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İHRACATTA POTANSİYEL MÜŞTERİ BULMAK: KOLAY İHRACAT PLATFORMU 
 
 
Bildiğiniz üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye’de ihracat 
kayıpları yaşandı. Geçtiğimiz ay hazırladığım “RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NIN 
İHRACAT BOYUTU” konulu yazı  mda etkilerinden bahsetmiştim. Bu ay, yeni 
potansiyel müşteriler en düşük maliyetle nasıl bulacağız ? sorusundan yola çıkarak 
eğitimlerde danışanlara öneri olarak sunduğumuz 
https://www.kolayihracat.gov.tr/  platformu tanıtan bir yazı hazırlamak istedim. 
Bu platform dışında etkili olan bir çok yöntem var. Bu yöntemleri ihracatçılar 
kullanıyor ve biliyor. Bazı kişiler için yeni olabilecek bu platformun kullanımını 
arttırmak ve fayda sağlamak amacıyla yazımızda kayıt ve kullanım detaylarını ifade 
edeceğim. Ticaret Bakanlığı’nın kolay ihracat için hazırladığı Yapay zeka teknolojisi 
kullanan akıllı ihracat robotu, ihracatçıların geçmiş verilerinden ve farklı veri 
kaynaklarından elde ettiği yüz binlerce satır veriyi anlık olarak işleyerek kişiye özel 
hedef pazar önerisi yapmaktadır.  
 
Kayıt Yöntemi: 
 
Platforma  e-devlet üzerinden giriş yaparak ücretsiz kayıt olunmaktadır. Kurumsal 
ve Bireysel giriş yapmak üzere iki seçenek çıkıyor. Burada bireysel olarak giriş 
yaparak araştırma yapmak mümkün. 
 
Bireysel giriş ekranı ile ulaşılacak bilgiler: 
 
T.C. Vatandaşları için platform girişi ile aşağıdaki bilgilere ulaşılabilir:  
 
-Dünya ticaretini şekillendiren binlerce veriyi anlık olarak analiz ederek size en 
uygun pazarı öneren akıllı ihracat robotu. 
 
-Hedef pazarın genel durumu, seçilen ürüne uygulanan gümrük vergileri ve tarife 
dışı önlemler, rakip ülkelerin durumu ve ticaret anlaşmaları gibi ihracat kararınızı 
yönlendirecek pazara giriş haritaları. 
 
-Sektörlere yön veren global trendler, sektör içinde ihracat potansiyeli en yüksek 
ürünler, sektörel haberler. 
  
-Pazarlara ait genel bilgiler, Türk ihracatçılara faydalı bilgiler, fırsatlar, ticaret 
müşavirlerinden güncel gelişmeler ve pazara giriş için kritik önem taşıyan teknik 
engeller. 
 
 
 
 

   

 

https://www.kolayihracat.gov.tr/
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-ihracata Giriş yapmak isteyenler için adım adım ihracat rehberi ve dış ticaret 
eğitimleri. 
 
-Fuarlar, heyetler, seminerler takvimi en güncel dış ticaret ve gümrük mevzuatı. 
 
Bireysel kullanıcılara verilen tüm hizmetlere ek olarak Kurumsal Girişlerde 
aşağıdaki konularda bilgilere ulaşılabilir:  
 
-Dünya ticaretini şekillendiren binlerce veriyi ve firmanıza ait geçmiş dış ticaret 
verilerini anlık olarak analiz ederek size en uygun pazarı öneren akıllı ihracat robotu 
bulunmaktadır. 
-Hedef pazarda faaliyet gösteren potansiyel ithalatçıların iletişim bilgisi (Bu özellik 
ile sadece kurumsal giriş yapan kullanıcılar aylık 50 adet alıcı firma bilgisine 
erişebilmektedir. Aylık firma görüntüleme kotası her ayın başında yenilenmektedir 
ve ücretsizdir.) 
-Firmanıza ait genel bilgileri, ürünlerinizi, ihracat tercihlerinizi paylaşabileceğiniz 
potansiyel ithalatçıları hedefleyen Ask Türkiye platformu. 
 
-Sektör ve pazar analizleri, fuarlar, heyetler, seminerler, dış ticaret mevzuatı, 
eğitimler ve ihracat operasyonlarınızı destekleyecek birçok bilgi Firmanızın ihracat 
geçmişini ve ihracata yönelik devlet desteklerinden faydalanma durumunu detaylı 
olarak takip edebileceğiniz ihracat kokpiti. 
 
İhracat kokpiti ihracatçılara özel bir sayfa olup yalnızca e-devlet üzerinden 
yetkilendirilerek platforma erişim sağlamış olan kullanıcılar kendilerine özel 
hazırlanmış ihracat kokpiti sayfasını görüntüleyebilir. 
Kurumsal ekran MERSİS kaydı bulunan firma sahipleri ve onların yetkilendirdiği 
firma çalışanları için platform girişi ile yapılabilir.  
 
Başarılı giriş gerçekleştirdiğiniz durumda “Firma Profili” sayfasına yönlendirilir.  
Eğer Mersis sisteminde TC Kimlik Numaranız üzerinde birden fazla firma kaydı yer 
alıyorsa önce “Firma Seçim” sayfasına ardından “Firma profili” sayfasına 
yönlendirilir. “Sektör Seçimi” butonuna tıklayarak ilgilendiğiniz sektörleri en az 1 
en fazla 5 sektör olacak şekilde seçilir. “Ülke Seçimi” butonuna tıklayarak 
ilgilendiğiniz ülkeleri en az 3 en fazla 5 ülke olacak şekilde seçilir. 
Sol üst köşedeki menü ikonuna tıklayarak “İhracat Kokpiti” sayfasını açabilirsiniz. 
Firma sahibi, yeni kullanıcı ekleyebilir ve kayıtlı kullanıcıların yetki durumlarını aktif 
veya pasif olarak değiştirebilirler. Firma sahibi olarak çalışanlarınızı kurumsal 
hesabınıza giriş yapabilmeleri için “Yeni Kullanıcı Ekle” tıklanır. Kolay İhracat 
Platformu’na giriş yaptıktan sonra, sağ alt bölümde bulunan chatbot butonuna 
tıklanır. Açılan pencere ile merak ettiklerinizi chatbot’a sorabilirsiniz.  
“Sana Özel Eğitim Videoları” bölümünde, sizin için önerilen eğitim videolarını 
görüntüleyebilirsiniz. “Nereden başlamalıyım?” sorunuza cevap bulabileceğiniz 
adım adım ihracat rehberine ulaşmak için Adım Adım İhracat Rehberi kutusunun 
altına bulunan “Detay Görüntüle” butonuna tıklamanız gerekmektedir.  
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Bu bölümün sol altında bulunan “Tüm Dersler” butonuna tıklayarak ihracatçılarımız 
için hazırlanan tüm dersleri görüntüleyebilirsiniz. 
“Bunlar da ilgini çekebilir” bölümünden “İhaleler “, “Mevzuat”, “Haberler” ve 
“AB-DTÖ Bildirimleri” sayfalarına erişim sağlayabilirsiniz. 
 
Ask Türkiye Modülü 
 
İhracatçılarımızı dünyanın her yerinden ithalatçılarla buluşturarak ihracat 
performaslarını artırmayı hedefleyen Ask Türkiye modülü, kurumsal kullanıcılara 
özel bir modüldür. Ask Türkiye modülüne erişim “İhracat Kokpiti” sayfasından 
sağlanır.  
 “Firma Vitrini Düzenle” butonuna tıklayarak firma profilinizi oluşturmaya 
başlayabilirsiniz. Ask Türkiye sayfası ile, potansiyel müşterileriniz için vitrin 
sayfanızı İngilizce, Almanca, Fransızca, Flemenkçe, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce 
ve Lehçe olmak üzere 8 dilde düzenleyebilirsiniz. Dil tercihinizi sayfanın solunda 
bulunan menüyü kullanarak değiştirebilirsiniz. 
“İhracat Geçmişiniz” bölümünde, son 2 yıl içerisinde gerçekleştirdiğiniz ihracat 
işlemlerinizi ve yararlandığınız devlet desteklerini görüntüleyebilirsiniz.  
“Sana Özel Ürün ve Pazar Önerisi” bölümünde son 3 yılda en çok ihraç ettiğiniz 
ürünün GTİP kodunu, bu GTİP için Akıllı İhracat Robotu’nun hesapladığı hedef pazar 
önerisini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, en çok ihraç ettiğiniz GTİP ile beraber ihraç 
edebileceğiniz tamamlayıcı ürün önerisini, pazar öneri kutusunun altında bulunan 
ok tuşlarını kullanarak görüntüleyebilirsiniz. 
Eğer daha önce Akıllı İhracat Robotu’nu kullanarak size en uygun pazarları ziyaret 
etmişseniz, bu bölümde geçmişte yaptığınız aramaları görebilir, tekrarlamak 
istediğiniz aramanın altında bulunan “Aramayı Tekrarla” butonuna tıklayarak 
sonuçlarınızı zaman kaybetmeden görüntüleyebilirsiniz. 
İhracat Kokpiti sayfasında, favori ülke ve sektörlerinizi görüntüleyebilirsiniz. “Detay 
Görüntüle” butonuna tıklayarak ülke ve sektör sayfalarını ziyaret edebilir “Yeni 
Pazar Ekle” ve “Yeni Sektör Ekle” butonlarına tıklayarak favori ülke ve sektör 
seçimlerinizi güncelleyebilirsiniz. 
“Müşteriler ile Birebir İlişki Kur” bölümünden yaklaşan heyetleri ve fuarları 
görüntüleyebilir, müşterilerinizle iletişim kurarak ihracatınızı arttırabilirsiniz. 
Kullanıcılarımızın ihracat yaparken tercihlerini daha iyi analiz edebilmek ve 
kişiselleştirilmiş öneriler sunabilmek adına İhracat Tercihleri başlığı altında iki soru 
yer almaktadır.  
Akıllı İhracat Robotu bu iki soruyu ihracatçının stratejisini analiz etmek için 
kullanmaktadır. Sorularda verilen farklı koşullara göre A ve B ülkelerine 100.000 
TL’lik bütçenizi soruların altında yer alan ibreyi sağa ve sola hareket ettirerek 
dağıtabilirsiniz. 
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B Ülkesi 

Dünyadaki en büyük pazarlar arasında 

yer almakta veya Türkiye’den yapılan 

toplam ihracatta üst sıralarda 

gelmektedir. 

 
Akıllı İhracat Robotu’nu daha önce çalıştırmışsanız Akıllı İhracat Robotu Kullanım 
Geçmişi başlığı altında önceki aramalarınızdan son beş tanesi gösterilmektedir. Her 
bir arama için GTİP kodu ve ürün isimleri ile birlikte arama yapılan tarih bilgisi yer 
almaktadır. 
 
İthalat Verileri 
 
“İthalat Verileri” başlığı altında son beş yıl için yeşil ile ifade edilen hedef ülkenin 
yaptığı toplam ithalat ve turuncu ile ifade edilen Türkiye’nin ürün bazında hedef 
ülkeye yaptığı ihracat değerleri grafik üzerinde gösterilmektedir. Grafiğin X 
ekseninde ithalat ve ihracatın yapıldığı yıllar, Y ekseninde ise ithalat ve ihracat 
tutarları dolar cinsinden değerleri yer almaktadır. 
 
Rakiplerin Durumu 
 
İhraç etmek istediğiniz ürünün en çok ithal edildiği ülkeler ve pazar paylarını 
“Rakiplerin Durumu” bölümünde bulabilirsiniz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Ülkesi 

Hem Türkiye’den hem dünyadan çok 

sayıda farklı firma tarafından tercih 

edilmektedir. Düzenli ve sürdürülebilir 

ticaret yapılabilmektedir. 
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Gümrük Vergileri ve Tarife Dışı Önlemler 
 
“Gümrük Vergileri ve Tarife Dışı Önlemler” bölümünde hedef ülkenin Türkiye’den 
ihraç edilen ürüne uyguladığı gümrük vergileri ve gümrük tarifesi dışında kalan 
tarife dışı önlemler (NTM) kodlarını görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümdeki bilgiler, 
metnin altında GTİP kodu yazan ürün özelindedir. Ürünün yer aldığı çubuk altında 
yeşil kutular içerisinde ilgili ürünün tabi olduğu gümrük vergisi oranları yer 
almaktadır. 
 
 
Ticaret Anlaşması 
 
Türkiye ile hedef ülke arasında, ihracat etmek istediğiniz ürünü kapsayan bir ticaret 
anlaşması imzalanmışsa “Ticaret Anlaşmaları” bölümünde bu anlaşmaya dair 
detaylı bilgi gösterilmektedir. 
 
Ülkedeki Potansiyel İthalatçılar 
 
6 numaralı bölümde, Pazara Giriş Haritası’nı görüntülediğiniz ülke ve seçtiğiniz GTİP 
için potansiyel ithalatçıların bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Eğer daha önce, 
görüntülediğiniz Pazara Giriş Haritası sayfasındaki ülke ve GTİP kombinasyonu için 
alıcı bilgisi görüntülemediyseniz, turuncu kutu ile bilgilendirme mesajı gösterilir. 
 
Ülke ve Sektör Sayfaları 
 
“Ülke ve Sektör Sayfaları” bölümünde Pazara Giriş Haritası’nı çalıştırdığınız hedef 
ülke özelinde ülkedeki genel durumu, ticaret müşavirlerinden gelen notlar, teknik 
engeller ile ilgili detaylı bilgileri görüntülemek için veya aradığınız ürünün bağlı 
olduğu sektör hakkında sektörel durum, global trendler, sektör özelinde yükselen 
pazarlarla ilgili detaylı bilgileri görüntülemek için “Daha Fazla Bilgi” butonuna 
tıklayarak ulaşabilirsiniz.  
 
Kaynakça: https://www.kolayihracat.gov.tr/image/template/kullanici-el-
kitabi.pdf 
Faydalı Linkler: https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri  
akademi.ticaret.gov.tr 
kolaydestek.gov.tr 
teknikengel.gov.tr 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kolayihracat.gov.tr/image/template/kullanici-el-kitabi.pdf
https://www.kolayihracat.gov.tr/image/template/kullanici-el-kitabi.pdf
https://www.ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri
https://akademi.ticaret.gov.tr/
https://kolaydestek.gov.tr/
https://teknikengel.gov.tr/
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01/04/2022 
 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli 73409075 sayılı yazısı (Menşe ve Dolaşım 
Belgelerinin Onay İşlemleri ) 
 
 
Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin alıcıya ilişkin kutucuğuna, ihracatçı tarafından talep edilmesi 
halinde, sadece bir firma ünvanına yer verilmek koşulu ile birden fazla adres bilgisinin yazılması 
mümkün olduğu hakkında yazı yayınlandı. 
 

 

01/04/2022 
 
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 01.04.2022 tarihli 73400126 sayılı yazısı 
(Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü 
Hk) 
 
Antrepo ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesine Eşya Bilgilerinin Doldurulması ve Kontrolü 
hakkında yazı yayınlandı. 
 

Eşyalarla ilgili olarak eşyanın cinsi, markası, modeli ve ayırt edici diğer özelliklerine ait bilgilerine 
Antrepo Beyannamesi ve İthalat Beyannamelerinin 31 Nolu Hanesinde yer verilip verilmediğinin 
kontrol edilmesi, “Eşyanın Tanımı (31.Nolu Hane)” ve “Eşya Kodu (33.Nolu Hane)” bölümlerinde yazılı 
olan bilgilerin birbiriyle uyumlu olup olmadığına mutlak suretle dikkat edilmesi, beyanname ekinde yer 
alan fatura v.b belgeler ile beyannamede yazılı bilgilerin uyumunun aranması, ilgili beyannameler ile 
ilişkilendirilen Özet Beyan, Transit Refakat Belgesi, Antrepo Beyannamesi v.b belgelerde yazılı olan 
eşya cinsinin göz önünde bulundurulması gerekıtiği ifade edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 9 
 

 

 

03/04/2022 
 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli 73400924 sayılı yazısı (Yetkilendirilmiş 
Yükümlülerin İzlenmesi) 
 
Yetkilenmiş Yükümlü Sertifika (YYS) sahibi tarafından beş yılda bir güncellenmesi gereken soru 
formunun, yerinde izlenme kapsamında ibrazında, ...soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten 
sonraki altmış aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar sertifikayı 
düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderilir ...hükmünün uygulanması gerektiği belirtildi. 
 
 

03/04/2022 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 03.04.2022 tarihli 73264340 sayılı yazısı (Gözetim Uygulaması - 
Kayıt Belgesi) 
 
2021/13 sayılı Genelgenin yürütülmesinin durdurulması kararının, kayıt belgesine tabi eşyalar için de 
dikkate alınması ve gümrük beyannamesinin tescilinde kayıt belgesi ile uyumlu kıymet üzerinden 
vergilerin ödenmesini müteakip yapılan geri verme başvurusunun reddi işlemine karşı açılan davanın 
idaremiz aleyhine sonuçlanması durumunda 4458 sayılı Kanunun 235 inci maddesi çerçevesinde işlem 
tesis edilemeyeceği hakkında yazı yayınlandı. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa No : 10 
 

 

04/04/2022 
 

Genelge No: 2022/7 (Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları) 
 
Transit rejimine ilişkin gümrük mevzuatı hükümlerinin uygulanmasında; Transit beyannamelerine 
ilişkin eksiklik/fazlalık takibatları, TIR ithalat kayıtları, NCTS teslim kayıtları ve HT kodlu aktarma 
bildiriminden oluşturulan teslim kayıtlarının iptali, Transit süre aşımlarında uygulanan idari para cezası 
hususlarına açıklık getirilmesi hakkında yazı yayınlandı. 
 

05/04/2022 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73504888 sayılı yazısı (Rusya ve 
Ukrayna -Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı) 
 
İhracat:2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ uyarınca düzenlenen D3 kodlu 
dahilde işleme izin belgeleri kapsamında ihracat da yapılabildiği hususu göz önünde bulundurularak; 
04/04/2022 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 
kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber 
gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna ve Rusya’ya yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, 
anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibariyle 
ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla, belge süresi içinde veya 
en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığımıza müracaat edilmesi halinde 6 
aya kadar ek sürenin verilebileceği ifade edildi. 

 

05/04/2022 

 
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 05.04.2022 tarihli 73519518 
sayılı yazısı (Sanal Gerçeklik Gözlüğü) 
 
Sanal gerçeklik gözlüğü ticari isimli eşyanın tarife sınıflandırması hk. 
 
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü 8528.52.10.00.00 GTİP’te beyan edilen 
sanal gerçeklik gözlüklerinin, Gümrükler Genel Müdürlüğünce 9504.50.00.00.00 GTİP'inde 
sınıflandırılmasının uygun olduğu bildirilmiştir. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 11 
 

 

08/04/2022 
 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 08.04.2022 tarihli 73669722 sayılı yazısı (Rusya ve 
Ukrayna -Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı) 
 
İhracatı Ukrayna ve Rusyaya yapılacak DİR ek süre taleplerinden yararlanacak firma ve talep süresi 
Performans, süre kaydırımı vb. gerekçelerle ek süre hakkı olan açık durumdaki belgeler henüz bu 
haklarını kullanmamış olsa da Onay kapsamındaki ek süre imkanından yararlanabilecektir. 

-Belge süre sonunun üzerinden 3 ay geçen belgelerin Onay kapsamındaki mücbir sebep ek süre 
imkanından yararlanabilmesi için belge orijinal süresi ve/veya sonrasındaki üç ay içinde yapılmış ve 
reddedilen herhangi bir ek süre talebi bulunmalıdır. 

 

08/04/2022 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2022 tarihli 73662907 sayılı yazısı (Rusya Federasyonu'na 
Taze Meyve ve Sebze İhracatımız) 
 
Rusya Federasyonuna yapılacak taze meyve ve sebze ihracatında uyulacak kurallar hk. 
 
- İlgi (a) yazımız ekinde yer alan "Rusya Federasyonu (RF) Taze Meyve ve Sebze İhracatı Uygulama 
Talimatı" 21. maddesi uygulamadan kaldırılmış olup turunçgil ihracatında pestisit kalıntısı analizi, 
ürünün sapı ayrıldıktan sonra kabuğu ile birlikte ürünün tamamını içerecek şekilde yapılmalıdır. 

2- Pestisit kalıntı analiz sonucu tespit edilen aktif madde için RF MRL listesinde analiz edilen üründe 
bir değer verilmemiş ise ihracatına müsaade edilmemelidir. (Örneğin elma partisi analiz edildiğinde 
tespit edilen etken için elmada verilmiş bir değer yok ise sertifika düzenlenmemelidir. Ancak yumuşak 
çekirdekli meyveler için bir değer var ise bu değer elma için kullanılabilir.) 

3- RF'ye taze meyve ve sebze ihracatında her parti üründe pestisit kalıntı analizi yaptırılmalı ve RF 
MRL listesine göre uygun olan parti için Güvenlik Sertifikası, Form-1, Analiz Raporu ve Bitki Sağlık 
Sertifikası ile ürünlerin ihracatına müsaade edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 12 
 

 

11/04/2022 

 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli 73723160 sayılı yazısı (Tarım 
Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları) 
 

-Makarna, un, bulgur, buğday irmiği ve aşurelik buğday ihracatı öngörülen dahilde işleme izin belgeleri 
(DİİB) kapsamında önce buğday ithalatı gerçekleştirilmesinin ardından ithal edilen eşyaya tekabül eden 
oranda mamul ihracatı gerçekleştirilmesi, -Rafine veya ham aspir, koza veya ayçiçeği yağı ihracatı 
öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ayçiçeği, aspir veya koza tohumu veya ham yağ ithalatı 
gerçekleştirilmesinin ardından ithal edilen eşyaya tekabül eden oranda mamul ihracatı 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda ithalat 
gerçekleşmesi bulunmayan DİİB'lerin taahhüt hesabının ancak gerçekleşen ihracata tekabül eden 
ithalat tamamlanınca kapatılması, anılan durumdaki DİİB'ler için, firmaların miktar ve süre revizesi 
taleplerinin değerlendirilmemesi gerekmektedir. 

 

11/04/2022 
 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün 11.04.2022 tarihli 73711294 sayılı yazısı (2008/1 
Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hk) 

 
2008/1 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgesinde yapılan değişikle, bedelsiz ithalat ve 
bedelsiz ihracat ile ilgili 53 üncü maddesine son cümle eklenmiştir. Birinci fıkra kapsamında sayılan 
ürünlerin dahilde işleme izin kapsamında gelme imkanı bulunmadığından, söz konusu ürünler ihraç 
edildikten sonra bir kısmının veya bir parçasının bedelsiz olarak tekrar ithal edilip (geri gelmesi 
durumunda) buna karşılık yapılan bedelsiz ihracatın taahhüde sayılmaması halinde firmaların ciddi 
müeyyidelerle karışılabileceği ve mağduriyetlere sebebiyet vereceği görüldüğünden 2008/1 sayılı DİR 
Genelgesinin 53 üncü maddesine son cümle eklenmiştir. 

 

11/04/2022 
 
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Müdürlüğünün 11.04.2022 
tarihli ve 73702484  sayılı yazısı (Müdürlük Emri (2022/14) ) 
 
"Geçici depolama yeri ve antrepolara kimlerin girebileceği" başlıklı 557 inci maddesi "(1) Geçici 
depolama yeri ve antrepolara, görevli memur, hizmetli ve işçilerle, bunların amir ve denetçilerinden ve 
gümrük ve ticaret müfettişi ve müfettiş yardımcıları ile gümrük idare amirleri veya yetkili kılınacak 
görevlilerden, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile gümrük müşavirleri ve yardımcılarından, eşya 
sahipleri veya adlarına harekete yetkili olanlardan ve gümrük idaresince izin verilen şahıslardan başka 
kimse giremez." hükmünü amirdir. Amir hüküm gereğince Müdürlüğümüz denetiminde faaliyet 
gösteren geçici depolama yerlerine ve antrepolara yukarıda sayılan kişilerden başkalarının 
alınmaması(menfi), tedbirlerin artırılarak kontrollerin sıklaştırılması, konuya ilişkin azami dikkat ve 
özenin gösterilmesi gerektiği ifade edildi. 
 
 



Sayfa No : 13 
 

 

12/04/2022 

 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 12.04.2022 tarihli ve 73722365 
sayılı yazısı (Türkiye-Güney Kore STA - Sonradan Kontrol) 
 
Güney Kore Gümrük İdaresi'ne tüm ülkelerden gönderilen sonradan kontrol talepleri içerisinde ülkemiz 
taleplerinin payının %70 olması ve taleplerin cevaplanması için Güney Kore yetkili makamlarının idari 
kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle konu iki ülke arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek boyuta 
ulaşmış bulunmaktadır.  Tüm Bölge Müdürlüklerimiz tarafından yapılan sonradan kontrollerin merkezi 
bir sistemde takip edilebilmesi ve genel koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla ortak bir veri ve 
paylaşım tabanının oluşturulması yönünde Genel Müdürlüğümüz tarafından bir çalışma başlatılması da 
planlanmaktadır. 
 

13/04/2022 
 
Genelge No: 2022/8 (Soruşturmacı/Muhakkik Tayini Hakkında) 
 
Gümrük Müşavirliği /Gümrük Müşavir Yardımcılığı - Soruşturmacı/Muhakkik Tayini Hakkında 
 
Söz konusu mahkeme kararlarından hareketle; a) Gümrük Müdürlüğü tarafından tayin edilen en az 
gümrük müdür yardımcısı seviyesindeki bir muhakkik/soruşturmacı tarafından, gümrük 
müşaviri/gümrük müşavir yardımcısının disiplin cezasına konu fiillerinin detaylı olarak araştırılması, 
b)Yukarıda belirtilen Mahkeme kararlarında yer alan hususlar dikkate alınmak ve ilgili gümrük 
müşaviri/gümrük müşavir yardımcısının bilgisine başvurulmak suretiyle hazırlanacak 
“Muhakkik/Soruşturma Raporu"nun soruşturulan olayla ilgili her türlü bilgi ve belge ile birlikte bölge 
müdürlüğüne gönderilmesi, c)‘Uyarma’ ve ‘Kınama’ disiplin cezası uygulanmasını gerektirir 
durumlarda, bölge müdürlüğünce Muhakkik/Soruşturma Raporunun ilgilisine tebliğ edilip 
savunmasının alınarak işlemin sonuçlandırılması, d)‘Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma’ ve 
‘Meslekten çıkarma’ disiplin cezası uygulanmasını gerektirir dosyaların ise; muhakkik/soruşturmacı 
tarafından hazırlanan rapor ile birlikte konuyla ilgili önerinin de belirtildiği, Genelge eki “Gümrük 
Müşaviri/Gümrük Müşavir Yardımcısının Soruşturma Konusu Fiillerine İlişkin Disiplin Cezasına Ait Teklif 
Formu”nun, Merkez veya Yüksek Disiplin Kuruluna sunulmak üzere Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi şeklinde işlem yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 14 
 

 

13/04/2022 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2022 tarihli 73766677 sayılı yazısı (Ukrayna Plakalı Taşıtlar) 
 
Ukrayna araçlarının limanlarımızdan Ukraynaya taşıma yapabilecekleri ile geçiş belgesi aranmaması 
hakkında yazı yayınlandı. 
 

13/04/2022 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.04.2022 tarihli 73775689 sayılı yazısı (Tarım Ürünlerinde DİR 
Uygulamaları) 
 
Dahilde işleme rejimi kapsamı OAİB tarafından kayda alınan beyannamelerde DİİB numarası 
değişikliği yapılmaması hakkında yazı yayınlandı. 

 

14/04/2022 
 
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ 
 
2013/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; 110 volt veya daha 
fazla olan süpürgelerde (robot/akıllı süpürgeler hariç) birim gümrük kıymeti adet başına 70 dolar; 
Gerilimi 110 volt veya daha fazla olan yalnız robot/akıllı süpürgeler ile Diğerleri (yalnız robot/akıllı 
süpürgeler) kategorisindeki cihazlarda ise birim gümrük kıymeti adet başına 200 dolar olarak 
uygulanacak. 
 
(Yürürlük; 14 Mayıs 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa No : 15 
 

 

14/04/2022 

 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/12) 
 
Güney Kore menşeli 9021.29.00.00.00 gtip altında yer alan Protez dişlerin bağlantı parçaları ithalatında 
dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir. 
 

GTİP 
Eşyanın 
Tanımı 

Menşe 
Ülke 

Firma Unvanı 

Dampinge 
Karşı Önlem 
(CIF Bedelin 

%’si) 

9021.29.00.00.00 
Diğerleri (Protez dişlerin bağlantı 
parçaları) 

Güney 
Kore 

ACH Medical Co. Ltd. %15 

Biotem Co. Ltd. %15 

Cowellmedi Co. Ltd. %15 

Dentis Co. Ltd. %15 

Dentium Co. Ltd. %15 

Dio Corporation %10 

KJ Meditech Co. Ltd. %15 

Megagen Implant Co. 
Ltd. 

%15 

Neobiotech Co. Ltd. %15 

Osstem Implant Co. 
Ltd. 

%15 

Diğerleri %25 

 
 

14/04/2022 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli 73847575 sayılı yazısı (Tereyağı İhracatı Hk ) 
 
0405.10 gtip altında yer alan tereyağı ihracatının, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihraç 
edilecek olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti, Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti ve Filistin`e ihraç edilecekler hariç olmak üzere 18.04.2022 tarihi ve öncesinde veteriner 
sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 20.04.2022 tarihinden itibaren izin 
verilmemesi hakkında yazı yayınlandı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 16 
 

 

15/04/2022 
 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.04.2022 tarihli 73849043 sayılı yazısı (Ek Süre Uygulaması) 
 
Dahilde işleme ve hariçte işleme kapsamında Ukrayna ve Rusya ya ihracat yapan firmaların ek süre 
talepleri ile ilgili 04/04/2022 tarihli ve 73486875 sayılı Bakanlık Makamı Onayı hk. İlgili yazıda; 
Yine Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış 
hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine; geçici ihracatın Ukrayna ve Rusya`ya yapılmasının 
kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya belge sahibi 
firmaların son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere 
gerçekleştirildiğinin tespiti kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde 
Bakanlığımıza müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafından uygun 
görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2007/5 Sayılı Tebliğ`in 9 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 6 (altı) 
aya kadar ek süre verilebilmesi ifade edildi.  
 

19/04/2022 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 19.04.2022 tarihli ve 5226501 
sayılı yazısı (Cin Mısır (Popcorn/100590000011 GTİP) İhracatı 
 
1005.90.00.00.11 GTİP li popcorn/cin mısır ihracatlarının %100 kimlik kontrolüne tabi tutularak Bitki 
Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesi hakkında yazı yayınlandı. İlgili kurumlar ile 
yapılan görüşme sonucunda 1005.90.00.00.11 GTİP’li popcom/cin mısır ihracatlarına izin verilmesine 
karar verilmiştir.   Bu kapsamda, 1005.90.00.00.11 GTİP’li popcorn/cin mısır ihracatlarının %100 
kimlik kontrolüne tabi tutularak Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesi 
hususunda bilgilendirme yapılmıştır. 
 

20/04/2022 

 
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 
(Karar Sayısı: 5444) 
 
3351 sayılı İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Ek 1 inde yer alan 
9401.99.90.00.00 gtip li ürüne eklenen dipnotla bu pozisyonda eşyayı, kara nakil vasıtalarında 
kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından 
yapılan ithalatta İGV %0 olarak uygulanacak ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin 
hükümlerine tabi olacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sayfa No : 17 
 

 

20/04/2022 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.04.2022 tarihli 74015601 sayılı yazısı (E-Devlet Platformu 
Entegrasyonu Hk) 
 
Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine 
19.04.2022 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanabildiği ve bu hizmetlere ilişkin 
erişim adresleri hakkında  “https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki “Gümrük Vergi 
ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi ya da “e-
devlet şifresi” ile Sisteme erişimin mümkün bulunduğu belirtilmiştir. 
 

21/04/2022 
 

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2022/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (İhracat: 2022/4) 
 
2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğde yapılan değişik ile Tarım ve Orman 
Bakanlığının kati ihracatta düzenleme yapmaya yetkili olduğu tarım ürünleri listesine 0402 süt ve krema 
(konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler) EKLENDİ; Yeki başlıklı 3 
üncü maddesinde yer alan ...ihracatında... ibaresi ...kati ihracatında... olarak değiştirildi. 
 

21/04/2022 
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) 
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; tesliminde (4/10) oranında KDV 
tevkifatı uygulanacaktır; Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden 
üretilen demir çelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun veya yassı demir-çelik ve alaşımı ürünler 
girmektedir; Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri 
ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak, 
bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. 
 

22/04/2022 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.04.2022 tarihli 74006960 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Kapsamı 
Teminatlı İthalat (OKSB-Götürü Teminat) 
 
Onaylanmış Kişi Statüsüne haiz yatırımcıların teminatlı ithalat için götürü teminat kullanmalarının 
yatırım teşvik mevzuatı bakımından uygun olmadığı ifade edilmiştir. 

 

 

 

 

 



Sayfa No : 18 
 

 

22/04/2022 
 

Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) 
 

Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 126 ncı maddesinde belirtilen 
eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip 
edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayınlanmıştır.  
 
Yürürlük Tarihi: 1/5/2022 

 

25/04/2022 
 
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünün 25.04.2022 tarihli 74161287 
sayılı yazısı (Gümrük Yönetmeliği 196/1-A Maddesi Kapsamı Eşyanın Hat Yönlendirmesi) 
 
GY 196/1-a bendi kapsamında yer alan GTİP lerden dökme olarak gerçekleştirilenlerin ithalat 
işlemlerinde YYS ve OKS 42/A firmalarının da mezkur işlemlerinin doğrudan kırmızı hatta sevk 
edilmesini sağlayacak düzenleme yapılmış; bu düzenlemeye uygun olarak da YYS ve OKS firmalarının 
0804 kodlu emsal raporu beyan etmeleri halinde 39.01-39.15 tarife pozisyonlarından dökme olarak 
gerçekleştirecekleri ithalat işlemlerinin sarı hatta sevk edileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 
 

25/04/2022 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.04.2022 tarihli 74066895 sayılı yazısı (İhracat 
Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hk) 

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 25.04.2022 tarihli 74066895 sayılı yazısı (İhracat 

Beyannamelerindeki İmalatçı Firma Bilgisi Hk) yazı yayınlandı. İlgili yazıda; “Bakanlığımıza 

intikal eden olaylardan ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan "imalatçı vergi 

kimlik numarası" alanına yükümlülerce beyannamenin 44 no.lu alanında beyan edilen 

imalatçı firmanın vergi kimlik numarası yerine sehven kendi vergi numaralarını girdikleri, 

söz konusu hatanın düzeltilmesi taleplerinin ise 2013/31 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesine 

istinaden gümrük müdürlüklerince reddedildiği anlaşılmaktadır. Bahse konu Genelgede de 

belirtildiği üzere, imalatçı firma bilgisinin beyannamenin 44 no.lu alanına kaydedilmiş olması 

halinde söz konusu bilginin düzeltilmesi ya da değiştirilmesi taleplerinin karşılanmaması 

gerekmekte olup ihracat beyannamelerinin kalem ekranında yer alan "imalatçı vergi kimlik 

numarası" alanında ise herhangi bir bilginin bulunmadığı durumlarda bilgi girişine ya da 

hatalı bilgi bulunması halinde düzeltme yapılmasına ilişkin taleplerin mevzuat dahilinde 

karşılanması hususu” ifade edilmiştir. 

 

 
 
 



Sayfa No : 19 
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