
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/21 
 

2022/ 21. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 

1.) POSTA YOLUYLA GELEN EŞYA (BAŞLAMIŞ İŞLEMLER) HK 
 

01.05.2022 tarihinden önce posta taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan ve gümrüğe 
sunulmak üzere posta işleme merkezine alınan, değeri 1500 Avroyu geçmeyen, ticari miktar veya mahiyet arz 
etmeyen ve alıcısı bir gerçek kişi olan eşyanın gümrük işlemlerinin, başlamış işlem kabul edilerek 01.05.2022 tarihi 
itibariyle yürürlüğe giren mevzuattan önceki ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlemlerin tekemmül 
ettirilmesi hk. 
 

Ek-1: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.05.2022 tarihli 74849204 sayılı yazısı  
 

2.) İNSANI YARDIM KURULUŞLARINA GÖNDERİLECEK AYÇİÇEĞİ YAĞI İHRACATLARI HK 
 

İnsani yardım kuruluşlarına gönderilecek Ayçiçek yağında sözleşme isteneceği bu şartla ihracatına izin 
verileceği hk. 
 

Ek-2: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.04.2022 tarihli 73610051 sayılı yazısı 
 

3.) SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 

 
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik 

yapılmıştır (İthal hayvanların kaydı, İhraç hayvanların kaydı, Kesimhane dışında acil kesim, İthal edilerek veri 
tabanına kayıt edilen sığır cinsi hayvanlar için hayvan pasaportu, kontrollere tabi tutularak ithal edilen sığır cinsi 
hayvanların bireysel tanımlama numarası ile veri tabanına kaydedilmesi) hk. 
 

Link:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-5.htm 
 

4.) KOYUN VE KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 

 
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde 

değişiklik yapılmıştır (İthal hayvanların kaydı, İhraç hayvanların kaydı, İthal edilen koyun veya keçi türü 
hayvanların tanımlama numarası, Kesimhane dışında acil veya kurban için kesim) hk. 
 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220524-4.htm 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

5.) TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ'NE EKLENEN 8485, 8524, 8549 VE 8539.51 VB. TARİFE POZ. VE ALT 
POZİSYONLAR İÇİN YAPILACAK VADELİ ÖDEMELERDE KKDF DOĞUP/DOĞMAYACAĞI HUSUSU HK 

 
Bir eşyanın 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet 

listesinde yer alması halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi 
yapılmaması, söz konusu muafiyet listesinde yer almaması halinde ise başkaca bir KKDF muafiyet hükmünden 
yararlanmıyorsa vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılması hk. 
 

Ek-3: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.05.2022 tarihli 74904117 sayılı yazısı (KKDF) 
 

6.) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK  
 

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Gümrük işlemleri bitirilen ve çıkış onayı verilen eşya, sahibi, 
temsilcisi veya eşya sahibinin bu kapsamda vekalet verdiği kişi tarafından geçici depolama yerinden 
çıkarılabilecek; İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıması gerçekleştirilecek ihracat beyannameleriyle sınırlı 
olarak, gümrük beyannamesinin izinli gönderici tesisinin bağlı bulunduğu gümrük idaresi yerine kişinin yerleşik 
olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verilebilecek; Gümrük idareleri, dolaylı temsilci olarak 
yetkilendirilen posta idaresi ve hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin beyannameye eklenmesi gereken 
faturanın eklenmediği gümrük beyanını, beyan için gerekli bilgileri içeren e-irsaliyenin beyannameye eklenmesi 
kaydıyla kabul edebilecek; basitleştirilmiş usule göre verilen beyanı takiben yedi iş günü içerisinde tamamlayıcı 
beyan verilecek; Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya, yetki belgesi sahibi olan ve taşıma 
belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek 
genel antrepolara konulabilecek; Antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri süresiz olarak verilecek; 
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince kurulan şirketlerin, Bakanlıkça belirlenecek tespit işlemlerini yapabilmesi 
için anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olması gerekecek; Gümrük 
Laboratuvarlarındaki yapılan tahlillerin ücretleri artırıldı; İkinci tahlil ücreti numune başına 650 TL den 885 TL ye 
çıkarıldı. 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220525-5.htm 

 
 

7.) DOĞRUDAN NAKLİYAT KURALI-MALEZYA STA HK 
 

Malezya Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde uyulması zorunlu bulunan doğrudan nakliyat kuralı hk. 
 
Ek-4: Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 26.05.2022 tarihli ve 74957011 sayılı 

yazısı 
 

8.) ŞEKER İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 5615) HK 
 

1701 tarifesinde yer alan şeker ithalatında 15/10/2022 tarihine kadar geçerli olmak üzere 400.000 ton tarife 
kontenjanı açılmıştır. 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-11.htm 



                                                                                                    

 

9.) SİGARA VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN ÖTV ORANLARINA ZAM GELDİ 
 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listede yapılan değişiklikle; 22. fasılda sınıflandırılan 
alkollü içeceklerde ÖTV artış oranı yüzde 25, 2402 ve 2403 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tütün 
mamullerinde ve 4813 tarife pozisyonundaki makaronda ÖTV artış oranı yüzde 10 oldu; ÖTV III sayılı listedeki söz 
konusu ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen 
üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artırılmasına ilişkin hüküm 2022 yılı 
Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmayacak 

 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527-9.pdf 

 
10.) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR-KİL (SERBEST BÖLGELERE İHRACAT) HK 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün İhracı Kayda Bağlı Mallar - Kil ile ilgili yazisi:- Kaolin ve diğer kaolinli killer 

(GTP: 2507.00) - Diğer killer (GTP: 2508.40 isimli ürünlerin Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünce söz konusu 
ürünlerin herhangi bir üretim faaliyetine tabi tutulmadan serbest bölge dışına çıkarılmasını önleyecek tedbirlerin 
alınması kaydıyla, üretim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla serbest bölgelere ihracatında, kayıt başvurusunda 
bulunan firmanın, serbest bölgedeki alıcıya ait üretim konulu faaliyet ruhsatını ibraz etmesi koşuluyla İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliğince kayıt verilmesinin uygun görüldüğü 
bildirilmektedir. 
 

Ek-5: Gümrük Genel Müdürlüğünün 18.05.2022 tarihli ve 74771397 sayılı yazısı 
 

11.) BREZİLYA 11 ÜRÜNDE GÜMRÜK VERGILERINI DÜŞÜRDÜ 
 

Brezilya Ekonomi Bakanlığı tarafından enflasyonla mücadele kapsamında 8 üründe gümrük vergileri 
sıfırlanmış, 3 üründe ise indirime gidilmiştir. Nisan ayı sonu itibariyle ülkede 12 aylık enflasyon %12,13 olmuştur. 
Fiyatlardaki bu artışa neden olan unsurlar arasında, yeni koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamaların bir 
yansıması olarak küresel üretim zincirlerinin karşılaştığı sorunlar, Ukrayna'daki savaşın gıda üretimi ve nakliyesine 
etkileri ve uluslararası pazarda petrolün değer kazanması görülmektedir. 
Vergi indirimi ve sıfırlaması yapılan ürün listesi aşağıda sunulmaktadır: 
 

0202.30.00 dondurulmuş kemiksiz sığır eti: %10,8'den 0’a 
0207.14.00 tavuk parçaları: %9'dan 0’a 
1101.00.10 buğday unu: %10,8'den 0’a 
1001.99.00 ekim hariç diğer buğdaylar ve buğday ve çavdar karışımı: %9'dan 0’a 
1905.31.00 bisküvi ve krakerler: %16,2'den 0’a 
1905.90.90 diğer fırıncılık ve pastacılık ürünleri: %16,2'den 0’a 
7213.10.00 demir veya alaşımsız çelikten filmaşin: %10,8'den %4'e 
7214.20.00: alaşımsız demir veya çelik çubuklar %10,8'den %4'e 
0280.70.00 sülfürik asit: %3,6'dan 0’a 
3824.99.86 teknik mankozeb (mantar ilacı): %12,6'dan %4'e 
1005.90.10 ısır: %7,2'den 0’a. 

 



                                                                                                    

 

12.) HINDISTAN'DAN ŞEKER İHRACATINA KISITLAMA HK 
 

Hindistan'da şeker fiyat istikrarının sürdürülmesi amacıyla daha önce ihracatı serbestçe yapılan ürünün 
ihracatına kısıtlama getirilmiştir. 1 Haziran 2022'den itibaren uygulanacak olan kısıtlama kapsamında şekerin 
ihracatı izne bağlanmış olup en fazla 10 milyon tonluk ihracata izin verilmesi beklenmektedir. 
 

13.) GÜMRÜK LABORATUVARLARINDA YAPILACAK TAHLİLLERİN ÜCRETLERİNİN DEĞİŞİKLİĞİ HK 
 

Gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretleri yaklaşık olarak yeniden değerleme oranında (%36,20) 
arttırıldı. İkinci tahlil için numune başına 650 TL alınan ücret 885 TL’ye çıkarıldı. Aynı zamanda 196/A maddesi 
saklı kalmak üzere (Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması), yükümlünün talebine 
istinaden gümrük tarife istatistik pozisyonu belirlenmesine ilişkin olarak istenilen tahlillerden de 885 TL ücret 
alınacak. 
 

14.) GEÇİCİ İHRACATTA A.TR DOLAŞIM BELGESİ DÜZENLENMESİ HK 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda (TOBB);  Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısında bildirmiş 
olduğu A.TR Dolaşım Belgesi'nin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü 
gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanmış 
olup, bu kapsamdaki eşya için yine aynı Karar'da ilgili hükümlerine yer verilen INF 2 Bilgi Formunun 
düzenlenmesinin uygun bulunduğuna dair görüşe yer verilmişti. 
 

Yukarıda belirtilen konu ile ilgili olarak TOBB’a iletilen sorunlar ve görüşler muhtelif tarihlerde yazılı ve şifahi 
olarak Ticaret Bakanlığına iletildiği belirtilmiştir. 
 

Bu defa, Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısına istinaden, Ticaret Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonuyla geçici 
ihraç kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi hususunda yürütülen istişareler ve varılan mutabakat 
neticesinde, eşyanın Avrupa Birliği'ne (AB) geçici ihracatı kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin 
önünde bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği ve ülkemizden AB'ye bu kapsamda gerçekleştirilecek 
ihracatlarda A.TR Dolaşım Belgesi'nin düzenlenmesinin Bakanlıkça uygun bulunduğu bildirilmiştir. 
 

Bu itibarla, ihracatçılarımızdan geçici ihracat kapsamı eşya (taşıma kapları veya tamir amaçlı eşya vb.) için 
AB'ye A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin talep edilmesi halinde, talebin yerine getirilmesinde sakınca 
bulunmadığı ifade edilmektedir. 
 

Link: https://www.btso.org.tr/?page=notice/noticedetail.asp&id=59213  
 
15.) KKDF ORANI SIFIR UYGULANAN ÜRÜNLER VE TARIFE KORELASYONLARI HK 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün KKDF konu yazısı: Bir eşyanın,2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

yürürlüğe girdiği tarihte kararname eki muafiyet listesinde yer alması halinde aynı eşyanın yeni tarife alt 
pozisyonundan yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmaması, Söz konusu muafiyet listesinde yer 
almaması halinde ise, başkaca bir KKDF muafiyetinden yararlanmıyorsa vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılması 
gerektiği hk 



                                                                                                    

 

 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/26052022-135915_2299-cevabi-yazipdf.pdf 

 
16.) İSRAIL BAKIR KABLO İTHALATINA KARŞI ANTI-DAMPING ÖNLEMİ UZATMASI HK 

 
İsrail tarafından Türkiye menşeli düşük voltajlı bakır kablo (İsrail gümrük tarife cetveline göre 8544.49.90 

kodlu) ithalatına karşı 1 Nisan 2019 tarihinden beri uygulanmakta olan anti-damping önleminin uzatılması talebi 
kapsamında İsrail Ekonomi Bakanlığınca uzatmaya ilişkin bir soruşturma başlatıldı. İlgili önlem kapsamında Türk 
menşeli kabloların İsrail'e ithalinde yüzde 14,5 oranında dampinge karşı vergi uygulanıyor. Söz konusu 
soruşturma kapsamında tüm ilgili taraflar bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bilgi, kanıt ve görüşlerini 
sunmaya ve soru formlarını cevaplamaya davet edilmiş olup ilgili bildirimle ilgili olarak bağlı olunan ihracatçı birliği 
ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. 
 

17.) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR -BUĞDAY KIRIKLARI, IRMIK, BULGUR HK 
 

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde bulunan; -Buğday kırıkları (Buğdaydan peletler GTİP: 1103.20.60.00.00; 
Buğday yassılaştırılmış taneler GTİP: 1104.19.10.00.11; Flokon halindeki taneler GTİP: 1104.19.10.00.12; Kabuğu 
veya kavuzu çıkarılmış, dilimlenmiş, iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın GTİP: 1104.29.17.00.00; 
Yuvarlatılmış, GTİP: 1104.29.30.00.00; Sadece iri parçalar halinde ufalanmış GTİP: 1104.29.51.00.00; Diğerleri 
GTİP: 1104.29.81.00.00)” - -Buğday İrmiği (GTİP: 1103.11)”ve “Bulgur (GTİP: 1904.30)” için koordinatör Birlik olan 
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince yayımlanan duyuruya göre ilgili ürünlerin ihracat 
prosedüründe Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü talimatı ile düzenlemeye gidilmiştir. 

 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-5542.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

ACELE 

Sayı : E-18723479-153.18-00074849204 

Konu : Posta Yoluyla Gelen Eşya (Başlamış İşlemler) 

 
23.05.2022 / 74849204 

DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 15.03.2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Karar ile 2009/15481 sayılı Kararın 62'nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan “Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri 
No:1) ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri belirlenmiş ve ilgili 
mevzuat hükümlerinin 01.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır. 

Konuyla ilgili olarak İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 23.05.2022 tarihli ve 74817565 
sayılı yazıda, Posta Telgraf ve Telefon A.Ş.'nin anılan Tebliğ kapsamında işlem yapmak üzere altyapı çalışmalarını 
tamamlayamadığının bildirildiği, 01.05.2022 tarihinden önce yurtdışından gerçek kişilerce sipariş edilen ve ticari 
mahiyette olmayan ürünlerin bu tarihten önce ya da sonra yurda giriş yapmalarının akabinde ilgililerince 
01.05.2022 tarihinden sonra gümrük idarelerine müracaat edildiği, eşyanın değerinin 150 Avro'yu geçmesi 
durumunda operatör firma tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi verilememesi nedeniyle normal 
usulde detaylı beyan verilmesinin istenildiği ve bu durumun vatandaş nezdinde şikayet ve sızlanmalara sebebiyet 
verdiği ifade edilmektedir. 

Bu çerçevede, söz konusu sorunun çözümünü teminen 01.05.2022 tarihinden önce posta taşımacılığı yoluyla 
Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan ve gümrüğe sunulmak üzere posta işleme merkezine alınan, değeri 1500 
Avro'yu geçmeyen, ticari miktar veya mahiyet arz etmeyen ve alıcısı bir gerçek kişi olan eşyanın gümrük 
işlemlerinin, başlamış işlem kabul edilerek 01.05.2022 tarihi itbariyle yürürlüğe giren mevzuattan önceki ilgili 
mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlemlerin tekemmül ettirilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica 
ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

DAĞITIM: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-52707093-140.04 
Konu : İnsanı Yardım Kuruluşlarına Gönderilecek Ayçiçeği 
            Yağı İhracatları 

07.04.2022 / 73610051 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) 09.03.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00072686643 sayılı yazı. 
      b) 10.03.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00072724900 sayılı yazı. 
      c) 05.04.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00073500552 sayılı yazı. 

İlgide kayıtlı yazılar konusu bazı bitkisel yağların ihracının kısıtlanmasına ilişkin olarak Tarım ve Orman 
Bakanlığı'ndan alınan 07.04.2022 tarihli ve 5174513 sayılı bir örneği ekli yazıda; 

İlgi(a)'da kayıtlı yazımız ekinde gönderilen yazıları ile ayçiçeği yağı ihracatlarının geçici olarak kısıtlandığı 
belirtilerek bu ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası 
düzenlenmemesi ve ürünlerin ülkeden çıkışına izin verilmemesi gerektiği; "AFAD, Kızılay veya diğer insani yardım 
kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları"nın kısıtlamalardan muaf tutulduğunun bildirildiği; 
Bakanlıklarına yapılan başvurular üzerine yapılan değerlendirme sonucunda; alıcısı Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı (WFP), Kızılhaç (International Committe Of The Red Cross) ve benzeri yardım kuruluşları olan 
1512.19.90.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı ürünleri için yapılacak 
ihracat başvurularının da yukarıda belirtilen muafiyet kapsamında değerlendirilmesine karar verildiği; 

Bu kapsamda 1512.19.90.00.11 GTİP'li Ayçiçek Tohumu Yağı (Ayçiçeği Yağı) için yapılacak başvurularda; ihracatçı 
firma ile alıcı (yurtdışındaki insani yardım kuruluşları) arasında imzalanan sözleşmelerin talep edilmesi, 
beyannamede belirtilen bilgiler ile sözleşmelerin uyuşması durumunda sözleşmede belirtilen ürün miktarının 
aşılmaması kaydıyla Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde ve ürünlerin ülkeden 
çıkışına izin verilmesinde sakınca bulunmadığı belirtilmektedir. 

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

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

  

  

  



                                                                                                    

 

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-21817801-305.04.02.02-5174513 
Konu : İnsanı Yardım Kuruluşlarına Gönderilecek 
            Ayçiçeği Yağı İhracatları 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: a) 09.03.2022 tarihli ve E-21817801-305.04.02.02-4799690 sayılı yazımız. 
       b) 09.03.2022 tarihli ve E-21817801-305.04.02.02-4799689 sayılı yazımız. 

Bilindiği üzere ilgi a'da kayıtlı yazımız ile; Ayçiçeği Yağı ihracatlarının geçici olarak kısıtlandığı belirtilerek bu 
ürünler için yapılacak ihracat başvuruları için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi ve 
ürünlerin ülkeden çıkışına izin verilmemesi gerektiği bildirilmiştir. 

İlgi yazıda ayrıca "AFAD, Kızılay veya diğer insani yardım kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları" 
kısıtlamalardan muaf tutulmuştur. 
Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılan değerlendirme sonucunda; alıcısı Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı (WFP), Kızılhaç (International Committe Of The Red Cross) ve benzeri yardım kuruluşları olan 
1512.19.90.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda yer alan Ayçiçeği Tohumu Yağı ürünleri için yapılacak 
ihracat başvurularının da yukarıda belirtilen muafiyet kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Bu kapsamda 1512.19.90.00.11 GTİP'li Ayçiçek Tohumu Yağı (Ayçiçeği Yağı) için yapılacak başvurularda; İhracatçı 
firma ile alıcı (yurtdışındaki insani yardım kuruluşları) arasında imzalanan sözleşmelerin talep edilmesi, 
beyannamede belirtilen bilgiler ile sözleşmelerin uyuşması durumunda sözleşmede belirtilen ürün miktarının 
aşılmaması kaydıyla Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde ve ürünlerin ülkeden 
çıkışına izin verilmesinde sakınca bulunmamaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

Harun SEÇKİN 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 

Gereği: Bilgi: 
81 İl Müdürlüğüne Tüm Zirai Karantina 
Müdürlüklerine 

Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel 
Müdürlüğüne) 

  Ticaret Bakanlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-3: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-85593407-622.03-00074904117 
Konu : KKDF 

25.05.2022 / 74904117 
Gümrük Müşavirleri Derneği-İstanbul 

İlgi: 05.05.2022 tarihli, 2022-2299-BU sayılı dilekçeniz. 

İlgi'de kayıtlı dilekçenizde; 2015/7511 sayılı Kararname eki listede kayıtlı eşyaların kabul kredili, vadeli akreditif 
ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında KKDF'dan müstesna tutulduğu, bahse konu kararda herhangi 
bir güncelleme yapılmadığı, ancak 2022 yılında Türk Gümrük Tarife Cetveli'ne eklenen 8485, 8524, 8549 ve 
8539.51 vb. tarife pozisyonları ve alt pozisyonlar için yapılacak vadeli ödemelerde KKDF doğup/doğmayacağı 
hususunda tereddüt hasıl olduğu belirtilmiş olup; bilgi talebinde bulunulmuştur. 

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alınan bir örneği ekli 12.04.2022 tarihli, 
49896 sayılı yazıda özetle; 10.04.2015 tarihli, 29322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 
(sıfır) olarak tespit edildiği, bu kapsamda anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı 
tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların 
bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak 
değişikliklerin Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilemeyeceği belirtilmiş olup; buna göre, bir eşyanın 
2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer alması 
halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmaması, söz 
konusu muafiyet listesinde yer almaması halinde ise başkaca bir KKDF muafiyet hükmünden yararlanmıyorsa 
vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılması gerekmektiği ifade edilmiştir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Kadir SARIKAYA 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

EK: 1 adet yazı 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

T.C. 
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Sayı : E-70903105-165.01.03[459]-
49896                                                                                                                              12.04.2022 
Konu : KKDF muafiyet talebi 

TİCARET BAKANLIĞINA 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

İlgi : 05.04.2022 tarihli ve E-85593407-156.06-E.00072934563 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, LCT/TFT modül vb. şekilde tanımlanan eşyanın kullanım 
amaçları doğrultusunda çoğu zaman 85.29 tarife pozisyonunda sınıflandırılırken 2022 yılında Armonize Sistemde 
yapılan güncelleme ile 85.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılmaya başlandığı belirtilerek 2022 yılında tarife 
cetveline eklenmiş olan 85.24 tarife pozisyonunda sınıflandırılacak düz panel gösterge modülleri olarak 
sınıflandırılacak söz konusu eşyanın vadeli ithalatında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp 
yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır. 

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci 
maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri 
% 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göreyapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon 
kesintisi yapılmamaktadır. 

Diğer taraftan, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) 
olarak tespit edilmiştir. 

Bu kapsamda, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP 
listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi 
nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişiklikler Kararnameye 
ilişkin KKDF uygulamasını etkilememektedir. 

Buna göre, bir eşyanın 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki 
muafiyet listesinde yer alması halinde aynı eşyanın yeni tarife alt pozisyonunda yapılan vadeli ithalatlarında KKDF 
kesintisi yapılmaması, söz konusu muafiyet listesinde yer almaması halinde ise başkaca bir KKDF muafiyet 
hükmünden yararlanmıyorsa vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Gökhan ÖZÇUBUK 
Bakan a. 

Gelir İdaresi Daire Başkanı V. 

 
 
 



                                                                                                    

 

EK-4: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-16934678-724.01.02-00074957011 

Konu : Doğrudan Nakliyat Kuralı - Malezya STA 

26.05.2022 / 74957011 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : a) Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği'nin 06.04.2022 tarihli ve 586 sayılı yazısı. 

b) 06.05.2022 tarihli ve 74378717 sayılı yazımız. 

c) Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 10.05.2022 tarihli ve 74530875 sayılı yazısı. 

İlgi (b)'de kayıtlı yazımızda, ülkemiz ile Malezya arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çerçevesinde 
uyulması zorunlu bulunan doğrudan nakliyat kuralına ilişkin Bakanlığımız değerlendirmeleri iletilmiştir. 

Konuya dair iletilen ilave sorular da göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir sorunla 
karşılaşılmasına mahal vermemek amacıyla Bakanlığımız görüşlerine aşağıda yer verilmektedir. Ülkemiz ile 
Malezya arasındaki STA'nın doğrudan nakliyat kuralına ilişkin hükmü ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 
Tercihli Menşe Kuralları Rehberinde doğrudan nakliyat kuralına ilişkin düzenlemeler göz önünde bulundurularak, 
eşyanın STA kapsamında doğrudan nakliyat kuralına uyularak Malezya'dan ihraç edildiğinin tesvik edilmesini 
teminen; 

- bahse konu eşya için transit ülkesi gümrük idaresi tarafından düzenlenen “İşlem Görmemişlik Belgesi”nin (Non 
Manipulation Certificate-NMC); bu belgenin transit ülke gümrük idaresi tarafından düzenlenmediği hallerde ise; 

- anılan eşyanın Malezya'dan transit ülke aracılığıyla ülkemize ihraç edildiğini gösteren “tek bir sevk evrakı”nın 
veya 

- Gümrük İdaremizi eşyanın transit ülkesinde hiçbir değişime uğramadığı hususunda ikna edecek, transit ülke 
gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir belgenin 
talepte bulunan Gümrük İdaremize ibraz edilmesi önem taşımaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. 

Hüsnü DİLEMRE 
Genel Müdür 

Dağıtım: 

Gereği: Bilgi: 

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 
-KEP ile gönderilecektir.- 

Uludağ Gümrük ve 
Dış Ticaret 
BölgeMüdürlüğüne  

 



                                                                                                    

 

EK-5: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı   :  E-52707093-452.02 
Konu :  İhracı Kayda Bağlı Mallar – Kil 

18.05.2022/74771397 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : 25/04/2022 tarihli ve 74125904 sayılı dağılımlı yazı. 
İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir. 
İlgide kayıtlı yazımızda İhracat Genel Müdürlüğü’nden alman 22.04.2022 tarihli ve 74101011 sayılı yazıdan 
bahisle İhracat: 2022/5 sayılı Tebliğ ile İhracat: 2006/7 sayılı “İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’in” ekinde 
yer alan “İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi‘nde yapılan değişiklikler kapsamında ihracatı kayda bağlanan, seramik 
üretiminde hammadde olarak kullanılan “Kaolin ve diğer kaolinli killer” ve “Diğer killer”in kayıt altına alınması 
sürecine ilişkin usuller bildirilmişti. 
Bu defa; anılan Genel Müdürlükten alınan 18.05.2022 tarihli ve 74751980 sayılı yazıda Bakanlığımız Serbest 
Bölgeler Genel Müdürlüğünce söz konusu ürünlerin herhangi bir üretim faaliyetine tabi tutulmadan serbest 
bölge dışına çıkarılmasını önleyecek tedbirlerin alınması kaydıyla, 
–              Kaolin ve diğer kaolinli killer (GTP: 2507.00) 
–              Diğer killer (GTP: 2508.40) 
ürünlerinin üretim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla serbest bölgelere ihracatında, kayıt başvurusunda 
bulunan firmanın, serbest bölgedeki alıcıya ait üretim konulu faaliyet ruhsatını ibraz etmesi koşuluyla yalnızca 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)Genel Sekreterliğince kayıt verilmesinin Bakanlık 
Makamının Olurları çerçevesinde uygun görüldüğü bildirilmektedir.. 
Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 

 


