği, 

İlgi (c)`de kayıtlı yazımızda ise; söz konusu yürütmenin durdurulması kararı uyarınca 2019/1 sayılı Genelgenin 3 
üncü maddesine göre ceza kararı düzenlenmemesi, düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş cezaların iptal 
edilmesi, tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul edilmesi, 
mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar çerçevesinde işlem 
yapılması, kesinleşmiş bulunan ceza kararları ile ilgili tahsil işlemlerinin ise ilgili mevzuatına göre devam edeceği 
duyurulmuştur. 

Muhtelif gümrük idarelerinden Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılarda özetle; 2021/13 sayılı Genelge`nin 
yürütmesinin durdurulması kararından bahisle, 2020/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 
bazı eşya grupları için gözetim uygulamasının mevcut bulunduğu, uygulamanın yükümlünün kayıt belgesini temin 



                                                                                                    

 

ederek gümrük idaresine tevsik etmesi şeklinde devam ettiği, yükümlüsünce kayıt belgesinden kaynaklı yurt dışı 
gidere tekabül eden gümrük vergilerinin iadesi için yargı yoluna gidilip geri verme işlemi gerçekleşmesi 
sonrasında, 2016/9 sayılı Genelge hükümlerine göre öncelikle Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesi, 
müteakiben Gümrük Kanunu’nun 235/1-c ve akabinde 235/4-c maddesi hükümleri gereğince ceza kararı tanzim 
edilip/edilmeyeceği ile Danıştay tarafından verilen bahse konu yürütmenin durdurulması kararının kayıt 
belgesine tabi eşya için uygulanıp/uygulanmayacağına dair görüş talebinde bulunulmuştur. 

Tereddüt edilen hususlar Genel Müdürlüğümüz görüşleriyle birlikte 10.03.2022 tarihli, 72656804 sayılı yazımız 
ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nden sual edilmiş olup; adıgeçen Genel Müdürlükten alınan bir örneği ekli 
18.03.2022 tarihli, 72957948 sayılı yazıda özetle; Danıştay Yedinci Dairesinin 21.09.2021 tarihli, E.2021/1268 
sayılı yürütmenin durdurulması kararının gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, kayıt belgesine tabi 
eşyaların da bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiş, maddi ve hukuki tespitler 
çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, 31.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin 
durdurulması kararının, kayıt belgesine tabi eşyalar için de dikkate alınması ve gümrük beyannamesinin tescilinde 
kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi 
işlemine karşı açılan davanın idaremiz aleyhine sonuçlanması durumunda Kanunun 235 inci maddesi 
çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceği yönündeki Genel Müdürlüğümüz görüşlerine iştirak edildiği ifade 
edilmiştir. 

Bu çerçevede; kayıt belgesine tabi eşya ithalatlarında, hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilen 2019/1 
sayılı Genelge`nin 3 üncü maddesi kapsamında işlem tesisi halinde ilgi (c)`de kayıtlı dağıtımlı yazımız 
doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir. Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim. 

 

Mustafa GÜMÜŞ 

Genel Müdür 

EK: 1 adet yazı 

DAĞITIM: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri`ne 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Sayı:E-27299683-045.02[HYS390767]- 

Konu:Gözetim Uygulaması - Kayıt Belgesi 



                                                                                                    

 

 

18.03.2022 / 72957948 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi: a) 18.01.2022 tarihli ve E-85593407-165.99-70987073 sayılı yazınız. 

b) 11.02.2022 tarihli ve E-27299683-045.02[HYS30767]-71884649 sayılı yazımız. 

c) 10.03.2022 tarihli ve E-85593407-502.02-00072656804 sayılı yazınız. 

İlgi (c) yazınızda özetle; CT Global Çözüm Ortaklığı Denizcilik Lojistik İnş. Tekstil ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından 
Bakanlığımız aleyhine Danıştay 7. Dairesinin E.2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen 21.09.2021 
tarihli karar ile, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge`nin 3 üncü maddesini 
değiştiren 31.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği, 

Genel Müdürlüğünüzce ilgi (b) yazımıza istinaden 15.02.2022 tarihli ve 71922495 sayılı dağıtımlı yazı ile; 2021/13 
sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulması kararının uygulanmasını teminen 2019/1 sayılı Genelgenin 
değişiklikten önceki (mülga) 3 üncü maddesine göre işlem yapılamayacağı, söz konusu yargı kararının 
uygulanmasını etkisiz hale getirmemek kaydıyla, 2019/1 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesi dışındaki maddelerine 
ilişkin bir yargı kararı bulunmaması hasebiyle, anılan Genelge`nin 1 inci ve 2 nci maddeleri kapsamlarına giren 
başkaca somut olaylara uygulanabileceği talimatının verildiği, 

23.02.2022 tarihli ve 72160060 sayılı yazınız ile de; söz konusu yürütmenin durdurulması kararı uyarınca 2019/1 
sayılı Genelgenin 3 üncü maddesine göre ceza kararı düzenlenmemesi, düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş 
cezaların iptal edilmesi, tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul 
edilmesi, mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar çerçevesinde işlem 
yapılması, kesinleşmiş bulunan ceza kararları ile ilgili tahsil işlemlerinin ise ilgili mevzuatına göre devam edeceği 
hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı, 

Bilahare, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nden alınan 03.03.2022 tarihli ve 72481995 sayılı 
yazıda özetle; 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütülmesinin durdurulması kararından bahisle, 2020/9 sayılı İthalatta 
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile bazı eşya grupları için gözetim uygulamasının bulunduğu, uygulamanın 
yükümlünün kayıt belgesini temin ederek gümrük idaresine tevsik etmesi şeklinde devam ettiği, Bölge 
Müdürlükleri nezdinde yapılan bir itiraz dosyası örnek gösterilerek, yükümlüsünce kayıt belgesinden kaynaklı yurt 
dışı gidere tekabül eden gümrük vergilerinin iadesi için yargı yoluna gidilip geri verme işlemi gerçekleşmesi 
sonrasında, 2016/9 sayılı Genelge hükümlerine göre öncelikle Gümrük Yönetmeliği’nin 181 inci maddesi, 
müteakiben Gümrük Kanunu’nun 235/1-c ve akabinde 235/4-c maddesi hükümleri gereğince ceza kararı tanzim 
edildiği belirtilmiş olup; Danıştay tarafından verilen bahse konu yürütmenin durdurulması kararının kayıt 
belgesine tabi eşya için uygulanıp/uygulanmayacağına dair görüş talebinde bulunulduğu, 

Mezkur Danıştay Kararına mesnet dava dilekçesinde yer verilen Muratbey Gümrük Müdürlüğü`nce tanzimli 
18.03.2021 tarihli ve 21341300CK003816 sayılı Ceza Kararı`nın açıklama bölümünde; adı geçen firma adına tescilli 
muhtelif (6 adet) tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşyalar için düzenlenen 



                                                                                                    

 

21341300GV000055 tarih/sayılı geri vermeye konu eşyaların kayıt belgesine tabi olduğu, 2016/9 sayılı 
Genelge`nin ikinci maddesi ile Gümrük Yönetmeliği`nin 181 inci maddesinin onuncu fıkrası çerçevesinde kayıt 
belgesinin ibraz edilmesi için firmaya ve İTKİB’e bildirimde bulunulduğu, yükümlüsünce süresi içerisinde herhangi 
bir bilgi/belge ibraz edilmediği, yapılan inceleme neticesinde yeni bir kayıt belgesi sunulmadığı tespit edildiğinden 
4458 sayılı Gümrük Kanunu`nun 235/1-c fıkrası uyarınca işlem ikmal edilmesiyle mezkur kararın düzenlendiği, 

Kayıt belgesine ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğü`nden alınan 05.11.2019 tarihli ve 49036975 sayılı yazıda; 
gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet ve miktar üzerinden ilgili vergilerin ödenmesini 
müteakip geri verme başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı dava açılması ve 
davanın idare aleyhine sonuçlanması durumunda oluşan yeni kıymete uygun olacak şekilde yeni bir kayıt belgesi 
sunulması gerektiği, 

Kayda alma uygulamasının, 10.05.2004 tarihli ve 2004/7304 sayılı "İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında 
Karar"a dayanak gösterilen ve 25.12.2020 tarihli ve 31345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/9 sayılı 
İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde, tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatının 
kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması şeklinde yürütüldüğü, Tebliğ’in “Kayda alma” 
başlıklı 2 nci maddesinde; 

“1) 1 inci maddede belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri 
ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydettirirler. İthal 
işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenir.“ düzenlemesinin yer aldığı, 

İhracatçı Birliklerince firmalar adına münferiden düzenlenen kayıt belgelerinde yer alan kıymet bilgisi ile ithalat 
beyannamesinde yer alan kıymet bilgisinin uyumlu olmasının gerektiği, 

Kayda alma uygulaması çerçevesinde, 2020/9 sayılı Tebliğ konusu eşya ithalatlarında beyannamenin tescilinde 
kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden ilgili vergilerin ödenmesini müteakip geri verme başvurusunda 
bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı dava açılması ve davanın idare aleyhine sonuçlanması 
durumunda da 2019/1 sayılı Genelge`nin 3 üncü maddesine benzer bir yöntem takip ediliyor (ek beyanın ortadan 
kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğünden hareketle oluşan yeni kıymete uygun bir biçimde yeni 
kayıt belgesi ibrazı istemi, ibraz edilmemesi durumunda da Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin tatbiki) 
olması hasebiyle, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge`nin 3 üncü maddesini 
değiştiren 31.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütülmesinin durdurulması kararının, kayıt 
belgesine tabi eşyalar için de dikkate alınması gerektiği, mezkur yargı kararı gereği gümrük beyannamesinin 
tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden ilgili vergilerin ödenmesini müteakip geri verme 
başvurusunda bulunulması, bu başvurunun idarece reddi işlemine karşı dava açılması ve davanın idare aleyhine 
sonuçlanması durumunda bahse konu usuller takip ettirilerek 4458 sayılı Gümrük Kanunu`nun 235 inci maddesi 
çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceğinin düşünüldüğü belirtilerek konuya ilişkin Genel Müdürlüğümüz 
görüşünün bildirilmesi istenilmiştir. 

Damping Belgesi, Gözetim Belgesi ve Kayda alma ve kayıt belgesi dış ticaret uygulamalarında eşyanın kıymet ve 
miktar tespitinde kullanılan, çoğunlukla birbirinin yerine geçen dış ticaret uygulamalarıdır. 



                                                                                                    

 

Konuya ilişkin kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde, Danıştay Yedinci Dairesinin 21.09.2021 tarihli ve 
E.2021/1268 sayılı kararı ile, 2019/1 sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge`nin 3 üncü 
maddesini değiştiren 31.03.2021 tarihli ve 2021/13 sayılı Genelge`nin yürütülmesinin durdurulmasına; “ … Ayrıca, 
İdarece, kanuni sebep bulunduğunda ceza kararı alınacak ve ancak kanun ile izin verilirse ceza kesilmesinden veya 
cezanın tahsilinden vazgeçilebilecek olup, dava konusu Genelge ile getirilen kanuni sebep olmaksızın ceza 
kararının kaldırılacağı yolundaki düzenleme Anayasa ile güvence altına alınan suç ve cezaların kanuniliği ilkesine 
de aykırılık oluşturmaktadır. 

Kaldı ki, gözetim kıymet üzerinden fazladan ödenen vergilerin yargı kararı uyarınca Yükümlülere iadesi halinde 
“gözetim belgesi” ibraz edilmesi zorunlu tutulurken, sözü edilen vergilerin idareye ödenmesi halinde “gözetim 
belgesi” aranılmayarak idari yaptırımın uygulanmayacağının veya uygulanan idari yaptırımın iptal edileceğinin 
öngörülmesi Anayasanın 10. Maddesinde yer alan “Eşitlik ilkesi”nin ihlaline yol açacak şekilde yükümlüler 
arasında eşitsizlik oluşturacaktır. 

Diğer yandan, yukarıda yer verilen ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine ilişkin düzenleme uyarınca gümrük 
kıymetinin belirlenmesinde, öncelikle, satış bedelinin esas alınması için gerekli koşulların mevcut olmadığının 
tespit edilmesi halinde sırasıyla diğer yöntemlere başvurulması gerekmektedir. 

… 

Gözetim uygulaması öngörülmesi aşamasında, gözetim önlemi uygulanmasına karar verilen eşyanın, belirlenen 
bir kıymetin altında ithal edilmek istenilmesi halinde, sadece, “gözetim belgesi” ibrazı zorunluluğu getirildiğinden, 
bu zorunluluğa uyulmaması hali, Gümrük Kanunu hükümlerine göre ek tahakkuk yapılmasını gerektirir bir durum 
değildir. 

… 

Dava konusu Genelge’de idari yaptırım olarak söz edilen 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235. maddesinin 1. 
fıkrasının (c) bendi uyarınca ithal edilen eşya nedeniyle para cezasının uygulanması için ise; 1) ithale konu eşyanın 
lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması, 2) ithal 
edilen eşyanın uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi değilmiş gibi beyan edildiğinin yahut ithalata ilişkin herhangi 
bir uygunluk veya yeterlilik belgesi alınmadan söz konusu belgelerin alındığı izlenimi uyandırılmak suretiyle 
beyanda bulunduğunun saptanması, 

3) eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması ve kuralda belirtilen hukuka aykırılıkların idarece yapılan 
muayene, denetleme ve kontrol sonucunda ortaya çıkarılmasına bağlı olup, ithali serbest olan eşyanın ithalat 
seyrinin izlenmesi ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına gerek olmadığının belirlenmesi amacıyla getirilen ancak 
anılan maddede sayılanlar dışında kalan gözetim belgesinin ibraz edilmemesi veya eksik olarak ibraz edilmesi 
madde uyarınca ceza kesilmesini gerektiren nedenler olarak kabul edilemez. 

Eşyanın gözetim kıymet belgesi sunulmaksızın ithal edildiğinden bahisle 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235. 
maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca karara bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemine karşı 
açılan davada eşyanın ithalinde ibraz edilmesi gereken gözetim belgesinin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 235. 
maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler arasında yer almadığı, Gözetim Tebliğinde getirilen 
düzenleme ile eşyanın ithalini sınırlandırılmasının veya şartlı olarak ithaline izin verilmesinin değil, ithali serbest 



                                                                                                    

 

olan eşyanın ithalat seyrinin izlenmesi ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına gerek olup olmadığının 
belirlenmesinin amaçlandığı, anılan belgenin ibraz edilmemesi nedeniyle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık 
bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptali yolunda verilen karara yönelik istinaf isteminin reddine ilişkin karar 
Dairemizin 25/05/2021 tarih ve E.2020/1936, K.2021/12449 sayılı kararıyla onanmış bulunmaktadır. 

Bu durumda, yukarıda aktarılan hususlar göz önüne alındığında uyuşmazlık konusu Genelge ile ihdas edilen 
düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı ve yükümlüler açısından telafisi güç veya imkansız zararlara neden 
olacağı dikkate alındığında teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulması gerekmiştir.” gerekçesi ile karar 
verildiği görülmektedir. 

Söz konusu Danıştay kararı ile yürütülmesi durdurulan Genelge metni ise, “Beyanın tescili aşamasında gözetim 
tebliğinde yer alan kıymete ulaşılmasını sağlayacak şekilde veyahut eşyanın tesliminden önce ya da sonra 
gerçekleştirilen kontroller sonucunda yurtdışı gider beyan edilerek buna tekabül eden ithalat vergilerinin 
ödenmesi sonrasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca geri verme başvurusunda bulunulması, bu başvurunun 
idarece reddi işlemine karşı dava açılmasını müteakiben davadan yükümlüsünce feragat edilmesi halinde, 
herhangi bir işlem tesis edilmez. 

Ancak davanın idare aleyhine sonuçlanması sebebiyle, yargı kararı mucibince geri verme işleminin yapılması 
durumunda, yükümlünün gözetim belgesi sunulmaksızın işlem yapmasına izin verilmesini temin eden ek beyanın 
ortadan kalktığı ve beyanın başlangıcındaki duruma dönüldüğü izahtan vareste bir husustur. Bu durumda Gümrük 
Yönetmeliğinin 181 nci maddesi kapsamında yapılan bildirimler sonucunda, ilgili kurum tarafından belgenin 
düzenlenmesinin mümkün olmadığı hususunun gümrük idaresince yükümlüye bildirildiği tarihten itibaren 30 
(otuz) gün içinde, yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer`i alacakların, idare tarafından geri 
vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri 
uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi durumunda, herhangi bir işlem tesis 
edilmez. Aksi takdirde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9sayılıGenelge`de belirtilen usullere 
devam edilerek alınacak sonuca göre işlemler tekemmül ettirilir. 

Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesi ve 2016/9 sayılı Genelge`ye göre yapılan işlemlere ilişkin idari 
yaptırımlara dair itirazlardan vazgeçilmesi veya dava aşamasında olanlarla ilgili olarak da davadan feragat 
edilmesi halinde; yargı kararına istinaden geri verilen vergi ve varsa fer`i alacakların, feragat veya itirazdan 
vazgeçme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, idare tarafından geri vermenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca hesaplanan gecikme zammı oranında faiz ile birlikte ödenmesi koşuluyla idari 
yaptırımlar iptal edilir.” şeklindedir. 

Dolayısıyla Danıştay Yedinci Dairesinin 21.09.2021 tarihli ve E.2021/1268 sayılı yürütmenin durdurulması 
kararının gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, kayıt belgesine tabi eşyaların da bu kapsamda 
değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Yukarıda belirtilen maddi ve hukuki tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda; 31.03.2021 tarihli 
ve 2021/13 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulması kararının, kayıt belgesine tabi eşyalar için de dikkate 
alınması ve gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden vergilerin ödenmesini 
müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın idaremiz aleyhine sonuçlanması 



                                                                                                    

 

durumunda 4458 sayılı Kanunun 235 inci maddesi çerçevesinde işlem tesis edilemeyeceği yönündeki Genel 
Müdürlüğünüz görüşüne Genel Müdürlüğümüzce de iştirak edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Av. Suavi ÖNAL 

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-7: 

HİZMETE ÖZEL 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Sayı : E-37835573-351.99-00073400126 

Konu : Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu 

Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve 

Kontrolü Hk 

DAĞITIM YERLERİNE 

Bölge Müdürlüğümüze intikal eden bazı olaylarda ilgili olduğu rejim kapsamında düzenlenen gümrük 
beyannamelerinin "Eşyanın Tanımı" 31 Nolu Hanesinde eşyanın ayrıntılı tanımına (eşyanın cinsi, markası, modeli 
ve ayırt edici diğer özellikleri vb.) yer verilmeden işlemlerin tamamlandığı anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere; Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü`nün 04.05.2009 tarih ve 2009/17 sayılı “Gümrük 
Beyannamesinin 31 No.lu Kutusunun Eşyanın Tespitinin Yapılmasını Kolaylaştıracak 

Şekilde Doldurulması” konulu Genelgesinde özetle; 

“TGTC'nde yer alan bir GTİP'in birçok durumda birden fazla eşyayı kapsaması nedeniyle, gümrük 
beyannamelerinin 31 No.lu kutularında sadece TGTC'de yer alan eşya tanımlarının kaydedilmesi ve başka 
açıklama veya belirleyici unsurlara yer verilmemesi halinde, dış ticaret önlemleri ve vergi mevzuatının 
uygulanması ile istatistiki bilgi toplanması ve risk analizi çalışmalarının etkin bir uygulama imkânı bulamayacağı 
ve denetimini güçleştireceğinden; 

1) Gümrük Yönetmeliği'nin 20 No.lu ekinde yer alan gümrük beyannamesi kullanma talimatında belirtildiği üzere, 
31 No.lu kutuya kapların marka ve numaraları, adet ve cinsleri veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, 
beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, "dökme" ibaresinin yazılması; her durumda 
normal ticari tanımın yazılması; ihracat amacıyla bu tanımın, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri 
içermesi; "Eşya Kodu" başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanımın, eşyanın sınıflandırılmasına 
imkan verecek kadar açık olması; bu kutuda ayrıca herhangi bir mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca 
gereken bilgilerin de gösterilmesi, 

2) 31 No.lu kutularında TGTC'de yer alan eşya tanımları yanında, beyana konu eşyanın yaygın ticari ismi veya 
anlaşılabilir tanımı, model numarası; ayrıca hesaplanacak gümrük vergileri veya dış ticaret önlemlerine etkisi 
olduğu durumlarda (örneğin 43.02 ve 43.03 tarife pozisyonları) eşyanın hangi amaçla ne şekilde kullanılacağı; 
bilgilerini içermesi gerekmektedir.” hususu yer almaktadır. 

Diğer taraftan; Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü`nün 26.08.2010 tarih ve 19465 sayılı dağıtımlı 
yazısında; 



                                                                                                    

 

“Gümrük Yönetmeliğinin "Beyannameye eklenecek belgeler" başlıklı 114 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) 
bendi uyarınca, Müsteşarlıkça belirlenecek haller hariç, faturanın gümrük beyannamesine eklenmesi zorunludur. 

Faturanın başlıca hangi bilgileri içereceği ise, Gümrük Yönetmeliğinin "Fatura" başlıklı 115 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasında düzenlenmiştir. Diğer taraftan fatura, ithal eşyasına uygulanacak gümrük tarifesinin ve buna bağlı 
olarak tabi olacağı vergi ve diğer eş etkili mali yükümlülüklerin tayin edilmesinde önemli bir belge niteliğindedir. 

Bu itibarla, ithalatçı firma ve temsilcileri tarafından sunulan faturaların Gümrük Yönetmeliğinin 115 inci 
maddesine uygun ve eşyanın ayrıntılı tanımını içeren nitelikte olması gerekmektedir.” hükümleri yer almaktadır. 

Bu minvalde; Müdürlüğünüzde işlemleri gerçekleştirilen gümrük beyannamelerinin 31.Nolu Hanesinde eşyanın 
ayrıntılı tanımına yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi, ayrıca, Marka ve Model bilgilerine göre eşya 
kıymetinin değişebildiği (8508 Tarife Pozisyonundaki "Vakumlu Süpürgeler", 8517 tarife Posizyonundaki "Cep 
Telefonu" , 9105 Tarife Pozisyonlarındaki "Saatler" , 8703 Tarife Posizyonundaki "Binek Otomobiller" , 8704 Tarife 
Pozisyonundaki "Eşya Taşımaya Mahsus Otomobiller" v.b.) eşyalarla ilgili olarak eşyanın cinsi, markası, modeli ve 
ayırt edici diğer özelliklerine ait bilgilerine Antrepo Beyannamesi ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesinde 
yer verilip verilmediğinin kontrol edilmesi, “Eşyanın Tanımı (31.Nolu Hane)” ve “Eşya Kodu (33.Nolu Hane)” 
bölümlerinde yazılı olan bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığına mutlak suretle dikkat edilmesi, beyanname 
ekinde yer alan fatura v.b belgeler ile beyannamede yazılı bilgilerin uyumunun aranması, ilgili beyannameler ile 
ilişkilendirilen Özet Beyan, Transit Refakat Belgesi, Antrepo Beyannamesi v.b belgelerde yazılı olan eşya cinsinin 
göz önünde bulundurulmasını ve konuya ilişkin Müdürlüğünüz personeline gerekli uyarıların yapılarak azami 
dikkatin gösterilmesi hususunda;  

Bilgileri ile gereğini rica ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-8: 

T.C. 

 TİCARET BAKANLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-88364507-451.01-00073504888 

Konu : Mücbir Sebep-Ek Süre Onayı  

DAĞITIM YERLERİNE 

Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında vuku bulan savaş hali göz önünde bulundurularak, ihracatçı 
firmalarımızın ihracat taahhütlerini yerine getirmelerinin kolaylaştırılmasını teminen yürürlüğe konulan 
04/04/2022 tarihli ve 73486875 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile;  

- 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde 
işleme izin belgelerine/izinlerine; belge/izin ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen 
ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle 
tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen 
ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge/izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay 
içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması 
halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2006/12 Sayılı Tebliğ’in 25 ve 49 uncu 
maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,  

- 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte 
işleme izin belgelerine/izinlerine; geçici ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, 
kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla 
ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge süresi sonundan 
itibaren bir (1) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız 
tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2007/5 Sayılı Tebliğ’in 9 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 
6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesi,  

- 04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi, resim, 
harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim, harç 
istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna ve Rusya ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat 
kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının 
Ukrayna ve Rusya ile yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi 
veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti 
kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde 
Bakanlığımıza, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu 
takip eden1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dâhil) bitim 
tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından 
yararlandırılabilmesini teminen, İhracat: 2017/4 sayılı Tebliğ’in 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde 12 (on iki) 
aya kadar ek süre verilebilmesi,  



                                                                                                    

 

- İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu dahilde 
işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 04/04/2022 
tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme 
izin belgelerine; belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve 
Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge 
sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyle ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin 
tespiti kaydıyla, belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza 
müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren, 
İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 25 inci ve 49 uncu maddeleri ile İhracat:2005/2 sayılı 
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ’in 11 inci ve 12 nci maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek 
süre verilebilmesi,  

- Ayrıca, 04/04/2022 tarihinden önce ve yukarıda zikredilen başvuru süreleri içerisinde Bakanlığımıza ek süre 
müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da bu süreler zarfında müracaat 
etmiş olması nedeniyle bu onayda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesi, Söz konusu Onayın ise 
31/12/2022 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılması uygun görülmüştür.  

Mezkur Onay ile Onayda tanımlanan koşulları yerine getiren ihracatçı firmalarımızın dahilde işleme izin 
belgelerine ek süre verilip verilmemesi hususunda Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüklerimize takdir yetkisi 
tanınmış olup; bu takdir yetkisi çerçevesinde, belge taahhüt hesabının eksik ihracat dışındaki farklı bir gerekçeyle 
müeyyideli kapanacak olması veya belge taahhüt hesabına ek süre imkanı tanınsa dahi firmanın karşılaşacağı 
müeyyidenin değişmesinin mümkün olmadığı ve böylelikle işbu Onay ile tanınan ek süre imkanının müeyyidenin 
tatbik edileceği vakti ötelemek için talep edildiğinin anlaşıldığı durumlarda, bu minvalde ek süre taleplerinin 
reddedilmesi gerekmektedir.  

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.  

Mehmet Ali KILIÇKAYA  

Bakan a. Genel Müdür V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-9: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-72093537-132.04.04 

Konu :Motorlu/Motorsuz Karavanlar 

07.04.2022 / 73534557 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, motorlu karavan ile kişisel kullanıma mahsus taşıtla birlikte ülkemize 
getirilen motorsuz karavanın rejim hükümlerine aykırı olarak ülkemizde bırakıldıkları, başka bir karavanın 
yurtdışına çıkarıldığı veya içindekilerin değiştirildiği anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize giriş yapan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara 
taşıtları ve motorlu karavan 1 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilmekte olup, bu taşıtlarla birlikte motorsuz 
karavan da getirilmesi durumunda “Taşıt Giriş” ekranında “römork veya karavan (motorsuz)” seçeneği 
işaretlenerek ayrı bir tescil kaydı oluşturularak söz konusu taşıtların takibi yapılmaktadır. 

Bu itibarla, bahse konu motorlu/motorsuz karavanların rejim hükümlerine aykırı olarak ülkemizde 
bırakılmalarının önüne geçilebilmesi ve ülkemize girdikleri şekli ile çıkış yapmalarının sağlanmasını teminen, 
mezkur karavanların ülkemize girişleri esnasında “ek taşıt açıklama/araca ait özel açıklama” alanına söz konusu 
karavanlara ilişkin ayniyetinin sağlanmasına yarayacak bilgilerin girilmesi ve fotoğraflarının çekilerek muhafaza 
edilmesi ile karavanların ülkemizden çıkışlarında ise ayniyetinin uygun olduğunun anlaşılması üzerine 
karavanların yurtdışı edilmesine izin verilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

 


