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Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine 

Eklenecek GTIP’ler ve Uygulamaya 

İlişkin Kılavuz Yayınlandı 

 

Ukrayna'dan Tarım Ürünleri İthalatına 

İstisna Getirildi 

Denizyolu konteyner taşımacılığında 

uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye 

ilişkin Gümrük Genel Tebliği 23 Ocak 2019 tarihli 

ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış 

olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi 

Gazete'de yapılan Tebliğ değişikliği ile uygulama 

havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır. 

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci 

fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak 

eşyanın Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı 

ifade edilmiştir. 

Güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu 

taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte 

bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük 

beyannamesinin açılmasına da imkan 

sağlanmıştır. 

3 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete'de 

Ukrayna'dan yapılacak tarım ürünleri ithalatına 

ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Ukrayna'da 

yaşanan gelişmeler nedeniyle Ukrayna 

özelindeki tarım ürünleri ithalatına istisna 

getirildi. Türkiye'de gıda arz güvenliğinin 

sağlanması ve gıda ürünlerine erişimde sorun 

yaşanmaması amacıyla, Ukrayna'dan yüklenen 

tarımsal ürünlerin ithalatında veya transit 

ticaretinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na 

sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve 

belgeler, Ukrayna yetkili otoriteleri tarafından 

yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar 

resmi kontrollerde aranmayacak. Resmi 

kontroller, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

risk esaslı analiz sıklığına göre yürütülecek. 

 

İhracatı Geliştirme A.Ş. Başvuru Alımına Başladı 

 

İhracatın finansmanında teminat desteği vermek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Eximbank ortaklığında 

kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) öz kaynak kefaleti ile kullandırılacak krediler için başvuru alımına 

başlamış bulunmaktadır. 

KOBİ’ler tarafından Türk Lirası ya da yabancı para cinsinden azami 12 ay vade ile kullanılacak 10 milyon Türk 

Lirasına kadar olan krediler için İGE kefalet desteği verilecektir. 

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi için Eximbank Şubeleri ve Eximbank İhracat Destek Hizmetleri 

Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Başvurular 31 Mayıs 2022 tarihine kadar kabul edilecektir. 



 

 

Turkish Cargo Ekvador'a Kargo 

Taşımacılık Hakkı Elde Etti 

 

Bitkisel Yağlarda Gümrük Vergisi 

Sıfırlandı 

 

19 Şubat 2018 tarihinden bu yana Ekvador’un 

başkenti Kito’ya charter modunda kargo 

taşımacılığı gerçekleştiren Turkish Cargo, 

Ekvator yetkili makamlarından işletme izni 

alınması sonucunda, İstanbul-Kito-İstanbul 

hattında düzenli olarak kargo taşımacılığı 

gerçekleştirme hakkı elde etmiştir. 

4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de 3350 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile İthalat Rejim Kararının 

eki I sayılı listede yer alan bazı fasıllara ilişkin 

vergi oranlarında değişiklik yapıldı. 

1205.10.90.00.00 ve 1205.90.00.00.00 GTİP’te 

yer alan Rep veya kolza tohumları için uygulanan 

gümrük vergilerine ilişkin olarak söz konusu 

tabloya dip not eklendi. 

Buna göre, yağ ham maddesi kanola tohumu ile 

ayçiçeği yağının ikamesi olabilecek kanola, aspir, 

mısır, soya ve palm yağlarında uygulanan 

gümrük vergisi oranları 30 Haziran'a kadar 

sıfırlandı. 

 

 

Hindistan Menşeli Polietilen Filmlere Uygulanacak Telafi Edici Vergi Belli Oldu 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/21) ile Hindistan menşeli 

3920.62.19.00.00, 3920.69.00.00.00 ve 3921.90.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı 

“polietilen tereftalat (pet) film” ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının 

tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulması amaçlanıyor. Tebliğ ile belirlenen firmalar 

ve oranlar şu şekildedir: 

 



  

 

Tarım Ürünleri İhracatında Yeni 

Düzenleme Yapıldı 

 

Kur Korumalı Mevduatta Şirketlere 3 

Ay Vade İmkânı Getirildi 

 

Dönemsel olarak ihracatında düzenleme 

yapılabilecek bazı ürünler listesine yeni ürünler 

eklendi. 

Eklenen ürünler şu şekildedir: Büyükbaş hayvan 

eti, koyun keçi etleri, sakatatlar, kümes 

hayvanları etleri, tereyağı, tavuk yumurtaları, 

elma, pirinç, buğday unu, mısır unu, buğday 

irmiği, mısır irmiği, aşurelik buğday, soya yağı ve 

fraksiyonları, ayçiçeği tohumu, aspir veya 

pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları, 

rep, kolza ve hardal yağı ve bunların 

fraksiyonları, mısır yağı ve fraksiyonları, 

margarin, bulgur, karma yem. 

7 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de Türk Lirası 

Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Yapılan 

Değişiklik ile kur korumalı TL mevduatta 

bireylerin ardından şirketlere de 3 ay vade 

imkanı tanındı. Buna göre yurt içi yerleşik tüzel 

kişiler üç ay vadeli kur korumalı (KKM) mevduat 

ve katılma hesabı açabilecekler.  

Ayrıca, TL mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ ile 

altın hesaplarından TL mevduat ve katılma 

hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

hakkında tebliğde değişiklik yapan Merkez 

Bankası tebliğlerine göre, şirketlere bu 

kapsamda üç ay vadeli hesap açabilme olanağı 

tanındı. 

 

 

Gürcistan Üzerinden Transit Dönüşlerde Geçiş Belgesi Aranmayacak 

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye dönüş güzergahını değiştirmek zorunda kalan taşımacılara 

kolaylık sağlanması için girişimlerini sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Gürcistan makamları ile 

yaptığı görüşmeler sonucunda taşımacıların Gürcistan üzerinden transit dönüşlerinde Gürcü makamları 

tarafından geçiş belgesi konusunda destek sağlanacak. Buna göre, transit dönüşlerde 20 Mart 2022 tarihine 

kadar taşıtlardan geçiş belgesi aranmayacak.  

 



  

 

Rusya, Türkiye Menşeli İthalatlarda 

Kısıtlamaları Kaldırdı 

 

İhracat Genelgesine Gideceği Ülke 

İbaresi Eklendi 

 

Rusya Federasyonu’nun (RF) Türkiye menşeli 

bitkisel ürün ithalatında RF Federal Veterinerlik 

ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznador) 

tarafından, tespit edilen muhtelif karantina 

zararlıları gerekçe gösterilerek, üretici ve 

ihracatçı firmalara yönelik kısıtlama tedbirleri 

uygulanmaktaydı. Moskova Ticaret 

Müşavirliğinin yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı 

İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısında, 

Rosselkhoznadzor tarafından Türkiye menşeli 

domates, biber, kabak ve patlıcan ürünlerindeki 

mevcut kısıtlamaların 5 Mart 2022 tarihinden 

itibaren kaldırılmasının ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

garantisi altında Bitki Sağlığı Sertifikası 

düzenlenmesine tekrar başlanabilmesinin 

mümkün olduğu ifade edildi.  

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin 

usul ve esasları düzenleyen İhracat 

Genelgesi'nde değişiklik yapılarak Genelgenin 

Açık İhracat Hesabı İhbar Formu başlıklı                            

Ek-1 formunun "gümrük beyannamesine ait 

bilgiler" bölümüne "Gideceği Ülke" ibaresi 

eklendi. İlgili Genelgeye göre ihracat hesabının, 

ek süreler de dâhil olmak üzere, süresi içerisinde 

kapatılamaması halinde açık hesap tutarı aracı 

bankaca 5 iş günü içinde Ek-1’deki forma uygun 

olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Vergi 

Dairesi Müdürlüğüne ihbar edilmek zorunda.  

 

Geri Gelen Eşyanın Teminat ile Teslim Edilmesi Hakkında Genelge Yayımlandı 

Geri gelen eşyalarda, eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlerden 

yararlanılıp yararlanılmadığı hususunda vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın cevabı 

beklenmeksizin bunlara tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının 

talep edilmesi halinde aşağıdaki şekilde işlem tesis edileceği bildirildi.     

-  Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin “Detaylı Beyan” modülünde yükümlü tarafından “4010” 

rejim kodu ile "GK168" muafiyet kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilecek, 

- Sistem tarafından referans olarak istenilen 0713 kodlu “Vergi Dairesi Uygunluk Yazısı” isimli belge beyan 

edilerek “Durum” alanına “S (Sonradan)” kaydedilecek, 

- Beyannamede, ihraç edilen eşyanın geri gelen kısmına tekabül eden KDV ve ÖTV’si ile varsa yararlanılan 

diğer hak ve menfaatler, yükümlü tarafından hesaplanarak sisteme girilecek ve bu miktar kadar teminat 

belirlenecek, ayrıca beyannamenin “Açıklamalar” alanında tüm hak ve menfaatlere ilişkin ayrı ayrı bilgi 

verilecek. 

 



  

 

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 

Ekleme Yapıldı 

 

Ayar Evlerine İlişkin Tebliğ Yenilendi 

 

11 Mart 2022 tarihinde yayınlanan Resmi 

Gazete’de İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin 

Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2022/3) yer 

aldı. 

Tebliğ ile 44.08 Tarife Pozisyonunda bulunan, 

uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş 

veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.’yi 

geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş 

ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), 

kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş 

ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar 

(rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca 

eklenmiş olsun olmasın) ürünler ihracı kayda 

bağlı mallar lisesine eklendi. 

10 Mart 2022 tarihinde yayınlanan Resmî 

Gazete’de Kıymetli Maden ve Kıymetli Taş 

Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin 

Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının 

Belirlenmesine İlişkin Tebliğ yer aldı. 

Tebliğ ile kıymetli maden ve kıymetli taş 

analizinde yetki verilecek özel ayar evlerine 

ilişkin standartları ve denetim esaslarını 

belirlenmesi amaçlanıyor. 

 

150 Avroyu Geçmeyen Kargolarda Gümrük Vergisi Düzenlemesi Yapıldı 

15 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de 4458 sayılı gümrük kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına 

ilişkin esasları belirleyen kararda değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. Buna göre, 

Avrupa Birliği (AB) dışı ülkelerden posta veya kargo ile gelecek ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ve 

kıymeti 150 Euro’yu geçmeyen eşya üzerinden alınacak maktu gümrük vergisi yüzde 10 artırıldı. 

Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda ödenecek maktu vergi yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarılırken, 

eşyanın ÖTV kanununa ekli IV sayılı listede yer alan eşya olması halinde bu vergi oranlarına ilave olarak 

yüzde 20 vergi daha tahsil edilecek. Bu limitler dahilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi 

gerekiyor. Kararla, karar kapsamına 1,500 Euro’yu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi. 

Karara göre, posta ve kargo ile gerçek kişilere gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen kıymeti 1,500 

Euro’yu geçmeyen kişisel kullanıma ait kitap veya benzeri basılı yayınlar için uygulanacak maktu gümrük 

vergisi sıfır olacak. 
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