
No Alınan Tedbir
Geçerlilik 

Süresi

Uygulama 

Tarihi 
Sağladığı Yarar

Mevzuat/Yazı 

Yayım Tarihi

1 Transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması                                                                                                                                                                                                                                                                           
İkinci bir 

talimata kadar

İlk talimat: 

11.3.2020

İkinci talimat: 

19.03.2020

Salgın nedeniyle transit süre sınırı aşımına uğrayan yükümlülere 

para cezası uygulanmasının önüne geçilmiştir.

İlk talimat: 

11.03.2020

İkinci talimat: 

19.03.2020

2

                                                                                                                                                                                                                                                          

Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerden dolayı gümrük idaresine 

sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi 

tutuluncaya kadarki bekleme sürelerine ilişkin uzatım taleplerinin 

mücbir sebep olarak değerlendirilmesi

İkinci bir 

talimata kadar
12.3.2020

Gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya 

kadarki bekleme süreleri dolan ancak koronavirüs salgını 

nedeniyle işlemleri tamamlanamayan eşyanın mücbir sebep 

kapsamında tasfiyelik hale gelmesi engellenmiştir.

12.03.2020

3
Covid-19'un mücbir sebep kabul edilerek geçici depolama sürelerinin 

uzatılması

İkinci bir 

talimata kadar
12.03.2020  İşlemlerde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. 12.03.2020

4
Bazı hayvan türlerinin ülkeye girişinin askıya alınması İkinci bir 

talimata kadar
17.3.2020

Covid-19 bulaşıcılığını önlemek için, hangi amaçla olursa olsun 

tüm ülkelerden gelen egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik 

hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, 

evcil tavşan ve tüm kuşların, yolcu beraberi ve ticari kapsamda 

ülkeye girişi askıya alınmıştır.

17.03.2020

5

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’e Etil Alkol, kolonya, 

dezenfektan, Hidrojen Peroksit ve Yalnız Meltblown Kumaşın 

eklenmesi

18.03.2020 Ülke ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması amaçlanmıştır. 18.03.2020

6
Bazı medikal ürünlerin (cerrahi eldivenler, solunum cihazları vb.) varış 

öncesi gümrükleme kapsamına alınması

İkinci bir 

talimata kadar
19.3.2020

Mediakal eşyaların gümrük işlemleri (belge kontrolü, vergi 

işlemleri ) eşya Türkiye'ye gelmeden tamamlanarak, ithalatı 

hızlandırılmıştır.

19.03.2020

7

Bazı medikal ürünlerin (cerrahi eldivenler, solunum cihazları vb.) 

gümrük işlemlerinin taşıt üstü yapılmasının uygulama alanının 

genişletilmesi

İkinci bir 

talimata kadar
19.3.2020

Firmaların statüsüne ve eşyanın dökme gelip gelmediği gibi 

husulara bakılmadan taşıt üstü işlemlere izin verilmesi, medikal 

ürünlerin gümrük işlemlerini hızlandırmıştır.

19.03.2020

8

Ülke ihracatının  yaklaşık %35'ini gerçekleştiren yetkilendirilmiş 

yükümlü statüsüne sahip firmaların gümrük idaresine bilgi ve belge 

verme yükümlülüklerine ilişkin sürelerin durdurulması

İkinci bir 

talimata kadar
19.3.2020

Firmalarla-gümrük idaresinin teması azalmış,  ayrıca             

firmaların yetkilendirilmiş yükümlü statülerini korumak adına 

yerine getirmesi gereken ve bir süreye bağlanan sorumluluklar için 

süre durmuştur.

20.03.2020

9

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru sürecinde bulunan veya 

sertifika sahibi olan firmalar tarafından gümrük idaresine belirli 

sürelerde sunulması gereken belgelere ilişkin yükülülükleri doğuran 

olayların 19.3.2020 vukubulmuş olmaları halinde sürelerin 

durdurulması, firmaların süreden dolayı başvurularının olumsuz 

sonuçlanmasının engellenmesi

İkinci bir 

talimata kadar
19.03.2020

Firma ve gümrük idaresi teması azaltılarak işlemlerde kolaylık 

sağlanmıştır.
20.03.2020

10

Avrupa'ya açılan kara sınır kapısı olan Kapıkule'de Türk ve yabancı 

TIR'ların GTİ Park Alanında;  şoför ve dorse değişimi yapmasına imkan 

sağlanması

İkinci bir 

talimata kadar
22.03.2020

22 Mart 2020 tarihi itibari ile Kapıkule Gümrük Kapısı GTİ TIR Parkı 

izole alanda Valilik onayıyla şoför/dorse değişikliği 

yapılabilmektedir. Şoför/dorse değişimi uygulamasıyla 14 günlük 

karantina süresi ile ilgili tedbir uygulanmadan ticaretin devamlılığı 

sağlanmıştır. Türk şoförler için söz konusu olan uygulamaya,  

10.04.2020 itibari ile yabancı şoförler de dahil edilmiştir.

22.03.2020

11

Gümrük idarelerince sunulan muhtelif hizmetlerin (21 adet) e-devlet 

üzerinden veya Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılacak programlar 

vasıtasıyla verilmesi mümkün bulunduğundan yükümlülerin işlemlerini 

mümkün olduğunca gümrük idarelerine gitmeksizin 

gerçekleştirebilmelerinin sağlanması

24.03.2020
Firma ve gümrük idaresi teması azaltılarak işlemlerde kolaylık 

sağlanmıştır.
24.03.2020

12

Geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemizde bulunan ticari ve kişisel 

kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından izin süresi 

01.02.2020 tarihi ve sonrasında dolacak olanlar için sürenin uzatılması

30.06.2020 01.02.2020

Türkiye’de bulunan kişisel veya ticari  kullanıma mahsus yabancı 

plakalı kara taşıtların çıkartılamamaları nedeniyle süresi dolan 

veya dolacak olanlar için izin süresi uzatılmıştır. 

25.03.2020

13

Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte 

işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen 

izin süresi  01.02.2020 sonrası dolan veya dolacak eşya için, izin süre 

sonunun, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına 

gerek olmaksızın 30.06.2020 olarak belirlenmesi

30.06.2020 01.02.2020
Yükümlünün elinde olmayan sebepten dolayı izin sürelerinin 

aşılması durumunda ceza uygulanması önlemiştir.
25.03.2020

14
Tek kullanımlık maskeler için uygulanan ilave gümrük vergisinin 

kaldırılması
25.03.2020 Ülke ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması amaçlanmıştır. 25.03.2020

15 Solunum cihazlarında uygulanan ilave gümrük vergisinin kaldırılması 25.03.2020 Ülke ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması amaçlanmıştır. 25.03.2020

16
Kolonya ve Dejanfektan Üretiminde Kullanılan Dökme Etil Alkolde 

Gümrük Vergisi Oranının sıfırlanması
25.03.2020 Ülke ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması amaçlanmıştır. 25.03.2020

17

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’e 

aşağıdaki geçici maddelerin eklenmesi                                                                                         

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen 

9019.20.00.00.18 GTIP’li Ventilatör, 9018.90.84.00.19 GTIP’li Ecmo, 

9019.20.00.00.18 GTIP’li Oksijen Konsantratörü,  Ventilasyon Sarfları

(9019.20, 90.26 GTIP’li Flow sensör, 84.81, 9019.20 GTIP’li Ekspirasyon 

valfi,

9027.10 GTIP’li Oksijen Sensörü, 9019.20 GTIP’li Ventilatör devreleri), 

9018.90.60.00.00 GTIP’li Hasta devreleri (Anastezi/Ventilatör devresi), 

9018.39 GTIP’li IV Kanül,   90.18, 90.19 GTIP’li Entübasyon Tüpleri, 

9018.19.10.00.00 GTIP’li Yoğun Bakım Monitörleri    

26.03.2020 Ülke ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması amaçlanmıştır. 26.03.2020

COVID-19 SÜRECİNDE T.C. TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER



18
Transit rejimi kapsamında varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde 

para cezası uygulanmaması

İkinci bir 

talimata kadar
27.3.2020

Covid-19 salgınının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul 

edilmesi ve transit rejimi kapsamında yapılan taşımalarda 

varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinde para cezasının 

uygulanmasının önüne geçilmiştir.

27.03.2020

19

Menşe şahadetnamesi ibrazı için tanınan altı aylık sürenin, yükümlüler 

tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın 

01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulması ve söz 

konusu tarihler arasında geçen sürenin, altı aylık süre hesabında 

dikkate alınmaması, mezkûr sürenin 01.07.2020 tarihinden itibaren 

kaldığı yerden devam etmesi

01.02.2020 Gümrük idarelerine  ibrazı gereken menşe şehadetnamesi 

belgesinin ibrazı için 6 ay ilave süre tanınmıştır.
31.03.2020

20

Covid-19 salgınından kaynaklı olarak uluslararası ticarette yaşanan 

olumsuz gelişmeler nedeniyle ihraç edilen eşyanın muhtelif sebeplerle 

geri gelmesi halinde,  geri gelen eşya kapsamındaki işlemlerin, öncelikli 

olarak tamamlanması

31.03.2020 İhracatçının mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır. 31.03.2020

21

Dâhilde İşleme İzin Belgesi/İzni ile İhracat Sayılan Satış ve Teslim için 

alınan D3 Belgesi sahibi ihracatçılara taahhütlerini yerine getirmelerini 

sağlamak amacıyla en geç belge süresi sonundan itibaren belge için üç 

(3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay 

içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde 6 ay 

ek süre imkânı getirilmesi

 31.12.2020 18.03.2020 Pandemi mücbir sebep kabul edilerek süreler uzatılmıştır. 31.03.2020

22

Belgesiz ihracat kredisi kapsamında en geç kredinin istisnadan 

yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili 

bankaya, vergi resim harç istisnası belgesi (VRHİB) kapsamında en geç 

belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa 

başvurulması halinde 12 ay ek süre imkânı getirilmesi

  31.12.2020 31.12.2019 Pandemi mücbir sebep kabul edilerek süreler uzatılmıştır. 31.03.2020

23

31.12.2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç 

istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 30.06.2020 (bu tarih dahil) 

tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi

30.06.2020 İhracatçıya kolaylık sağlanması amacıyla yapılmştır. 31.03.2020

24

Hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi 

sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde müracaat edilmiş olması 

halinde, 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi imkânı getirilmesi

31.12.2020 Pandemi mücbir sebep kabul edilerek süreler uzatılmıştır. 31.03.2020

25

30.06.2020 tarihinden önce geçerliliği sona erecek onaylanmış kişi 

statü belgesi sahiplerinin belge geçerlilik sürelerine 90 gün ilave 

edilmesi

30.06.2020 31.03.2020
Firmalarla gümrük idaresi temasını azaltmış ve  onaylanmış kişi 

statü belgelerini  geçerli belgelere 90 gün ek süre tanınmıştır.
01.04.2020

26

Onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerine ait, 31.03.2020 tarihi 

itibarıyla geçerli olan ve geçerliliği 30.06.2020 tarihine kadar sona 

erecek olan statü belgelerinin geçerlilik süresinin herhangi bir başvuru 

yapılması gerekmeksizin 90 gün uzatılması ayrıca, söz konusu süre 

uzatımının, yenileme başvurusu yapılmış ancak incelemesi henüz 

sonuçlanmamış statü belgeleri için de uygulanması

30.06.2020 30.03.2020
Firma ve gümrük idaresi temasınının azaltılması ve işlemlerde 

kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
01.04.2020

27

Ekmek mayası üreten sanayiciler için  nihai kullanım ibraz etmeleri 

kaydıyla melas ithalatında hali hazırda  %31,5 olarak 

uygulanan gümrük vergisinin %0 seviyesine indirilmesi 

03.04.2020   03.04.2020

28

Covid-19’un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin, maske ve 

koruyucu ekipmanların ithalatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk 

yazısı ile gerçekleştirilmesi

Süresiz
20.03.2020

02.04.2020

Covid-19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından güvenilir tıbbi 

tanı kitlerinin ithal edilmesi amaçlanmıştır.
07.04.2020

29 Taze limon ihracatının ön izne bağlanması 07.04.2020 Ülke ihtiyacının öncelikli olarak karşılanması amaçlanmıştır. 07.04.2020

30
Elektronik ortamda bulunan belgelerin kağıt ortamında aranmaması ve 

işlemlerin sadece elektronik ortamda tekemmül ettirilmesi

Süre 

sınırlaması yok
15.04.2020

Gümrük idaresi ve yükümlü teması en aza indirgenmiş ve 

kırtasiyecilik azaltılmıştır.
15.04.2020

31

30.6.2020 tarihine kadar beyannamesi tescil edilmiş eşyaya ilişkin A.TR 

Dolaşım belgelerinin, menşe şehadetnamelerinin ve menşe ispat 

belgelerinin asıl nüshalarının ibraz edilememesi halinde, bu nüshaların 

31.12.2020 tarihine kadar gümrük idarelerine ibraz edilmesi şartıyla  

teminat aranmaksızın tercihli tarifeden yararlandırılması

31.12.2020 15.04.2020

Tercihli tarifeden yararlanmaya yarayan ve gümrük idarelerine  

asıl nüshasının ibrazı gereken A.TR, menşe ispat belgeleri ve 

menşe şehadetnamelerinin sonradan getirilmesine imkan 

tanınmıştır.

15.04.2020

32

 A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe 

şahadetnamelerinin sadece elektronik ortamda düzenlendiği ve 

dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı 

hallerde gümrük idarelerine ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde 

doğruluklarının teyid edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması 

ve bu şekilde teyidlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerince kabul 

edilmesi.                                                    Halihazırda yapılmış olan ve 

bundan sonra yapılacak olan sonradan kontrol taleplerine yurtdışı 

idareler tarafından verilecek yanıtlara ilişkin olarak ilgili mevzuatta 

öngörülen cevap verme süresine ilave olarak 6 aylık bir süre daha 

eklenmesi

15.04.2020

Elektronik menşe ispat belgelerinin kabul edilmesi sağlanmış ve 

ayrıca bu belgelere yapılacak olan sonradan kontrol cevap süreleri 

uzatılmıştır

15.04.2020

33

Antrepoya eşya getiren taşıtın antrepo beyannamesini 2 günlük süre 

içinde verememesi durumunda Yönetmelik uyarınca talebe istinaden 

verilebilen 1 günlük ek sürenin talep olmaksızın 5 gün olarak 

uygulanması

İkinci bir 

talimata kadar
16.04.2020

Firma ve gümrük idaresi teması azaltılmış, antrepo işlemleri 

kolaylaştırılmıştır.
16.04.2020

34
Gümrük alacaklarına ilişkin tüm ödemelerin internet bankacılığı 

kanalıyla yapılması

İkinci bir 

talimata kadar
16.04.2020 Firma ve gümrük idaresi temasınının azaltılması amaçlanmıştır. 16.04.2020

35

Geçici ithalat rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracatta, gümrük 

idarelerinde ayniyat tespiti işlemlerinde, tüm yükümlüler için anılan 

rejimler kapsamı eşyanın tamamının fiziki kontrolü gerektiren zorunlu 

durumlar dışında sadece ayniyat tespiti için kırmızı hatta 

yönlendirilmemesi, bu çerçevede, ayniyat tespit işlemlerinin fatura 

bilgileri, fotoğraf, seri no vb. belge/bilgiler dikkate alınarak 

gerçekleştirilmesi

İkinci bir 

talimata kadar
16.04.2020

Firma ve gümrük idaresi temasınının azaltılması ve işlemlerde 

kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
16.04.2020



36

E-teminat mektup işlemlerine ilişkin taleplerin firma dilekçelerinde e-

teminat mektup bilgileri ile temsile ilişkin vekaletname, imza sirküleri 

örneklerine de yer verilmesi suretiyle ilgili gümrük idarelerine faks 

yoluyla ya da ilgili gümrük müdürlüklerinin KEP adreslerine iletilmesi 

halinde işleme alınması

17.04.2020
Firma ve gümrük idaresi temasınının azaltılması ve işlemlerde 

kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
17.04.2020

37

1. 01.01.2019 tarihi ve sonrasında Gümrük Laboratuvarlarınca 

düzenlenen ve  31.12.2019 tarihine kadar, yükümlülerce emsal olarak 

kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresinin, 

30.06.2020 tarihine kadar uzatılması

2. 01.07.2019 tarihi ve sonrasında Gümrük Laboratuvarlarınca 

düzenlenen ve Gümrük Yönetmeliğinin 196/2-c maddesi kapsamında 

31.12.2019 tarihine kadar, onaylanmış kişi statü belgesine veya 

yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olanlarca emsal olarak 

kullanılabilen tahlil raporlarının, emsal olarak kullanılabilme süresinin, 

30.06.2020 tarihine kadar uzatılması

3. 01.01.2019 ve sonrasında Gümrük Laboratuvarları dışındaki akredite 

laboratuvarlarca düzenlenen tahlil raporlarının da 30.06.2020 tarihine 

kadar, Yönetmeliğin 196/2-d maddesi kapsamında yükümlülerce emsal 

olarak kullanılabilmesi

30.06.2020
01.01.2019      

01.07.2019

Firma ve gümrük idaresi temasınının azaltılması ve işlemlerde 

kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
17.04.2020

38

TPS ile ilgili izinler, dâhilde işleme, geçici ithalat, yükümlü takip sistemi 

üzerinden süre uzatımı değişiklik ve onay gibi işlemler için e-Devlet 

sistemi üzerinden dilekçe verilebilmesinin ve işlemlerin sistem 

üzerinden ilerlemesinin sağlanması

17.04.2020
Firma ve gümrük idaresi temasınının azaltılması ve işlemlerde 

kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
17.04.2020

39

İranlı kamyon ve Tır sürücülerinden 14 günden daha uzun bir süre 

önce İran'dan çıkanlara, ayrıca Güney Kore, İtalya, Çin ve Irak'ta son 14 

gün içerisinde bulunmadıkları tespit edilenlere, sınırda gerekli sağlık 

kontrollerinin yapılması, muayene ve epidemiyolojik değerlendirme 

sonucunda herhangi bir hastalık belirti ve bulgusu sağlanmaması 

halinde Türkiye'den İran'a transit geçişlerine izin verilmesi,  ülkemiz 

üzerinden transit geçiş yaparak üçüncü ülkelere giden İran plakalı 

taşıtların, Sağlık Bakanlığının bahse konu yazısında belirtilen koşulları 

haiz olmaları kaydıyla, dönüşlerinde boş olarak ülkemize giriş yaparak 

(depo, antrepo ve serbest bölgelerden) İran'a yük almalarına izin 

verilmesi

31.05.2020 11.03.2020
İhracat eşyası ile transit ticaret kapsamındaki eşyanın İran'a 

sevkinin sağlanması amaçlanmıştır. 

40

Özet beyan ek süre (20 ve 45 günlük süreler), küşat ve elleçleme 

taleplerinin, gümrük idaresine gelmeden yapılmasını teminen BİLGE 

Sisteminde bir düzenleme yapılması

İhracatçının mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır.


