
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/3 
 

2022 / 3. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
 
1.) RUSYA FEDERASYONU PORTAKAL ÜRÜNÜ İTHALATINDA KISITLAMA HK  

 
Rusya Federasyonu 13 Ocak 2022 tarihinden itibaren ülkemiz menşeli portakal ürünü ithalatına geçici kısıtlama 
getirildiğinin bildirilmiştir. 
 
Mezkur kısıtlama kararına gerekçe olarak, portakal ürünlerimizde Rusya’da ruhsatlı olmayan pestisitlere ilişkin 
kalıntı tespit edilmesi gösterilmiştir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-39.html 
 
2.)  KIYMET KRİTERLİ GÖZETİM TEBLİĞLERİNİN BİR KISMINDA TARİFE KORELASYONUNA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER 
YAPILDI HK 
 
Bazı kıymet kriterli gözetim tebliğlerinde tarife korelasyonuna bağlı değişiklikler yapıldı. Gözetim kıymetlerinde 
herhangi bir değişiklik yapılmazken aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin gözetim tebliğlerinden “(yalnız karşısında 
gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)" ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yapılan 
değişiklikler gözetim kıymeti uygulaması konusunda tereddütlere yol açmıştı.  
 
İlgili Tebliğlerde oluşan anlam karışıklığı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tebliğleriyle giderildi. İlgili 
Tebliğlerin kapsam başlıklı maddelerine "yalnızca karşısında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında olanlarının" 
ibaresi eklendi. (Yürürlük 18.01.2022) 
 
Tebliğlerdeki gözetim kıymeti tablolarının güncel hali için Tebliğ adlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

TEBLİĞ EŞYA DEĞİŞİKLİK YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN İBARE 
2006/11 9405-Aydınlatma Korelasyon Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim 

kıymetleri haiz olanlarının  (22.01.2022 t. 31727 s. 
R.G.) tekrar eklenmiştir. 

2007/1 8517-Telefon ve aksamları Korelasyon Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim 
kıymetleri haiz olanlarının(22.01.2022 t. 31727 s. 
R.G.) tekrar eklenmiştir. 

2007/9 94.Fasıl mobilya Korelasyon Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim 
kıymetleri haiz olanlarının(22.01.2022 t. 31727 s. 
R.G.) tekrar eklenmiştir. 

2007/25 4015-Kauçuk eldivenler Korelasyon Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim 
kıymetleri haiz olanlarının(22.01.2022 t. 31727 s. 
R.G.) tekrar eklenmiştir. 

2007/28 7306-Borular Korelasyon Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim 
kıymetleri haiz olanlarının(22.01.2022 t. 31727 s. 
R.G.) tekrar eklenmiştir. 



                                                                                                    

 

2010/4 6813-8708 -Frenler Korelasyon Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim 
kıymetleri haiz olanlarının(22.01.2022 t. 31727 s. 
R.G.) tekrar eklenmiştir. 

2011/7 8419-Su ısıtıcıları Korelasyon Yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim 
kıymetleri haiz olanlarının(22.01.2022 t. 31727 s. 
R.G.) tekrar eklenmiştir. 

 
3.) İHRACAT GENELGESİNİN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA 
YAPILACAK DÖVİZ SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI HK 
 
Bazı kıymet kriterli gözetim tebliğlerinde tarife korelasyonuna bağlı değişiklikler yapıldı. Gözetim kıymetlerinde 
herhangi bir değişiklik yapılmadı. 
 
Tebliğlerdeki gözetim kıymeti tablolarının güncel hali için Tebliğ adlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
 

TEBLİĞ EŞYA DEĞİŞİKLİK 
2013/1 4418-Ahşap kapılar Korelasyon 
2016/1 4418-Masif panel Korelasyon 
2018/2 4412-kontrplak Korelasyon 
2018/8 8708-debriyajlar Korelasyon 
2020/5 8541-Solar paneller Korelasyon 
2020/6 8517-Akıllı telefonlar Korelasyon 

Led ampullerin gözetim kıymetinin belirlendiği 2019/4 sayılı Tebliğ'e 8539.51.00.00.00 GTİP 'te sınıflandırılan "led 
modüller" eklendi. 
 
Led modüller için  led ampullerde olduğu gibi "14 ABD Doları/kg/brüt" gözetim kıymeti uygulanacak. 
 

TEBLİĞ EŞYA DEĞİŞİKLİK 
2019/14 8539.51- Led Modüller 

8539.52-Led Ampuller 
Korelasyon 

 
4.) MENŞE VE DOLAŞIM BELGELERİ ONAY İŞLEMLERİ HK 
 
Menşe ve Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi ve onay işlemlerindeki uygulamalara dair Ege Bölgesi Sanayi 
Odası'nca bir yazı yayımlanmıştır. Yazıda aşağıdaki hususlar vurgulanmıştır. 
 
Akreditif gereği olsa dahi menşe belgesi üzerinde gönderici veya alıcı bölümlerine IBAN numarası, ticari 
faturaların seri numaraları vb. bilgilerin eklenmemesi gerekmektedir. Bu şekilde belge üzerinde yer almaması 
gereken bilgileri içeren belgeler Oda tarafından onaylanmayacak ve reddedilecektir.  
 
Dolaşım ve menşe belgesinin oda onayına sunulduğu aşamada, belge ekinde yer alan ihracat e-faturaları üzerinde 
sonradan eklenen bilgiler, mevcut bilgiler üzerinde yapılan değişiklikler ve Gümrük Yönetmeliği’nin 115’nci 
maddesinde belirtilen hususların faturada yer almadığı durumlarda söz konusu e-faturalar hiçbir suretle kabul 



                                                                                                    

 

edilmeyecek ve mezkur faturalar ile Oda onayına sunulan menşe ve dolaşım belgeleri onaylanmayacak ve 
reddedilecektir.  
 
Tercihli rejim kapsamında düzenlenen menşe ispat belgesi veya menşe beyanı ile birlikte ayrıca menşe 
şahadetnamesi düzenlenmesinin talep edilmesi durumunda; ihracatçı tarafından eşyanın tercihli olmayan 
menşeini tevsik etmek ihtiyacına istinaden menşe şahadetnamesi düzenlenmesinin talep edildiğini belirten 
dilekçenin   onay işlemleri için hazırlanması gerekmekte olup, belgelerin ekinde söz konusu onay dilekçesinin 
bulunmaması durumunda onay işlemi gerçekleştirilmeyecek ve başvurular reddedilecektir. 
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın yazısını görüntülemek için Link : 
 http://www.izmgmd.org.tr/download.php?id=6370&sayfaId=5393 
 
5.) ÇİN HALK CUMHURİYETİNE GIDA İHRACATI HK 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan yazıda, daha önce 
bahsedilen 14+4 kategoride ÇHC'ye yapılacak ihracattaekte belirtilen hususlarındikkate alınarak işlemlere 
devam edilmesi gerektiği ifade edilmekte, ayrıca ÇHC'den alınan son bilgiye istinaden ihraç edilecek ürünlerin 
paket ve kolileri üzerinde ÇHC tarafından onaylanan firmalara verilen CTUR ile başlayan Çin kayıt numarasının 
yer alması gerektiği belirtilmiştir. 
 
Bu çerçevede 14+4 ürün grubunda faaliyet gösteren firmaların söz konusu kayıt işlemini yapıp yapmadıklarını 
kontrol etmeleri (kayıt yapıldıysa yeniden kayıt işlemine gerek bulunamamaktadır), henüz kaydını 
gerçekleştirmeyen firmaların ise ekte yer alan başvuru formunu doldurarak bağlı bulundukları İl Tarım ve 
Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. 
 
Link: http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-chc-tarimsal-urun-ihracatinda-yeni-duzenlemeler.html 
 
6.) KÜBA GÜMRÜK TARİFELERİNDE İNDİRİM HK 
 
Havana Ticaret Müşavirliği: Küba gümrük vergileri mevzuatında, Maliye ve Fiyatlar (MFP) ile Dış Ticaret ve 
Yatırım (MINCEX) Bakanlıkları, her türlü ürün için ithalat tarifelerini yeniden belirleyen bir kararı 14 Ocak 2022 
tarihinde yayımlamıştır. Söz konusu mevzuat değişikliği Küba Cumhuriyeti'nin 6 numaralı Olağanüstü Resmi 
Gazetesinde yayımlanmış ve yeni yasal düzenleme ile hem genel gümrük tarifeleri hem de En Çok Kayrılan Ülke 
tarifelerinde uygulamak üzere tüm malların gümrük tarifelerini yeniden belirlenmiştir. Bu şekilde malların 
değeri üzerinden alınan gümrük vergilerinde (Ad Valorem Duties) tüm ülkeler için %15'lerden %10 seviyelerine, 
en çok kayırılan ülkeler için ise %10 seviyelerinden %5 seviyelerine gerileme gözlenmiştir. 
 
Link: https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2022-ex6.pdf 
 
7.) BİSİKLET TEKERLEK VE LASTİKLERİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI VERGİ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/3) ile 4011.50 Gtip’li bisiklet dış lastikleri, 4013.20 
Gtip’li bisiklet iç lastikleri ve 8714.99.90 Gtip’li aksam ve parçaların Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya 



                                                                                                    

 

menşeli olanlarının ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile 
yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-7.htm 
 
8.) MOTOSİKLET TEKERLEK VE LASTİKLERİNDE UYGULANAN DAMPİNGE KARŞI VERGİ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/4) ile 4011.50 gtipli bisiklet dış lastikleri, 4013.20 
gtipli bisiklet iç lastikleri ve 8714.99.90 gtip li aksam ve parçaların Çin, Hindistan, Tayland, Endonezya ve Malezya 
menşeli olanlarının ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/35) ile 
yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerin devamına karar verilmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220120-8.htm 
 
9.) TRT BANDROL TALEBİ HK 
 
T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı'nın 
''Bandrol Talebi'' konulu yazısı ile; Bandrole tabi cihazların ithalatı esnasında bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş 
olmasının TRT’den fiilen bandrol alınması yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı, cihazların satışa konu 
edilmemesi işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da fiilen bandrol alınması gerektiği, 
Kurumlarınca yapılan inceleme ve denetimlerde; bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT Bandrol ücretini 
ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine ödedikten sonra, söz konusu cihazlar için TRT Kurumundan bandrol 
almadıkları, İdari yaptırımlara maruz kalınmaması ve yasaların tam olarak uygulanması adına bilgilendirme 
yapılmıştır. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/21012022-155840_bandrol-talebipdf.pdf 
 
10.) DÜZ CAM İTHALATINDA YETKİLİ İHTİSAS GÜMRÜKLERİ HK 
 
Düz cam ve tekstil eşyasının ithalatında ihtisas gümrüğü uygulamasını düzenleyen Tebliğlerde değişiklik yapıldı. 
 
Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan ve 70.04 ile 70.05 tarife 
pozisyonlarında (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) yer alan düz camın serbest dolaşıma giriş 
işlemlerini yapmaya yetkili ihtisas gümrüklerine; 
 
-Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü 
 
-Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü eklendi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-11.htm 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

11.) TEKSTİL EŞYASI İTHALATINDA YETKİLİ İHTİSAS GÜMRÜKLERİ HK 
 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63’üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife 
alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 
yapılabileceği ihtisas gümrüklerine; 
 
-Niğde Gümrük Müdürlüğü 
 
-Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü 
 
-Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü eklendi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-12.htm 
 
12.) TSE 2022 YILI İTHALAT ÜCRET TARİFESİ HK 
 
TSE İthalat Merkezi Başkanlığı 2022 Yılı İthalat Ücret Tarifesi aşağıda paylaşılmıştır. 
 
Link: https://viewer.tse.org.tr/QDMSNET/BSAT/SL.aspx?L=-1976900134 
  
13.) JAPONYA'YA NARENCİYE İHRACATI HK 
 
Ülkemizden Japonya'ya yaş meyve ve sebze ihracatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, halihazırda 
ihracata konu greyfurt ve limon ürünlerinde olduğu gibi portakal ve mandalina ürünlerinin de ISPM-28 
standartları çerçevesinde soğuk işlem uygulaması ön şartı ile ülkemizden Japonya'ya ihracatının Japonya Tarım, 
Orman ve Balıkçılık Bakanlığınca teknik anlamda uygun bulunması ile söz konusu ülkeye portakal ve mandalina 
ihracatımız başlamıştır. 
 
Bu çerçevede, Tokyo Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve bahse konu sevkiyatlara ilişkin karantina işlemleri 
sırasında bazı münferit problemler yaşandığı belirtilen ve bu doğrultuda müteakip sevkiyatlarda herhangi bir 
sorun yaşanmasına mahal verilmemesini teminen Japon karantina memurlarınca dikkat çekilen hususların yer 
aldığı yazı ekte yer almaktadır. 
 
1- Yazı Sureti 
 
2- Sensörlerin Yerleştirilmesi 
 
3- Bitki Sağlık Sertifikaları 
 
Link: https://dkib.org.tr/tr/faaliyetler-sirkuler-202217-japonyaya-narenciye-ihracati-hk.html 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

14.)  POSTA VEYA KARGO İLE BİTKİ/BİTKİSEL ÜRÜN İTHALATI HK 
 
Posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı organizmaların 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü inspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucu  "Uygunluk 
Yazısı" verilmeden ülkeye girişine izin verilmeyecektir. 
 
EK-1 : Posta Veya Kargo İle Bitki/Bitkisel Ürün İthalatı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-18723479-153.18- 

Konu : Posta Veya Kargo İle Bitki/Bitkisel Ürün İthalatı 

14.01.2022 / 70986190 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi : 28.05.2021 tarihli 44682358 sayılı yazımız. 

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 16.12.2021 tarihli 3755443 sayılı bir örneği ekli yazıda; bitki ve 
bitkisel ürünlerin ithalat işlemleri ve ithalat aşamasındaki resmi kontrollerin Bitki Karantinası 
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda yürütüldüğü, yurtdışından e-ticaret, online alışveriş vb. 
yollarla posta veya kargo ile gelen tohum ve diğer bitki/bitkisel ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikası 
taşımaması nedeniyle alıcısı tarafından teslim alınamaması veya Bakanlıkları kontrolüne tabi ürün 
olduğu halde inspektörler tarafından gerekli resmi kontroller yapılmaksızın girişinin gerçekleşmesi gibi 
bazı aksaklıklar yaşanabildiği ifade edilerek; Bitki Karantinası Yönetmeliği`nin "Posta veya kargo ile ürün 
girişi (Değişik başlık:RG-4/5/2015-29345)(4)" başlığı altında yer alan 14`üncü Maddesinde; "(1) Posta 
veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü yapılarak ülkeye 
girişine izin verilir. (2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle 
Türkçe ve İngilizce olarak "BİTKİ-PLANT" kelimesi yazılır." şeklinde ifade edilen hüküm gereğince, söz 
konusu ürünlerin resmi kontrollerinin yürütülmesini teminen Bakanlıkları inspektörlerinin bilgilendirilmesi 
için ilgili Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması talep edilmektedir. 

Konuya ilişkin ilgide kayıtlı yazımız ile; Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi ve Bilimsel 
Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün ve Diğer Maddeler ile Zararlı 
Organizmaların Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı Hakkında Tebliğ (2014/59) kapsamında 
ülkemize posta veya kargo yoluyla girişi yapılmak istenen bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile zararlı 
organizmalara ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü`nden 
alınan 13.05.2019 tarihli ve E.1442890 sayılı yazı gönderilerek, söz konusu eşyanın Bakanlıkları 
inspektörlerince resmi kontrole tabi tutulmadan ve kontrol sonucu uygun bulunması halinde taraflarınca 
"Uygunluk Yazısı" verilmeden Ülkemize girişine izin verilmemesi hususu talimatlandırılmıştı. 

Bu itibarla, bilgi edinilmesi ve bahse konu yazının bağlantınız gümrük müdürlüklerine duyurulması 
hususlarında gereğini rica ederim. 

Filiz KARADEMİR 
Bakan a. 

Daire Başkanı 

EK: 

- Yazı örneği 

DAĞITIM: 

- Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 



                                                                                                    

 

  

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-21817801-320.03.02-3755443 

Konu : Posta veya Kargo ile Bitki/Bitkisel Ürün İthalatı 

TİCARET BAKANLIĞINA 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

Bilindiği üzere bitki ve bitkisel ürünlerin ithalat işlemleri ve ithalat aşamasındaki resmi kontroller Bitki 
Karantinası Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda yürütülmektedir. 

Yurtdışından e-ticaret, online alışveriş vb. yollarla posta veya kargo ile gelen tohum ve diğer bitki/bitkisel 
ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikası taşımaması nedeniyle alıcısı tarafından teslim alınamaması veya 
Bakanlığımız kontrolüne tabi ürün olduğu halde inspektörler tarafından gerekli resmi kontroller 
yapılmaksızın girişinin gerçekleşmesi gibi bazı aksaklıklar yaşanabilmektedir. 

Bitki Karantinası Yönetmeliği`nin "Posta veya kargo ile ürün girişi (Değişik başlık:RG-4/5/2015-
29345)(4)" başlığı altında yer alan 14`üncü Maddesinde; 

"(1) Posta veya kargo ile gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrolü 
yapılarak ülkeye girişine izin verilir. 

(2) İçerisinde bitki ve bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu ve büyük harflerle Türkçe ve İngilizce 
olarak "BİTKİ-PLANT" kelimesi yazılır." 

şeklinde ifade edilen hüküm gereğince, söz konusu ürünlerin resmi kontrollerinin yürütülmesini teminen 
Bakanlığımız inspektörlerinin bilgilendirilmesi için ilgili Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması 
hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Harun SEÇKİN 
Bakan a. 

 


