
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/8 
 
 

2022/ 8. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) İNGİLTERE'YE İHRACATLARDA KULLANILACAK OLAN UKCA İŞARETİ VE İŞARETİN KULLANIMI ÇALIŞTAYI HK  

 
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Britanya'ya (İngiltere, Galler ve İskoçya) yapılacak ihracatta UK Conformity 
Assessed/BK Uygunluk Değerlendirmesi (UKCA) işareti, Avrupa Birliği (AB) Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında 
AB'de ve Türkiye'de yerleşik (AB tarafından tanınan 3. ülkelerde yerleşik olanlar dâhil) onaylanmış kuruluşlar 
tarafından düzenlenen CE işaretinin yerini alacaktır. 
 
CE işareti gerektiren çoğu eşyayı kapsayan ve CE işareti gibi, eşyanın ilgili mevzuata ilişkin tüm gereklilikleri 
karşıladığını gösteren UKCA işaretinin, Britanya (İngiltere, Galler ve İskoçya) piyasasına sunulacak eşya için 
kullanılması zorunlu olacak ve bu önemli değişiklik Türk ihracatçılarını da doğrudan etkileyecektir. 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği'nin yazısına atfen, 
İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Departmanı (BEIS) tarafından söz konusu değişikliğin getireceği yeni 
düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla Türkiye'nin öncelikli ülkelerden biri olarak belirlendiği 
vurgulanmıştır. 
 
Bu çerçevede, BEIS yetkililerince CE işaretinin yerini alacak olan UKCA işareti hakkında Türk şirketlerinin 
bilgilendirmesini teminen, 2 Mart 2022 Çarşamba günü 14:00-16:00 saatleri arasında Ankara TOBB Sosyal 
Tesisleri'nde, ekte programı sunulan bir çalıştay düzenlenecektir. 
 
Söz konusu çalıştay, hibrit formatta (çevrimiçi ve yüz yüze) gerçekleştirilecek olup, mevcut Kovid tedbirleri 
kapsamında fiziksel toplantıya kayıt yapan ilk 50 kişi kabul edilecektir. Anılan çalıştaya yüz yüze katılım için 2 doz 
aşı (2. dozun üzerinden en az 15 gün geçmiş olması gerekmektedir) ya da son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi 
ibraz edilmesi zorunludur. 
 
Türkçe-İngilizce tercüme hizmeti sunulacak olan çalıştaya katılmak isteyen firma temsilcilerinin, ekteki 
programda linkleri sunulan çevrimiçi ve yüz yüze katılım formlarını 28 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar eksiksiz 
doldurmaları gerekmektedir. 
Program:  



                                                                                                    

 

 
 
 
Link : https://www.izto.org.tr/tr/duyurular/dis-ticaret-duyurulari/buyuk-britanya-piyasasina-mal-sunmak-icin-
ukca-isaretinin-kullanimi-calistayi 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

2.)  EMNİYET CAMLARI- DAMPİNGE KARŞI VERGİ HK 
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/7) ile 7007 gtip de bulunan Çin Halk Cumhuriyeti 
ve İsrail Devleti menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları yürürlükte olan dampinge karşı 
önlemlerin, uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 

 
 
Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220223-2.htm 
 
3.)  PERU / KONFEKSİYON KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HK 
 
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından Peru tarafından "Konfeksiyon" ithalatına karşı 
yürütülen korunma önlemi soruşturmasına ilişkin Peru ile ilgili soruşturma otoritesince bir bildirim 
yayımlanmıştır. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/bulten-2022-113.html 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

 
4.)  MENŞE, TELAFİ EDİCİ VERGİ, PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYONU, PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE 
KÜMÜLASYONU EĞİTİMİ HK 
 
Uludağ İhracatçı Birlikleri organizasyonun da 21 Nisan 2022 Perşembe günü Zoom Webinar bağlantılı olarak 
“Menşe, Telafi Edici Vergi, Pan Avrupa Menşe Kümülasyonu, Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu” semineri 
gerçekleştirilecektir. 
 
Seminere katılım ücretsiz olup; seminere katılmak isteyen üyelerimizin 20 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 
13:00’e kadar  kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 
 
Kayıt yaptıran üyelerimize seminerimizden bir gün önce mail adreslerine katılım linki gönderilecektir. 
 
Link: https://uib.org.tr/tr/akademi-egitim.html?eventId=1cb9de93-b8bd-4aec-841e-1452216fa168 
 
5.)  İSTİSNAİ KIYMET-2 NOLU KDV BEYANNAMESİ HK 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, 2 Nolu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin "Vergi 
Bildirimi" bölümünde yer alan "Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosuna "106-İthal Edilen Malın 
Bedeline Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler" tür kodu, ekler bölümüne "Tam Tevkifat Kapsamında İthalat 
İşlemlerine ilişkin Bilgiler" ayrıntı tablosu ve Gider Ekle fonksiyonunda "KDV Tevkifatlı Alım" seçeneğinde yer alan 
"KDV Tevkifat Kutucuğuna" "106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler" tür kodu 
eklendiği duyurulmuştu. 
 
Konuya ilişkin Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü İstisnai Kıymet-2 Nolu KDV 
Beyannamesi konulu yazı yayımlandı. 
 
Yazıda ithal edilen malla ilgili gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra ortaya çıkacağı bilinen veya 
bilinmesi mümkün olmayan, gümrük kıymetine veya KDV matrahına eklenecek kıymet unsurlarından 
kaynaklanan KDV'nin  2 No.lu KDV Beyannamesi verilmek suretiyle ilgili vergi dairesine ödendiği ve gümrük 
idaresine hiçbir beyanda bulunulmadığının gözlemlendiği belirtilmiştir. 
 
Bu unsurların Gümrük Yönetmeliği 'nin İstisnai Kıymetle Beyan başlıklı 53 'üncü maddesi kapsamında gümrük 
idaresine süresi içerisinde beyan edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde beyan edilmemesi ve noksan vergi 
tahakkukuna sebebiyet veren bu durumun sonradan yapılan denetimler sonucunda tespit edilmesi halinde 
Gümrük Kanunu'nun 234 'üncü maddesinin uygulanması, ithal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına 
karşın gümrük idaresine beyan edilmeyip vergi dairesine beyan edilen ve sadece KDV'ye tabi olan beyanlar için 
ise Gümrük Kanunu'nun 241 'inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanması mümkündür.  
 
Herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması adına ithal edilen malla ilgili gümrük yükümlülüğünün başladığı 
tarihten sonra ortaya çıkan her türlü kıymet unsurunun gümrük idaresine İstisnai Kıymetle Beyan hükümleri 
çerçevesinde beyan edilmesi önem arz etmektedir. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4336_1645601094_3.pdf 



                                                                                                    

 

6.) MISIR MERKEZ BANKASININ AKREDİTİF KARARI 2.DUYURU HK 
 
Kahire Ticaret Müşavirliği: Mısır Merkez Bankasının ithalatta vesaik mukabili (müstenidat) yerine akreditif 
(itimad) kullanımını zorunlu kıldığı karar çerçevesinde (12 Şubat olduğu anlaşılmaktadır) 13'ünden itibaren Mısır 
Bankaları vesaik mukabili işlem kapsamında ön ödeme göndermeyi fiilen reddetmektedir. Halihazırda elimizde; 
yayımlanmış bir karar, resmi uygulama düzenlemesi ya da resmi bir makamdan elde edilmiş herhangi bir teyit 
bulunmadığını konunun iş çevrelerinde elde edilen duyumlar çerçevesinde ele alındığını altını çizerek belirtiriz. 
Diğer taraftan, 
 
Mısırlı iş çevreleriyle yapılan görüşmeler akabinde bazı yeni tespitler aşağıdaki şekilde özetlenebilir; 
 
- 22.02.2022 tarihinden önce evrak işlemleri tamamlanan ve ithalat bedelini tamamen yatıran firmaların herhangi 
bir mecburiyete tabi olmayacakları 
 
- 22.02.2022 tarihinden önce evrak işlemleri tamamlanan ancak ödemesinin bir kısmı bakiye kalan ithalatçıların 
kalan meblağ için LC açmak zorunda olacağı 
 
- Sistemde fabrika/al-sat (trader) ayrımı olduğu, al-satçıların ithalat bedeli için açacakları akreditifin tamamını 
teminat olarak yatırmaları gerektiği fakat, fabrikaların akreditifin ödeme şartlarında vadeli bir sistem 
kullanabilecekleri 
 
- Mısır Merkez Bankasına bağlı bir kredi garanti şirketinin ithalatçıların bankalarıyla işlem yapabilmeleri ve ürün 
bedelini yatırabilmeleri adına kredi kefalet desteği sağlayacağı 
 
- Akreditif işlem ücretlerinde indirim verileceği  
 
gibi hususlar ithalatçılar ve bankaları tarafından ifade edilmektedir.  
 
Yine ülkemizden ithalat gerçekleştiren önemli bir firma ile yaptığımız diğer görüşmede ise, 
 
- 2002'de de benzer bir sistem kullanıldığı ancak bunun akabinde ilga edildiği 
 
- Karar ve uygulamanın 7-10 gün içerisinde belirginlik kazanacağı 
 
- Türk firmalarının oluşabilecek geçici kazalar dolayısıyla Mısır pazarından vazgeçmemeleri gerektiği 
 
- İthalatçılar meclisi tarafından meselenin yargıya taşınabileceği belirtilmektedir. 
 
7.)  YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HK 
 
Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapan 5209 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 31760 Sayılı 
24.02.2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. 
 
 



                                                                                                    

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddelerinde (Gümrük vergisi muafiyeti başlıklı 9 uncu, Faiz 
veya kâr payı desteği başlıklı 11 inci, Yatırım süresi ve tamamlama vizesi başlıklı 24 üncü, Diğer desteklerden 
yararlanma başlıklı 29 uncu ve imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi süresi ile ilgili Geçici 8 inci maddesi) ve EK-
2B İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları ve Ek-8: Gümrük Vergisi 
Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesinde değişiklik yapıldı. 
 
2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğin, Teşvik belgesi 
kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar başlıklı maddesine, Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi 
yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri 
ile Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr 
enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler 
eklenmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-29.pdf 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-20.htm 
 
8.) İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK HK 
 
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:5207) 
ile kararın ekli listelerinde değişiklik yapılarak yaklaşık 500 GTİP için ilave gümrük vergisi 24.02.2022 tarihinden 
geçerli olmak üzere kaldırıldı. 
 
Ayrıca; 3351 sayılı Kararın Ek-3 tablosundaki dip notlarda yer alan; 
 
“(2) İsrail Devleti için yüzde 0 olarak uygulanır." ve 
 
 (3) İsrail Devleti için yalnız çubuk çikolatalarda yüzde olarak uygulanır.” 
 
notları kaldırılmıştır. 
 
Buna göre söz konusu notlara ilişkin yeni madde numaralarına göre düzenleme yapılmış ve 1806.90.39.00.00 
GTİP’te yer alan “doldurulmamış çikolata mamulleri" için Singapur, Kosova ve Venezuela için uygulanan yüzde 20 
oranındaki ilave gümrük vergisi ile 1905.31.91.00.00 GTİP’te yer alan " Çift katlı doldurulmuş tatlı bisküviler” için 
Singapur için uygulanan yüzde 15 oranındaki ilave gümrük vergisi sıfıra indirilmiştir. 
 
İlave gümrük vergisi kaldırılan bazı ürünler aşağıdaki gibidir. 
 
Resim boyaları, 
 
Şenlik fişekleri, işaret fişekleri, yağmur fişekleri, sis işaretleri ve diğer pirotekni eşyası  
 
Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için) 
 



                                                                                                    

 

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandık- lar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, 
ahşap palet ler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar 
 
Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI) 
 
Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları (hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş 
döşeme tahtalarından panolar, padavraIar ve çatı örtüleri (shakes) dahil) 
 
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası 
 
Tuvalet kağıtları ve ev işlerinde veya sağlık amacıyla kullanılan türden benzeri kağıt, selüloz vatka veya selüloz 
liflerden tabaka- lar (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalardan kağıt mendiller, 
kurutma kağıtları, havlular, masa örtüleri, sofra peçeteleri, yatak çarşafları ve benzeri ev eşyası, hijyenik ve 
hastane eşyası, giyim eşyası ve aksesuarı  
 
Ticari reklam yayınları, kataloglar ve benzerleri 
 
Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya  
 
Seramikten inşaat tuğlaları  
 
Seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları; seramikten mozaik küpler ve benzerleri 
 
Camdan inşaat malzemeleri 
 
Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya 
 
demir çelikten inşaat malzemeleri, demir çelikten depo, kaplar, 
 
Kakao içermeyen şeker mamulleri, 
 
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, 
 
Makarna, ekmek ve pastacılık ürünleri 
 
Hoparlörler 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-27.pdf 
 
9.) UYUMU SAĞLANMIŞ (ARMONİZE) MAL TANIMI VE KODLAMA SİSTEMİ HK 
 
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca 
uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulmasına ilişkin 2022/5239 sayılı karar 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. 



                                                                                                    

 

 
Karar Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından kararlaştırılan Armonize Sistem Kodu (6 hane) düzeyindeki 
sınıflandırma görüşlerini içermekte ve tarife mevzuatımız açısından bağlayıcı olmaktadır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220225-12.pdf 
 
10.) GÖZETİM GENELGESİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULAN MADDESİNE İLİŞKİN YAPILACAK İŞLEMLER KONULU 
YAZI HK 
 
Danıştay 7 nci Dairesinin E:2021/1268 sayılı dosyasında açılan davada verilen 21/9/2021 tarihli karar ile, 2019/1 
sayılı "Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması" konulu Genelge`nin 3 üncü maddesini değiştiren 31/3/2021 tarihli, 
2021/13 sayılı Genelge`nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. 
 
2019/1 sayılı Genelge'de 2021/13 sayılı Genelge ile yapılan değişiklikle; 
 
- Gözetim uygulaması nedeniyle ek kıymet beyanından kaynaklanan fazladan ödenen gümrük vergilerinin geri 
verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddi üzerine açılan davadan ithalatçı tarafından vazgeçilmemesi, 
 
- Gümrük vergilerinin dava yoluyla geri verilmesi halinde, İdarece talep edilecek gözetim belgesinin ibraz 
edilememesi üzerine, bu vergilerin faiziyle birlikte İdareye iade edilmemesi, 
 
- Gümrük vergilerinin geri verilmesi ve idari yaptırım olarak para cezasının uygulanması halinde ise ithalatçı 
tarafından cezaya dair itirazdan vazgeçilmesi veya davadan feragat edilmesi ve yargı kararına istinaden geri 
verilen alacakların öngörülen usulde İdareye ödenmemesi, 
 
durumunda Gümrük Kanunu 235. maddesi de dahil olmak üzere cezai işlemler öngörülmekteydi. 
 
Danıştay Kararıyla bu değişikliğin yürütmesi durdurulmuş oldu. 
 
Bu defa, hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilen 2019/1 sayılı Genelge`nin 2021/13 sayılı Genelge ile 
değişik 3 üncü maddesi çerçevesinde düzenlenen ceza kararları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda 
tereddüt hasıl olması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce ekli dağıtımlı yazı yayımlanarak gümrük 
idarelerince yapılacak işlemler sıralandı. 
 
Bu çerçevede, Danıştay 7 nci Dairesinin söz konusu yürütmenin durdurulması kararı uyarınca 2019/1 sayılı 
Genelgenin 3 üncü maddesine göre; 
 
1- Ceza kararı düzenlenmemesi, 
 
2- Düzenlenmiş ve henüz tebliğ edilmemiş cezaların iptal edilmesi, 
 
3- Tebliğ edilmekle birlikte itiraz yoluna başvurulmuş ceza kararlarına ilişkin itirazların kabul edilmesi, 
 



                                                                                                    

 

4- Mahkemeye intikal eden uyuşmazlıklarda yargı kararının beklenilmesi ve bu kararlar çerçevesinde işlem 
yapılması, 
 
Gerekmektedir. 
 
Link: https://www.verginet.net/Dokumanlar/2022/2022-66-Gumruk.pdf 
  
11.) KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ HK 
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve 
Denetimi: 2022/6)’nin Ek-1’inde yer alan yasaklı eşya listesinde 6812.99 tarife pozisyonuna ilişkin  korelasyondan 
kaynaklanan  GTİP düzeltmeleri  yapıldı. Tebliğ kapsamı eşya bakımından herhangi bir değişiklik yapılmadı. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220226-5.htm 
 
12.) SAĞLIK BAKANLIĞI KONTROL BELGESİNE TABİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞİ HK 
 
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/20) 
kapsamında ithalatında Kontrol Belgesi aranan eşya listesine aşağıda GTİP ve tanımı belirtilen eşya eklendi. 
 

 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220226-6.htm 
 
13) KAYIT BELGESİNE TABİ GIDA ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN 2022/1 SAYILI GÖZETİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK HK 
 
Kayıt Belgesine tabi gıda ürünlerine ilişkin 2022/1 sayılı Gözetim Tebliğinde değişiklik yapıldı. 
 
Geri gelen eşya statüsündeki eşya ve Türkiye'de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin başka 
ülkelerin kara sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer deniz ürünleri, Türkiye'de kayıtlı veya tescilli 
ve Türk bandırasını taşıyan fabrika gemilerde ilgili ürünlerden üretilen eşya için Kayıt belgesi gerekmeyecek. 
 
Yapılan değişiklikle 1108.11 GTP'li "buğday nişastası” da ithalatında Kayıt Belgesi gereken eşya listesine alındı. 



                                                                                                    

 

 
0703.20 GTP’li  "Sarımsaklar" için Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yerine Ege İhracatçı Birlikleri 
Genel Sekreterliği Kayıt merkezi olarak yetkilendirildi. 
 
1108.11 GTP'li  "buğday nişastası" için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile Ege 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kayıt merkezi olarak yetkilendirildi. 
 
Kayıt Belgesi başvurusunda ithalatçının, esnaf veya sanatkâr olması durumunda Esnaf ve Sanatkâr Sicil 
Müdürlüğünce düzenlenen esnaf ve sanatkâr sicil tasdiknamesinin aslı veya noter onaylı örneği, gerçek kişi olması 
durumunda başvuru tarihi itibarıyla geçerli ve noter tasdikli imza beyanı aranacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220226-4.htm 
 
14) FASULYE, MERCİMEK VE DÖKME ZEYTİNYAĞI İHRACATI KISITLANDI 
 
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1) ile Tarım ve Orman Bakanlığı bazı tarım 
ürünlerinin ihracında dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkilendirilmişti. 
 
Karadeniz havzasında yaşanan olağanüstü durum nedeniyle gıda arz güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine 
erişimde sorun yaşanmaması amacıyla tedbir alınmasına ihtiyaç duyulduğundan 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında 
yer alan; 
 
1- 071333900019 GTİP'li Adi Fasulye (Beyaz Fasulye Dahil), 
2- 071340000013 GTİP'li Kırmızı Mercimek, 
3- 150930000014 ve 150990000018 GTİP'li Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 Kg'ı Geçen Dökme 
Zeytinyağı), 
 
ürünlerin ihracatının yeni bir bilgilendirme yapılana kadar kısıtlanmasına karar verildi. 
 
Kısıtlama kararı gereğince Zirai Karantina Müdürlüklerine ilgili ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık 
Sertifikası düzenlenmemesi talimatı verildi. 
 
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne yapılacak ihracat başvuruları, 
- Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı kuruluşları tarafından 
yapılacak ihracat başvuruları, 
- AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları,  
- Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarının 
karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için en fazla 500 Kg'a kadar 
yapılacak ihracat başvuruları, 
- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ihracat başvuruları, 
- Başlamış işlemler 
kısıtlama dışında  tutuldu. 
 
Ek 1: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazısı               



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 
ACELE 

26.02.2022 
 

Sayı : E-21817801-305.04.02.02-4668614  
Konu :İhracat Kısıtlaması (Fasulye, Mercimek, Dökme Zeytinyağı) 
 

DAĞITIM YERLERİNE 

 
Bilindiği üzere 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bazı Tarım 

Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İHRACAT: 2022/1)"de belirtilen ürünlerin ihracatında 
gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Bakanlığımız yetkilidir. 

Karadeniz havzasında yaşanan olağanüstü durum nedeniyle ülkemizde gıda arz 
güvenliğinin sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun yaşanmaması amacıyla tedbir 
alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

26.02.2022 tarih ve 4652059 sayılı Bakanlık Olur'u ile; 
 

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne yapılacak ihracat başvuruları, 

- Suriye'de güvenlik altına alınan bölgelere Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve bağlı 
kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları, 

- AFAD, Kızılay veya diğer İnsani Yardım Kuruluşları tarafından yapılacak ihracat başvuruları, 

- Denizlerimizden transit geçen ve ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin 
iaşe ihtiyaçlarının karşılanması için gemi kumanyacılığı yapan firmalara gemi başına her bir ürün için 
en fazla 500 Kg'a kadar yapılacak ihracat başvuruları, 

- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ihracat başvuruları, 

- Başlamış işlemler, 
hariç olmak üzere arz/talep ve mevcut stok durumumuz dikkate alınarak yeni bir 

bilgilendirme yapılana kadar; 2022/1 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan; 

1- 071333900019 GTİP'li Adi Fasulye (Beyaz Fasulye Dahil), 

2- 071340000013 GTİP'li Kırmızı Mercimek, 

3- 150930000014 ve 150990000018 GTİP'li Zeytinyağı (Diğerleri) (Ambalaj miktarı 5 
Kg'ı Geçen Dökme Zeytinyağı), 

ürünlerin ihracatının kısıtlanmasına karar verilmiştir. 
 



                                                                                                    

 

Bu kapsamda, Adi Fasulye (Beyaz Fasulye), Kırmızı Mercimek, Dökme Zeytinyağı 
(Ambalaj Miktarı 5 Kg geçen) ürünler için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası 
düzenlenmemesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Harun SEÇKİN 

Bakan a. 

Genel Müdür  

Dağıtım: 

81 İl Müdürlüğüne 
Tüm Zirai Karantina Müdürlüklerine 

 

 


