
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/15 
 
 
 

2022/ 15. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) BAL ÜRÜNÜN İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVARINDA ANALİZİ HK 

 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 2022/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında bal 
ürününün İstanbul Gıda Kontrol laboratuvarında analizinin yapılabileceği bildirilmiştir. 
 
2.) İHRACAT GENELGESİ’NDE UKRAYNA’YA VE RUSYA’YA YAPINLAN VEYA YAPILACAK İHRACATLA İLGİLİ 
DÜZENLEME HK 
 
TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığının 07.04.2022 tarihli talimatı üzerine İHRACAT GENELGE ’sinde 08.04.2022 
tarihinde değişiklik yapılmıştır. “Geçici madde” olarak yapılan düzenlemeyle, “Ukrayna ve Rusya’ya 
gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan 
edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.” 
 
Link:https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
 
3.) RUSYA FEDERASYONU’NA TAZE MEYVE SEBZE İHRACATI HK 
 
DKİB 2022/111 RF Taze Meyve Sebze İhracatı konulu yazısında;  
 
Tarım ve Orman Bakanlığınca İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderilen bir yazıda Rusya Federasyonu  (RF) 
tarafından  taze biber, nar, üzüm, portakal, greyfurt, limon ve mandarin için uygulanan ithalat yasaklarının 
06.04.2022 tarihi itibari ile kaldırıldığı bildirilmiştir. 
 
Bu kapsamda, TOB tarafından 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine geçilen yazıda, RF'ye yapılacak taze meyve 
ve sebze ihracatında aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır. 
 
1- Turunçgil ihracatında pestisit kalıntısı analizi, ürünün sapı ayrıldıktan sonra kabuğu ile birlikte ürünün tamamını 
içerecek şekilde yapılacaktır, 
 
2- Pestisit kalıntı analiz sonucu tespit edilen aktif madde için RF MRL listesinde analiz edilen üründe bir değer 
verilmemiş ise ihracatına müsaade edilmeyecektir. (Örneğin elma partisi analiz edildiğinde tespit edilen etken 
için elmada verilmiş bir değer yok ise sertifika düzenlenmeyecektir. Ancak yumuşak çekirdekli meyveler için bir 
değer var ise bu değer elma için kullanılabilecektir) 
 
3- RF'ye taze meyve ve sebze ihracatında her parti üründe pestisit kalıntı analizi yaptırılacak ve RF MRL listesine 
göre uygun olan parti için Güvenlik Sertifikası, Form-1, Analiz Raporu ve Bitki Sağlık Sertifikası ile ürünlerin 
ihracatında müsaade edilecektir. 



                                                                                                    

 

 
4- Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz bir şekilde RF tarafına ürün beraberinde ulaştırılması gerekmektedir. 
 
Link: https://dkib.org.tr/tr/faaliyetler-sirkuler-2022111-rf-taze-meyve-sebze-ihracati.html 
 
4.)  İHRACAT BEDELLERİNİN MERKEZ BANKASINA SATIŞINDA ORANIN 25%'TEN 40%'A ÇIKMASI HK 
 
İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı hususunda TCMB İhracat Genelgesinde yapılan değişiklik ile daha 
önce 18% olan oranın 40% olarak değiştirilmiştir. İhracat Genelgesinin ilgili bölümü aşağıda verilmiştir. 
 
İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı 
 
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en 
az 40%'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen 
ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka 
nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak 
ödenir. 
 
Link:https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-
88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e 
 
5.) DAHİLDE İŞLEME BELGELERİNE RUSYA-UKRAYNA NEDENİYLE VERİLECEK EK SÜRE HK 
 
2022/189 sayılı sirkülerimizle paylaşılan İhracat Genel Müdürlüğünün 04.04.2022 tarihinden önce düzenlenmiş 
ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dâhilde İşleme Belge/izinlerine, taahhütlerinde yer 
almakla birlikte gerçekleştirilemeyen ihracatın Rusya veya Ukrayna’ya olduğunun gerekli belgelerle kanıtlanması 
halinde ek süre verilmesi konulu yazısı ile ilgili olarak yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacıyla İhracat Genel 
Müdürlüğünce açıklama yazısı yayımlanmıştır. 
 
Buna göre; 
 
- Ek süre uygulamasından eksik ihracatı (belge kapsamındaki herhangi bir ihracat kaleminin öngörülen miktarının 
%100’ünün gerçekleşmediği veya belgenin gerçekleşen sarfiyat tablosunda eksi değer bulunması hali) olan 
firmalarımız yararlanabilecektir. 
 
-Son dört takvim yılı (2018, 2019, 2020, 2021) içerisinde Ukrayna ve/veya Rusya’ya dahilde işleme rejimi veya 
başka bir gümrük rejimi kapsamında ihracat gerçekleştiren firmalarımızın ek süre talepleri, belge/izin ihracat 
taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının 
kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb. bir belgeyle tevsik edilmesine gerek 
olmaksızın, firmanın ihracat kayıtları (DİR Otomasyon sisteminde yer alan bilgiler veya firmanın sunmuş olduğu 
10.00 rejim kodlu beyannamenin elektronik ortamda teyidi) tetkik edilerek sonuçlandırılabilecektir. 
 
Son dört takvim yılı içerisinde adı geçen ülkelere ihracat gerçekleştirmeyip bu ülkelere sadece 2022 yılı içerisinde 
ihracat gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan ihracatçı firmalarımızın ise belge/izin ihracat taahhüdünde yer 



                                                                                                    

 

almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, 
kontrat, anlaşmalar, proforma fatura vb. bir belgeyle tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 
- Performans, süre kaydırımı vb. gerekçelerle ek süre hakkı olan açık durumdaki belgeler henüz bu haklarını 
kullanmamış olsa da Onay kapsamındaki ek süre imkanından yararlanabilecektir. 
 
- Belge süre sonunun üzerinden 3 ay geçen belgelerin Onay kapsamındaki mücbir sebep ek süre imkanından 
yararlanabilmesi için belge orijinal süresi ve/veya sonrasındaki üç ay içinde yapılmış ve reddedilen herhangi bir 
ek süre talebi bulunmalıdır. 
 
6.) ELEKTRONİK DÜZENLENEN MENŞE ŞAHADETNAMELERİ DÜZENLEYEN ÜLKELERE SUUDİ ARABİSTAN 
EKLENMESİ HK 
 
Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda düzenlenmeye başlanan menşe 
şahadetnamelerinin kontrolü https://v.mc.gov.sa/Verification/PageVerify.aspx?lang=en doğrulama adresi 
üzerinden de sağlanabileceği belirtilmiş olup, 11.04.2022 tarihi itibariyle "Elektronik Menşe Şahadetnamesi 
Düzenleyen Ülkeler Listesi'nin Suudi Arabistan'ın da eklenmesi suretiyle güncelleştirildiği bildirilmiştir. 
 
7.) MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ HK 
 
Ege İhracatçı Birlikleri 13.04.2022 tarihinde yayınladığı yazıda;  
 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca hazırlanan Üretici Kayıt 
Sistemi Hakkındaki 43 Sayılı Kararı tadil eden 195 Sayılı Karar'ın, 31 Mart 2022'de Mısır Resmi Gazetesi'nde 
yayımlandığı, değişiklik hakkında Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (GOEIC) ile telefon vasıtası ile irtibata 
geçildiği ancak uygulamanın muğlaklığı nedeniyle talep edilen ilave bilgilere ilişkin açıklamaların temin 
edilemediği ve konunun Kahire Müşavirliğince takip edildiği ifade edilmekte olup, konuya ilişkin olarak hususlar 
sıralandı.  
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=888748958202241317339 
 
8.) TEREYAĞI İHRACATI HK 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni bir talimatına kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 0405.10 başlığı 
altında yer alan tereyağının ihracına; 
 
- Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar 
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç 
edilecekler olanlar 
- 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, 20.04.2022 tarihinden 
itibaren yeni bir talimata kadar kısıtlanmıştır. 
 
EK-1: 14.04.2022 / 73847575 Tarih/Sayılı Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı 
 



                                                                                                    

 

9.) SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİ HK 
 
Suriye'ye ihracında ve Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinde değişiklik yapıldı. 
 
8413 tarife pozisyonu altında yer alan "su pompası / dalgıç pompası" tanımlı eşya  08.04.2022 itibariyle ilgili 
listeden çıkarıldı. 
 
Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya listelerinin güncel 
hali için Link: https://ticaret.gov.tr/duyurular/suriyede-guvenlik-altina-alinan-bolgelerle-yapilacak-ticarette-
gumruk-hizmetine 
 
10.) FREN BALATALARINDA İTHALAT DENETİM TEBLİĞİ HK 
 
Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamına 2022 yılında 
"8708.30" tarife pozisyonunda bulunan fren balataları eklenmişti. 
 
Müşavir Derneklerince “fren balataları" özelindeki TSE denetimlerine balata dışında kalan fren aksamlarının da 
dahil olup olmadığı sorulmuş ve cevabı yazı da; 
 
Tebliğ kapsamında fren balatalarının denetiminin hedeflenmekte olduğunu; fren diskleri, kampanalar, bağlantı 
elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik ithalat denetimlerine ise önümüzdeki dönemlerde başlanmasının 
planlandığını belirtmiştir. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4402_1649932359_3.pdf 
 
11.) TRANSİT TİCARET KAPSAMINDA MENŞE ŞAHADETNAMESİ HK 
 
Türkiye’de yerleşik firma tarafından satın alınıp, doğrudan bir diğer ülkedeki firmaya transit ticaret kapsamında 
satışı yapılan eşyanın; Türkiye’den ihraç edilmemiş olması nedeniyle Türkiye yetkili makamlarınca menşe 
şahadetnamesinin düzenlenmesinin uygun olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4400_1649863826_3.pdf 
  
12.) İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/12) İle Kore Cumhuriyeti menşeli 
9021.29.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “protez dişlerin bağlantı parçaları” 
ithalatında  dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir. 
 



                                                                                                    

 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220414-6.htm 
 
13.) ROBOT/AKILLI SÜPÜRGELER İÇİN GÖZETİM UYGULAMASI HK 
 
2013/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 110 volt veya daha fazla olan 
süpürgelerde (robot/akıllı süpürgeler hariç) birim gümrük kıymeti adet başına 70 dolar; Gerilimi 110 volt veya 
daha fazla olan yalnız robot/akıllı süpürgeler ile Diğerleri (yalnız robot/akıllı süpürgeler) kategorisindeki 
cihazlarda ise birim gümrük kıymeti adet başına 200 dolar olarak uygulanacak.(Yürürlük; 14 Mayıs 2022) 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220414-5.htm 
 
14.) ABD / İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ VERGİ HK 
 
ABD tarafından ülkemiz menşeli “İnşaat Demiri” 7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP ’li ithalatına karşı 15 Eylül 
2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulanmakta olduğu belirtilmekte olup, anılan önlemin 2019 
dönemi için yürütülen idari gözden geçirme soruşturması kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret 
İdaresi tarafından açıklanan nihai kararın 12 Nisan 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Ön kararda 
değişiklik yapılmayıp firmalarımız için %0, 07 (de minimis) ve %1, 75 oranlarında sübvansiyon marjı hesaplandı. 
 

 
 



                                                                                                    

 

Link: https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-04-12/pdf/2022-07720.pdf 
 
15.) BİRLEŞİK KRALLIK /ÜTÜ MASALARI TELAFİ EDİCİ VERGİ HK 
 
Ticaret Bakanlığından alınan yazıda; Birleşik Krallık (BK) Trade Remedies Authority (TRA) tarafından 7 Nisan 2022 
tarihinde yayımlanan bildirime göre, BK tarafından ülkemiz menşeli ütü masaları (BK tarife cetveline göre 
7323.93.00.10; 7323.99.00.10; 8516.79.70.10; 8516.90.00.51 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına 
karşı bir telafi edici vergi soruşturması başlatıldığı iletilmiş olup konuya ilişkin olarak TRA tarafından yayımlanan 
bildirim ve eklerine https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/AS0020/ bağlantısından 
ulaşılabilmektedir. 
 
Yazıda ayrıca, soruşturmada işbirliğine gitmek isteyen tarafların 26 Nisan 2022 tarihine kadar bildirimde belirtilen 
bağlantıdan kayıt olabileceği ifade edilmektedir. Söz konusu bildirimde, tarafların kaydolmalarının ardından TRA 
tarafından taraf olan ihracatçı firma sayısının fazla olduğuna hükmedilmesi durumunda soruşturma kapsamında 
yer alacak firmaları seçme yoluna gidebileceği ve söz konusu incelemenin ardından seçilen firmalara ihracatçı 
soru formlarının iletileceği belirtilmektedir. Söz konusu yazı devamında, TRA tarafından mezkur telafi edici vergi 
soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlıklarına da verilen 
sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği ve soruşturma süresince 
firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz ettiği iletilmiştir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=13203865220224159342 
 
16.) BAŞLAMIŞ İŞLEMLER VE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA YAPILACAK BİTKİSEL YAĞLARIN IHRACATI 
HK 
 
09.03.2022 tarihi itibariyle bitkisel yağ ihracatı kısıtlanmış ve ihracat başvuruları için bitki sağlık sertifikası ve/veya 
sağlık sertifikası düzenlenmemekteydi. 
 
Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan yeni yazıda;  
 
- Kısıtlamanın uygulandığı 09.03.2022 tarihinden önce ihracat beyannamesi açılmış Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, 
Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonlarına, 
 
- Dahilde işleme Rejimi kapsamında ihraç edilecek Soya Yağı, Ayçiçek Yağı, Pamuk Yağı, Aspir Yağı, Kanola Yağı, 
Mısır Yağı, Margarin ve bu yağların fraksiyonlarına, 
 
bitki sağlık sertifikası ve/veya sağlık sertifikası düzenleneceği bildirildi. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/16042022-175632_whatsapp-image-2022-04-16-at-133802pdf.pdf 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-52707093-140.04 - 
Konu : Tereyağı İhracatı Hk 
14.04.2022 / 73847575 

DAĞITIM YERLERİNE 
 

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 14.04.2022 tarih ve E-10724253-325.1 1.02.025270492 sayılı 
yazıda 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin 
Tebliğ (İhracat: 2022/1)" gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı 
Olur'u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının 
uygun görüldüğü, 

Bu kapsamda, Bakanlıklarının yeri bir bildirimine kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 0405.10 
başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin'e ihraç 
edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar 
hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir. 

Bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda 
gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
EK : 1 adet yazı 
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 
 

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : E-10724253-325.11.02.02-5270492 
Konu : Tereyağı İhracatı 

TİCARET BAKANLIĞINA 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin 
Tebliğ (İhracat: 2022/1)" gereğince; Bakanlık Makamının 13.04.2022 tarih 10724253-325.11.02.02-5231699 sayılı 
Olur'u ile, tereyağı için ülkesel arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatının yeni bir talimata kadar 
kısıtlanması uygun görülmüştür. 

Bu kapsamda Bakanlığınızca ilgili Gümrük Müdürlüklerinin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, Bakanlığımızın 
yeni bir talimatına kadar Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı 
ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 



                                                                                                    

 

(KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Filistin'e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 
18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 
20.04.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi hususunda gereğini arz ederim. 

Harun SEÇKİN 
Bakan a. 

Genel Müdür 


