
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/39 
 
 

2022/ 39. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) DYS'YE (DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ) BELGE GİRİŞİ HK 
 
DİR kapsamında belge başvurusunda bulunacak olan ihracatçı firmalarımızın DYS'ye (Destek Yönetim Sistemi) 
belge girişi sürecinde meydana gelebilecek yığılmaların önüne geçilebilmesini teminen; 
 
- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi (Varsa), 
 
- Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere), 
 
- İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı 
itibarıyla yenisi verilmek üzere) 
 
belgelerinin sisteme girişleri ile ilgili iş ve işlemlerin İhracatçı Birlikleri personeli tarafından yerine getirilmesinin 
uygun görüldüğü bildirilmiştir. 
 
Bahse konu bilgi ve belgeler, firmalar tarafından İhracat: 2019/7 sayılı Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasların düzenlendiği "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Genelge" nin 5 inci maddesinde de 
belirtildiği üzere, asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla İBGS(İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)'lere 
gönderilecektir. 
 
Ek-1: DYS'ye Belge Girişi Hk 
 
2.) ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞLERİNDE SONRADAN KONTROL UYGULAMASI HK 
 
2022 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlere ait GTİP'lerin sonradan yapılan 
kontrol neticesinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 2022/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin 
tespiti durumunda ilgili ÜGD Tebliğlerinin 12 inci maddesinde yer aldığı üzere, “ keyfiyetin ilgili gümrük idaresi 
tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirileceği, 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, 
uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığının kabul edileceği” şeklinde işlem yapılması gerektiği 
bildirilmiştir. 
 
Ek-2: Sonradan Kontrol 
 
3.) ÖZBEKİSTAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DÜŞÜK EV ALETLERİNİN İTHALATI HK 
 
9 Eylül tarih ve 220 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ülkeye enerji verimliliği düşük ev aletlerinin ithalatı 
yasaklanacak. 



                                                                                                    

 

 
Söz konusu Kararname ile, 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren enerji verimlilik kategorisi D olan kullanılmış üretim 
ekipmanlarının, güç düşürücü transformatörlerin, elektrik motorlarının ve ayrıca enerji tüketen enerji verimliliği 
ekipmanlarının Özbekistan topraklarına ithalatını yasaklayan 22 Ağustos 2019 tarih ve 4422 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararnamesinde değişiklikler yapılmıştır. 
 
Kararnameye ayrıca, Özbekistan'a ithal edilmesi yasak olan, enerji verimliliği kategorisi D ve altındaki 18 elektrikli 
ev aletinin bir listesi de eklenmiştir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15168/ 
 
4.) İSRAİL GIDA ÜRÜNLERİ İTHALATINDAKİ STANDARTLARDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER HK  
 
İsrail Devleti Maliye Bakanı Avigdor Liberman 28.09.2022 tarihli yaptığı açıklamada, 2023 yıl başında gıda 
sektöründe Avrupa standartlarından farklı olan 127 standarttan 97'sinin kaldırılacağını, yıl içeresinde ise 
standartların tamamının AB ile uyumlu hale getirileceğini belirtmiştir. Bu aşamada kaldırılacak standartlar için 
sıralanan ürünler şunlardır: çikolata ürünleri, her türlü konserve sebzeler, makarna, pirinç, kraker, kuru meyveler, 
reçeller, çeşitli dondurulmuş sebze ürünler, baharatlar, kuru çorbalar, ketçap, hardal, mayonez, çay, süt ürünleri 
ve dondurma. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/15286/ 
 
5.) 5973 SAYILI İHRACAT DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR'LA İLGİLİ GENELGELER HK 
 
Ticaret Bakanlığından alınan 28.09.2022 tarihli yazıda;18/8/2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında hazırlanan 
 
- Yurt Dışı Marka Tescil Desteğine İlişkin Genelge, 
- Birim Kira Desteğine İlişkin Genelge, Tanıtım Desteğine İlişkin Genelge, 
- Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteğine İlişkin Genelge, 
- Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğine İlişkin Genelge, 
- Gemi Ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteğine İlişkin Genelge, 
- Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelge ile Eximbank’ın Uyguladığı Faiz Oranı ile CIRR Arasındaki Farkın 
Desteklenmesi ve Eximbank İhracat Kredi Sigortası Tazmin Desteğine İlişkin Genelgenin 
 
27/9/2022 onaylanarak yürürlüğe girmiş olduğu ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı bildirilmiştir. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/5973-sayili-ihracat-destekleri-hakkinda-karar 
 
6.) İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HK 
 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
8517.71.00.00.00 Antenler/anten yansıtıcılarındaki gözetim YALNIZCA telefon cihazlarına ait olanları kapsayacak 
şekilde değiştirilmiştir. 



                                                                                                    

 

 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220930-5.htm 
 
7.) TEMİNAT MEKTUPLARININ DEĞİŞİMİ HK 
 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne;   
 
Daha önce verilen nakit teminatların e-teminat mektupları ile değiştirilmek istendiği durumlarda, gümrük 
idarelerince sistem tarafından izin verilmediği belirtilerek bu yöndeki taleplerin reddedildiği belirten bir dilekçe 
yazmıştır. 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün cevabı yazısında;  
 
BİLGE sisteminde kapatılabilir” ve “fiili ithalatı tamamlanmış” statüde bulunan beyannamelerde "onaylanmış 
statüde" yeni bir teminat mektubunun varlığı şartıyla "ödenmiş statüde" olan teminatın iptal edilebilmesi 
yönünde düzenleme yapıldığı, 
 
Bu itibarla, söz konusu düzenleme kapsamında daha önce verilen nakit teminatların e-teminat mektupları ile 
değiştirilmesinin mümkün bulunduğu belirtilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/30092022-151126_cevabi-yazipdf.pdf 
 
8.) YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ HK 
 
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)'in bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 
 
Değişiklikler Nitelikli personel desteği uygulama esasları, Enerji desteği uygulama esasları ve Sigorta primi 
işveren hissesi desteği ile ilgilidir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221001-2.htm 
 

 

 



                                                                                                    

 

EK-1: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

İhracat Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-70422525-451.99- 

Konu :DYS'ye Belge Girişi Hk 

19.09.2022 / 78316099 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde, 19.09.2022 tarihinden itibaren Dahilde İşleme Rejimi 
(DİR) kapsamındaki başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri, halihazırda mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet 
destekleri ile Hariçte İşleme Rejimi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerine ilişkin işlemlerin İhracat: 2019/7 sayılı "Ticaret 
Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği" çerçevesinde yürütülmekte olduğu Destek Yönetim Sistemi'ne 
(DYS) entegre edilmiştir. 

Diğer taraftan, aynı Tebliğ'in "Yararlanıcıların sisteme tanımlanması" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında maruz "DYS'ye 
tanımlanması uygun görülen yararlanıcılar sisteme tanımlanır. Bakanlık Merkez Teşkilatı veya Bakanlıkça belirlenen Bölge 
Müdürlükleri veya İBGS'ler tanımlamanın yapılmasını teminen gerekli bilgi ve belgeleri DYS'ye aktarır ve bu bilgi ve belgeleri 
saklar." hükmü ile firmaların sisteme tanımlanmasına ilişkin işlemlerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'nce de 
yapılabileceği düzenlenmektedir. Bu çerçevede, DİR kapsamında belge başvurusunda bulunacak olan ihracatçı firmalarımızın 
DYS'ye belge girişi sürecinde meydana gelebilecek yığılmaların önüne geçilebilmesini teminen; 

- Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesi (Varsa), 

- Son döneme ait elektrik faturası (Her takvim yılı itibarıyla yenisi verilmek üzere), 

- İlgili firmaya ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bordrosu (Son 12 (on iki) aylık döneme ilişkin ve her takvim yılı itibarıyla yenisi 
verilmek üzere) 
belgelerinin sisteme girişleri ile ilgili iş ve işlemlerin İhracatçı Birlikleri personeli tarafından yerine getirilmesi uygun 
görülmüştür. Bahse konu bilgi ve belgeler, firmalar tarafından İhracat: 2019/7 sayılı Tebliğ'in uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasların düzenlendiği "Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Genelge" nin 5 inci maddesinde de belirtildiği üzere, 
asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla İBGS'lere gönderilecektir. 

Söz konusu bilgi ve belgelerin DYS'ye yüklenmesinde görevlendirilecek personelin iş yükünün azaltılması amacıyla, halihazırda 
Bakanlığımız taşra teşkilatında yer alan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde veri girişinden sorumlu personelin 
İhracatçı Birliklerindeki iş yükü azalana kadar Birlik personeline destek olmasında fayda mülahaza edilmektedir. 

Ayrıca, İhracatçı Birlikleri tarafından söz konusu işlemleri yerine getirmekle görevlendirilecek personel listelerinin ivedilikle 
hasirciha@ticaret.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Mehmet Ali KILIÇKAYA 
Bakan a. 

Genel Müdür 

 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 

Sayı :E-24545304-554.01.01-000 

Konu :Sonradan Kontrol 

21.09.2022 / 78355622 
DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :07.07.2022 tarihli ve 76278047 sayılı yazı. 

İlgi'de kayıtlı yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz 
edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması 
açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Bu denetimler Dış 
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak yapılmakta olup, riskli bulunan ürünler fiziki olarak 
denetlenmekte iken, risksiz bulunan ürünler ise fiziki denetime konu olmadan ithal edilebilmektedir. 

Bu minvalde, dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisi 
Bakanlığımıza aittir. 2022/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler Bakanlığımız adına TSE tarafından, diğer 
ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler ise Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir. 

Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüzce belirlenmekte ve denetim 
süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla 
karşılaşılması halinde konunun doğrudan Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, ilgili ÜGD Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, "Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük 
Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır." 
hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise, "İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan 
kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk 
değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir." hükmünü amirdir. 

Bu çerçevede, 2022 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP'lerinin sonradan 
yapılan kontrol neticesinde Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda 
yapılması gereken işlem yukarıda zikredilen maddelere istinaden hükme bağlanmıştır. 

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim. 

HAKKI KARABÖRKLÜ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 

Gereği: Bilgi: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
 


