
                                                                                                    

 

Bülten Sayı: 2022/17 
 
 

2022/ 17. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİNDE ASKIYA ALINAN-İPTAL EDİLEN FİRMALARIN LİSTESİ HK 

 
Mısır İhracat ve İthalat Kontrolleri Genel İdaresi’nin (GOEIC) 195 Sayılı Kararı kapsamında, GOEIC’in pek çok 
firmayı kayıt sisteminde askıya aldığı ve bu kapsamda firmaların ivedilikle tarihi biten belgelerini [GOEIC'ten 
alınan bilgiler çerçevesinde ISO (geçerlilik süresine göre) ve Ticari Marka Belgesi (ticari marka belgesi için 10 sene) 
ve Sanayi Sicil Belgesi (geçerlik süresine göre)] yenilemeleri gerektiği ve ilgili Karar kapsamında 30 gün yenileme 
süresi tanındığı bilgisi iletilmektedir. 
 
Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı sitesinde yapılan resmi açıklama kapsamında, 30 günlük süreye ilaveten, 
yenileme yapmayan ve uyarılan firmalara (EK-1) 15 günlük bir ek süre tanındığının (Karar'da mevcut olmayıp 
uyarılan firmalara ilave süre olarak tanınmaktadır) duyurulduğu, belgelerini ilgili süreler içerisinde yenilemeyen 
firmaların kaydının 1 sene süre ile durdurulacağı ve mal sevkiyatı yapmalarına izin verilmeyeceği bildirilmektedir. 
 
Bu itibarla, askıya alınan firmaların (EK-1) sürelere bakmaksızın ivedilikle belgelerini yenilemeleri gerekmekte 
olup, iptal edilenlerin (EK-2) ise Karar kapsamı süre içerisinde itiraz dilekçelerini Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ilgili 
birimlerine iletmeleri önem arz etmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-4543.html 
 
2.) TÜRKİYE-KARADAĞ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARIM TAVİZLERİ HK 
 
2010 tarihinden beri  yürürlükte olan  Türkiye-Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında tüm sanayi 
ürünlerinde gümrük vergileri sıfır olarak uygulanmakla beraber tarım ürünlerinde oldukça kısıtlı sayıda üründe 
bulunan karşılıklı tavizlerin iyileştirilmesine yönelik olarak Temmuz 2019'da mevcut Protokol I revize edilmiş ve 
hizmet ticaretine ilişkin olarak Protokol III hazırlanmış ve 5526  sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin 
25.04.2022 tarihli mükerrer sayısında yayımlanmıştır. 
 
Yapılan değişiklikler kapsamında Karadağ tarafınca ihracatımız için önemli olan peynir(kotalı-kotasız), mercimek 
(kotasız), kabak, kuru-taze incir, üzüm, greyfurt, elma, portakal, kayısı, şekerleme, çikolata, unlu mamuller, 
bisküvi, makarna ve gazlı içeceklerde gümrük vergisi kotalar dahilinde yüzde 50 ila yüzde 100 indirilmektedir. 
 
Buna karşılık Türkiye'ye ithalde Karadağ menşeli et, buğday unu, mantar, çalı meyveleri, adaçayı, şeftali gibi bazı 
kalemlerde tarife kontenjanı dahilinde, uçucu yağlarda ise kota olmaksızın tercihli tarife uygulanacaktır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220425M1-1.pdf 
 
 
 



                                                                                                    

 

3.) YATIRIM TEŞVİK KAPSAMI TEMİNATLI İTHALAT (OKSB-GÖTÜRÜ TEMİNAT) HK 
 
OKSB Belgesine sahip firmaların aynı zamanda yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunmaları ve yatırım teşvik 
belgeleri düzenlenene kadar teminatlı ithalat kapsamında ithalat yapabilmeleri halinde teminatlı ithalat 
kapsamında götürü teminat kullanmaları mevzuata uygun olup olmadığı sorulmuş. 
 
GGM ‘den alınan cevabi yazıda; Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların aynı zamanda yatırım teşvik 
belgesi için başvuruda bulunmaları ve yatırım teşvik belgesi düzenlenene kadar teminatlı ithalat kapsamında 
ithalat yapabilmeleri halinde teminatlı ithalat kapsamında götürü teminat kullanmalarının yatırım teşvik mevzuatı 
bakımından uygun olmadığı bildirilmiştir. 
 
EK-1: Yatırım Teşvik Kapsamı Teminatlı İthalat (OKSB-Götürü Teminat) 
 
4.) GY 196/1-A KAPSAMI TAHLİLE TABİ DÖKME EŞYA İTHALİNDE YYS VE OKS 42/A FİRMALARININ İŞLEMLERİ 
HK 
 
GY 196/1-a bendi kapsamında yer alan GTİP’lerden dökme olarak gerçekleştirilenlerin ithalat işlemlerinde 
uygulama birliğinin sağlanmasını teminen YYS ve OKS 42/A firmalarının da mezkûr işlemlerinin doğrudan kırmızı 
hatta sevk edilmesini sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Diğer taraftan YYS ve OKS firmalarının 0804 kodlu emsal 
raporu beyan etmeleri halinde 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından dökme olarak gerçekleştirecekleri ithalat 
işlemlerinin kırmızı hatta sevk edilmemesi sağlanmıştır. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4414_1650896350_2.pdf 
 
5.) RUSYA FEDERASYONU'NA DOMATES İHRACATINDA KOTA HK 
 
Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ürününe yönelik olarak uygulanmakta olan 300 bin 
tonluk ithalat kotasını 350 bin tona çıkaran Rusya Tarım Bakanlığı Talimatnamesi 15 Nisan 2022 tarihinde 
yayımlandı. 
 
Söz konusu talimat değişikliğinin yayımı tarihinden sonraki 10 günlük sürenin sona ermesini müteakip yürürlüğe 
gireceği bildirilmiştir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-255.html 
 
6.) ENDONEZYA'DAN PALM YAĞI İHRACAT YASAĞI HK 
 
Hükümet, temel ihtiyaç maddesinin yeterli miktarda tedarik edilmesini sağlamak için 28 Nisan'dan itibaren 
yemeklik yağ ve yemeklik yağ bileşenlerinin ihracatını yasakladığını duyurdu. Başkan Joko “Jokowi” Widodo Cuma 
günü yaptığı bir video açıklamasında, yasağın “belirsiz bir süre” süreceğini, ancak sürekli olarak 
değerlendirileceğini, bu politikanın, bol ve uygun fiyatlı yerli yemeklik yağ tedarikinin sağlanması olduğunu 
söyledi. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12501/ 



                                                                                                    

 

7.) İHRACAT BEYANNAMELERİNDEKİ İMALATÇI FİRMA BİLGİSİ HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü " İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi" konulu ekli yazıyı yayımladı. 
 
Özetle; 
-imalatçı firma bilgisinin beyannamenin 44 no.lu alanına kaydedilmiş olması halinde söz konusu bilginin 
düzeltilmesi ya da değiştirilmesi taleplerinin karşılanmaması gerektiği, 
 
-ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan "imalatçı vergi kimlik numarası" alanında ise herhangi bir 
bilginin bulunmadığı durumlarda bilgi girişine ya da hatalı bilgi bulunması halinde düzeltme yapılmasına ilişkin 
taleplerin mevzuat dahilinde karşılanması gerektiği belirtildi. 
 
EK-2: İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi 
 
8.) İSRAİL'E LİMON İHRACATI HK 
 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği "İsrail'e limon ihracatı" hakkında bir duyuru yayımladı. 
 
Özetle; 
 
Ülkemizden İsrail'e taze limon ihracatında Zararlı Risk Analiz sürecinin tamamlandığı ve PPIS'ten alınan bir örneği 
ekli bitki sağlığı gereklilikleri kapsamında İsrail'e taze limon ihracatının yapılabileceği belirtilmekte olup, bu 
kapsamda TOB tarafından paketleme tesislerinde uygulanması gereken tüm gereksinimleri ve süreçleri 
(sınıflandırma, işleme (yıkama ve dezenfeksiyon dahil)) ayrıntılı olarak açıklayan ve zararlı risk yönetimine yönelik 
entegre önlemleri içeren Standart İşletim Prosedürünün (SOP) hazırlanması gerektiği ifade edilmektedir. 
 
İsrail'in bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlıklarınca devam ettiği 
belirtilerek, bu minvalde muhtelif bilgilerin ekli tabloya işlenerek Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir. 
 
Link: https://dkib.org.tr/tr/faaliyetler-sirkuler-2022134-israile-limon-ihracati-hk.html 
 
9.) TRANSİT SÜRESİ AŞIMLARI HK 
 
GGM’den alınan 74221508/26.04.2022 sayı ve tarihli yazıda ; Azerbaycan ile İran’da Ramazan Bayramı nedeniyle, 
sınır kapıları açık olsa da ilgili gümrüklerde mesai saatlerinde değişiklikler yaşanabileceği, buna bağlı olarak 
işlemlerin yavaşlayabileceği ve araçların Türkiye sınırları içerisinde beklemek durumunda kalabileceği göz önünde 
bulundurularak, yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen transit rejimi kapsamında 
yapılan Gürcistan, İran ve Nahçıvan`a açılan gümrük kapılarımız varışlı beyanlar için 10/05/2022 tarihine kadar 
transit süre aşımlarında tevsik edici herhangi bir belge istenmeksizin ceza uygulanmaması gerektiği iletilmiştir. 
 
10.) TPS-GEÇİCİ İTHALAT İZNİNDE SET HALİNDEKİ EŞYANIN BEYANI KONUSUNDA YAZI YAYIMLANDI 
 
Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzinlerinin başvurusunda satış miktarının 
"SET" seçilmesi ancak partiler halinde gümrük işlemlerinin yapılmak istenmesi durumunda düşüm yapılamadığı 



                                                                                                    

 

ve partiler halinde işlem gören "SET"in diğer bölümlerinin gümrük işlemlerinde sorunlar yaşandığından hareketle 
0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni işlemlerinde düzenleme yapılmıştır. 
 
Bu durumdaki eşya için 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni başvuruları esnasında "Satır Özel Şartlar" alanında " 
'Set' halindeki eşyanın gümrük beyanname işlemleri partiler halinde yapılacak” şeklindeki özel şartın ve miktar 
birimi alanında "SET" biriminin seçilmesi durumunda, set eşyası içeriğini oluşturan her bir eşya için başvuruda 
ayrı satırların bulunmasını teminen en az 1 adet ek satır daha oluşturularak başvuru tamamlanacaktır. 
 
Bu noktada "Set" halinde olmakla birlikte söz konusu özel şartın seçilmediği başvurular için halihazırdaki işlemler 
yapılmaya devam edilecektir. 
 
Bu itibarla geçici ithalat iznindeki "set"in içeriğini oluşturan her bir eşyanın GTİP'lerinin eşyaya dair miktarın ve 
miktar biriminin geçici ithalat izni başvurusunda ayrı ayrı kaydedilerek izin başvurularının tamamlanması 
durumunda partiler halinde işlem gören eşyalara ilişkin düşümlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi mümkün 
olabilecektir. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4418_1651143592_5.pdf 
  
11.) TPS-ÜGD TEBLİĞLERİ-SABİT REFERANS NUMARA DÜZENLEMESİ HK 
 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “TPS-ÜGD Tebliğleri-Sabit Referans Numara Düzenlemesi” 
hakkında bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri hükümleri uyarınca yapılacak kapsam dışı beyanları ile bazı 
kamu kurumlarınca yapılan ithalatlar ve bazı eşyaların ithalat işlemleri için söz konusu Tebliğlerde belirtilmiş olan 
sabit referans numaralarının gümrük beyannamesinde ilgili belge kodunun referans numarası alanında beyan 
edilebilmesi için düzenleme yapıldığı belirtildi. 
 
Bu noktada, örneğin CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (ÜGD:2022/9)nin 
"TAREKS Referans Numarasının Gümrüklere Beyanı" bölümünde yer alan 11 inci maddesinin 3’üncü fıkrasında 
"Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak 
belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı 
tarafından kaydedilir. " ve yine 11 inci maddenin 5 inci fıkrasında "4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı 
Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 
18090099109115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 
numaralı hanesine kaydedilir." Hükümlerinin uygulanabilmesi için söz konusu hükümlerde geçen sabit referans 
numaralarının gümrük beyannamelerinin 44 no.lu "Vergi ve Dokumanlar" alanına 0969 ve 0973 kodlu TPS-CE 
Gerektiren Ürünler Belgesi üzerinden beyan edilmesi gerektiği iletildi. 
 
Bu itibarla, ÜGD Tebliğlerinde belirlenmiş Sabit Referans Numaraları veya ilgili ÜGD Tebliği kapsamında edinilmiş 
TPS Belge ID numarası dışında bir metin ya da sayısal ifadenin beyan edilmeye çalışılması halinde tescil anında 
uyarı verilerek tesciline izin verilmeyeceği belirtildi. 
 



                                                                                                    

 

Diğer taraftan, ÜGD Tebliğleri kapsamında belge almak için başvuru yaparak Tek Pencere Sistemi tarafından 
üretilmiş 23 haneli formatta belge id numarası edinen yükümlülerin belge id numarasını gümrük 
beyannamelerinde beyan edebilmeleri açısından herhangi bir değişiklik olmayacağı ifade edildi. 
 
Link:https://agm.org.tr/wp-content/uploads/2022/04/TPS-UGDTebligleri-
SabitReferansNumaraDuzenlemesi.pdf 
 
12.) İHRACAT BEDELİ DÖVİZLERİN TERKİNİ HK 
 
Bilindiği üzere; 16 Ocak 2020 tarihli İhracat Genelgesi’nin “Terkin” başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) 
ve (b) bentlerinde yer alan “30.000 ABD Doları” ibareleri 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
“15.000 ABD Doları” olarak değiştirilmiştir. 
 
Konu ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan yazıda özetle; 
 
- 25 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilecek; İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenlenmek suretiyle 
yapılan taahhüt kapatma işlemleri ile İBKB düzenlenmeksizin terkin limiti dahilinde resen yapılan taahhüt 
kapatma işlemlerinde terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak uygulanması gerektiği, 
 
- Terkin imkanı ihracat hesabının kapatılması aşamasında kullanılabilmekte olduğundan 25 Nisan 2022 tarihi 
öncesinde gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden İBKB düzenlenerek veya İBKB düzenlenmeksizin terkin limiti 
dahilinde ihracat hesabı kapatılmış olan işlemlerde 30.000 ABD dolarlık eski terkin limitinin geçerli olacağı, 
 
- 25 Nisan 2022 tarihinden önce gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden ihracat hesabı henüz kapatılmamış olanlar 
için ise terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak uygulanacağı ifade edilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=4619612132022429113523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-18723479-240- 

Konu :Yatırım Teşvik Kapsamı Teminatlı İthalat 

(OKSB-Götürü Teminat) 

22.04.2022 / 74006960 

DAĞITIM YERLERİNE 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif dilekçelerden, Onaylanmış Kişi Statü Belgesine sahip firmaların aynı 
zamanda yatırım teşvik belgesi için başvuruda bulunmaları ve yatırım teşvik belgesi düzenlenene kadar teminatlı 
ithalat kapsamında ithalat yapabilmeleri halinde teminatlı ithalat kapsamında götürü teminat kullanmalarının 
mevzuata uygun olup olmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması istenmektedir. 

Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 
alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 25.03.2022 tarihli ve 3490753 sayılı yazıda 2012/3305 sayılı Yatırımlarda 
Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9 uncu maddesinde teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik 
belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın görüşüne istinaden Ticaret 
Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek vergi ve kesintilerin toplam 
tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebileceğinin hüküm altına alındığı; 

Diğer taraftan, 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi 
Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği”nin 34 üncü maddesi hükümlerinde yer alan teminat miktarı dikkate 
alındığında, götürü teminat tutarının, bir yıl önce ödenen gümrük vergileri miktarının sadece %10’una tekâmül 
etmesi ile 2 milyon avro değerinde banka teminat mektubu sunan bir yatırımcının, yaptığı ithalat işlemi neticesinde 
hesaplanan gümrük vergisi ile KDV miktarının bu değerden yüksek olması halinde, götürü teminat altına alınan 
tutarın, yatırım teşvik mevzuatı çerçevesinde alınması gereken teminat tutarından daha az olabileceği; 

Bununla birlikte, yatırımcının diğer ithalat işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmesi halinde, yatırım teşvik 
belgesi kapsamındaki ithalat değerini karşılayacak teminatının kalmayacağı durumların da gerçekleşme ihtimalinin 
bulunduğu değerlendirmelerine yer verildiği görülmektedir. 

Bu çerçevede, yatırım teşvik belgesi kapsamında sunulan devlet desteklerinin amacı ve mahiyeti kapsamında 
kullanılıp kullanılmadığının denetimi ve sorumluluğu dikkate alındığında, tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, 
yatırımcıların gümrük idarelerine sunduğu götürü teminat miktarının, devlete iade etmesi gereken tutardan düşük 
olma ihtimalinin bulunması nedeniyle, “Onaylanmış Kişi Statüsüne” haiz yatırımcıların teminatlı ithalat için 
götürü teminat kullanmalarının yatırım teşvik mevzuatı bakımından uygun olmadığı ifade edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 



                                                                                                    

 

EK-2; 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-52707093-105.02.01-000 

Konu :İhracat Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi 

Hk 

25.04.2022 / 74066895 

DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 02.08.2013 tarih ve 2013/31 sayılı "İhracatta Beyan" konulu Genelgenin 3 üncü 
maddesinde "Gümrük beyannamesi üzerinde münhasıran ihraç eşyasının imalatçısına ilişkin 
bilgilerin kaydedilmesi için oluşturulan bir alan bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ihracatçı 
firmaların isteğine bağlı olarak beyannamenin 44 no.lu alanına imalatçı firma bilgilerinin 
kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır. Buna göre, dahilde işleme rejimi kapsamı dışında kalan 
ihracatlara ilişkin gümrük beyannamelerinin 44 no.lu alanına imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmiş 
olması halinde beyannamenin onay ve kontrolüne ilişkin işlemlere devam edilecek, imalatçı firma 
bilgisinin düzeltilmesi ya da değiştirilmesine yönelik taleplerin karşılanmayacağı hususunda beyan 
sahiplerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir." şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan "imalatçı 
vergi kimlik numarası" alanına yükümlülerce beyannamenin 44 no.lu alanında beyan edilen imalatçı 
firmanın vergi kimlik numarası yerine sehven kendi vergi numaralarını girdikleri, söz konusu hatanın 
düzeltilmesi taleplerinin ise 2013/31 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesine istinaden gümrük 
müdürlüklerince reddedildiği anlaşılmaktadır. 

Bahse konu Genelgede de belirtildiği üzere, imalatçı firma bilgisinin beyannamenin 44 no.lu alanına 
kaydedilmiş olması halinde söz konusu bilginin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi taleplerinin 
karşılanmaması gerekmekte olup ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan "imalatçı 
vergi kimlik numarası" alanında ise herhangi bir bilginin bulunmadığı durumlarda bilgi girişine ya 
da hatalı bilgi bulunması halinde düzeltme yapılmasına ilişkin taleplerin mevzuat dahilinde 
karşılanması hususunda, 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 
Dağıtım: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 


