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Amaç ve kapsam 

MADDE 1 - (1) Bu Genelge, kurumların kontrol ve uygulamalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit 
işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek 
gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Dayanak 

MADDE 2 - (1) Bu Genelge, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanununun 10 ve 10/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kısaltmalar 

MADDE 3 - (1) Bu Genelgenin uygulanmasında, 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

b) Başvuru formu: Bu Genelgenin ekinde yer alan “Suriye ile Ticarette 
Verilecek Gümrük Hizmetlerine İlişkin Başvuru Formu”nu, 

c) Genel Müdürlük: Gümrükler Genel Müdürlüğünü, 

ç) TGB: Türkiye Gümrük Bölgesini, 

ifade eder. 
Suriye’ye ihracat ve transit 

MADDE 4 - (1) TGB’den Suriye’ye ihracat ve transit serbesttir. 

(2) Bakanlık bazı eşyanın TGB’den Suriye’ye ihracı ve/veya transitinde gümrük hizmeti 
verilmesini izne bağlayabilir veya bu hizmetlere kısıtlama getirebilir. 

(3) İkinci fıkra kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi veya Bakanlıkça kısıtlanan eşya listesi 
Bakanlık internet sayfasında duyurulur. 

(4) Bu madde kapsamında gümrük idaresinin iznine tabi eşyanın Suriye’ye ihracı ve transitinde 
gümrük hizmeti verilebilmesi için 5 inci maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır. 

Suriye’ye ihracat ve transiti Bakanlık iznine tabi eşya için başvuru işlemleri 

MADDE 5 - (1) TGB’den Suriye’ye ihracı ve transitinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük 
idaresinin iznine tabi eşya için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci 
fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur: 

a) Başvuru formu 

b) Proforma fatura örneği 

c) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı 
örneği 



ç) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri 
(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde 
sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir. 

Suriye’den ithalat ve transit 

MADDE 6 - (1) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye 
kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti 
verilmesi gümrük idaresinin iznine tabidir. 

(2) Genel Müdürlük, kara yoluyla Suriye’den ithalatı yapılabilecek eşyayı ilgili kurum ve 
kuruluşların görüşlerine başvurmak suretiyle belirler. Bu kapsamda belirlenen eşya listesi 
Bakanlık internet sayfasında duyurulur. 

(3) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılan transit 
işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak Bakanlık, gerekli gördüğü 
hallerde, belirli eşyanın Suriye’den kara yoluyla ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transitinde 
gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama getirebilir. Bu kapsamda kısıtlama getirilen eşya listesi 
Bakanlık internet sayfasında duyurulur. 

(4) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye kara yoluyla 
giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilebilmesi 
için 7 nci maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır. 

Suriye’den ithalat ve transit işlemlerinde başvuru işlemleri 

MADDE 7 - (1) Suriye’den TGB’ye kara yoluyla gerçekleştirilecek ithalat ve Suriye’den TGB’ye 
kara yoluyla giriş yapmak suretiyle üçüncü ülkelere yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti 
verilebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur: 

a) Başvuru formu 

b) Proforma fatura örneği 

c) Suriye’de yerleşik gönderici kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım 
kartı örneği 

ç) Suriye’de yerleşik gönderici kişi/firmanın açık adresini gösterir belge 
örnekleri 
(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde 
sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir. 

TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit 

MADDE 8 - (1) Kara yoluyla, Suriye’den TGB’ye girerek TGB üzerinden tekrar Suriye’ye çıkış 
yapmak suretiyle yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti verilmesi gümrük idaresinin iznine 
tabidir. 

(2) Birinci fıkra kapsamında gerçekleştirilecek transit işlemlerinde, eşya bakımından bir kısıtlama 
bulunmamaktadır. Ancak Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, birinci fıkra kapsamındaki transit 
işlemlerinde belirli eşyanın Suriye’den Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmesine kısıtlama 
getirebilir. Bu kapsamda kısıtlama getirilen eşya listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. 

(3) TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti 
verilebilmesi için 9 uncu maddede belirtildiği şekilde başvuru yapılır. 

TGB üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde başvuru işlemleri 



MADDE 9 - (1) 8 inci madde kapsamında yapılacak transit işlemlerinde gümrük hizmeti 
verilebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, 12 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci 
cümlesi saklı kalmak kaydıyla ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulur: 

a) Başvuru formu 

b) Proforma fatura örneği 

c) Suriye’de yerleşik gönderici kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım 
kartı örneği 

ç) Suriye’de yerleşik gönderici kişi/firmanın açık adresini gösterir belge 
örnekleri 

d) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firma ortaklarının pasaport veya tanıtım kartı 
örneği 

e) Suriye’de yerleşik alıcı kişinin/firmanın açık adresini gösterir belge örnekleri 
(2) Bu madde kapsamında yapılan başvurular, gümrük müdürlüğünce en geç 5 iş günü içerisinde 
sonuçlandırılarak, başvuru sahibine bilgi verilir. 

Transit işlemlerinde uygulanacak özel hükümler 

MADDE 10 - (1) Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici 
depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye 
sevk edilir. Ancak, söz konusu eşyanın deniz yoluyla üçüncü ülkelere sevk edilecek olması 
durumunda, eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerine konulabilir. 

(2) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı 
maddesi uyarınca, gümrük idaresince verilen ilave süreler de dâhil olmak üzere azami 90 gün 
boyunca, liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerinde kalabilir. 90 günlük süre, son 
sevkiyatın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlar. Söz konusu sürelerin aşılması 
durumunda, eşyaya ilişkin olarak anılan Kanunun 177 ila 180 inci maddeleri çerçevesinde işlem 
yapılır. 

(3) Bu madde kapsamındaki eşyanın liman sahasında bulunan geçici depolama yerine alınması 
uygulaması 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir. 

İzin süresi 

MADDE 11 - (1) Bu Genelge kapsamında verilen izinler altı ay süreyle geçerlidir. Bununla birlikte, 
farklı bir süre kısıtı konularak verilmiş olan izinler süreleri bitiminde sona erer. 

Özel ve zorunlu durumlar ve izin iptali 

MADDE 12 - (1) Bu Genelge kapsamında yapılan başvuruların ilgili gümrük müdürlüğüne 
yapılması esastır. Ancak, Bakanlıkça belirlenen eşyaya ilişkin başvurular Genel Müdürlüğe 
yapılır. Bu kapsamda yapılacak başvurular Bakanlık internet sayfasında duyurulur. 

(2) Suriye’deki güvenlik koşulları ve güncel gelişmelere bağlı olarak, bu Genelge kapsamında 
verilmiş olan izinler iptal edilebilir. 

(3) Mer’i mevzuat uyarınca ithalatı, ihracatı veya transiti yasaklanan ya da izne tabi tutulan 
eşyaya ilişkin hükümler saklıdır. 

(4) Genel Müdürlük, bu Genelgenin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları 
inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir. 

Kayıtların tutulması 



MADDE 13 - (1) Bu Genelge kapsamında Suriye ile yapılacak ihracat, ithalat ve transit 
işlemlerine ilişkin başvurular ile verilen izinlere ilişkin kayıtlar ilgili gümrük müdürlüğünce tutulur ve 
üçer aylık dönemler halinde Genel Müdürlüğe gönderilir. 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

MADDE 14 - (1) 30.04.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı Genelge ile 29.07.2020 tarihli ve 2020/20 
sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 - (1) Bu Genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 - (1) Bu Genelge hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

Ek: Başvuru Formu Örneği (1 Adet) 

 

EK-1: SURİYE İLE TİCARETTE VERİLECEK GÜMRÜK HİZMETLERİNE İLİŞKİN 
BAŞVURU FORMU 
1. Form, bilgisayar ortamında doldurulacaktır. 
2. Transit başvurularında form doldurulurken yalnızca Türkiye’deki ve 
Suriye’deki firmalara ilişkin bilgiler girilecektir. 
3. Bu formda belirtilen belgelerin form ekinde ibrazı zorunlu olup, 
sayılan belgelerden herhangi birinin form ekinde sunulmaması halinde 
başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır. 
4. Aşağıdaki bilgi ve belgelerden Türkçe ve İngilizce dilleri dışındaki 
dillerde düzenlenmiş olanların yeminli tercüman onaylı Türkçe 
örneklerinin de form ekinde ibrazı zorunludur. 

  GÜMRÜK İŞLEMİ 
TÜRÜ 

Suriye’ye İhracat [ ] 

  

Suriye’ye Transit [ ] 
Suriye’den İthalat [ ] 
Suriye’den Transit [ ] 
Suriye’den Suriye’ye TGB 
Üzerinden Transit [ ] 

ALICI FİRMA BİLGİLERİ 
Unvanı: 
Vergi Numarası: Adresi: 
Telefon Numarası: 
Faks numarası: 
E-Posta Adresi: 

GÖNDERİCİ FİRMA BİLGİLERİ 
Unvanı: 
VergiNumarası: Adresi: 
TelefonNumarası: Faks 
Numarası: 
E-Posta Adresi: 

ALICI/ARACI FİRMA ORTAKLARI GÖNDERİCİ/ARACI FİRMA 
ORTAKLARI 

  Ad-Soyad TCK/Pasaport/Tanıtım Kartı 
No   Ad-

Soyad 
  TCK/Pasaport/Tanıtım 
Kartı No 

1.   

  
  
  
  
  

1.     

2.     2.     
3.     3.     



4.     4.     
5.     5.     

EŞYA BİLGİLERİ 
  Eşya  GTİP Miktar Kıymet 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
10.         
EKLER: 
1-Proforma fatura örneği [ ] 
2-Alıcı/Aracı firma ortaklarının kimlik/pasaport/tanıtım kartı örneği [ ] 
3-Gönderici/Aracı kişi/firma ortaklarının kimlik/pasaport/tanıtım kartı 
örneği [ ] 

4-Suriye’deki kişi/firmanın açık adresini gösterir belge örneği [ ] 
  
Bu belgede yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 

Tarih 

Taahhüt Eden 

  

Firma Kaşesi/Kurum Mührü 

Adı-Soyadı 
Unvanı 

  

 
  

SURİYE’DE GÜVENLİK ALTINA ALINAN BÖLGELERLE YAPILACAK TİCARETTE GÜMRÜK 
HİZMETİNE KONU EŞYA LİSTELERİ 

2021/12 sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak 
ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya 
listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, söz konusu eşya listelerine aşağıda yer verilmiştir: 

1. Suriye'den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi (tıklayınız) 

2. Suriye'den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız) 

3. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi 
(tıklayınız). 

4. Suriye'ye ihracı ve/veya Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi 
(tıklayınız). 

Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listeler güncellenerek Bakanlığımız 
internet sayfasında yayınlanacaktır. 



  

 1. SURİYE'DEN İTHALİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLEBİLECEK EŞYA LİSTESİ 

(16.11.2021) 
 

SIRA 
NO EŞYA 

1 Anason 
2 Arpa 
3 Badem 
4 Bakla 
5 Buğday 
6 Çörek otu 
7 Defne yaprağı 
8 Kimyon 
9 Kiraz 
10 Kişniş 
11 Külçe Metal 
12 Mahlep 
13 Nohut 
14 Pamuk 
15 Pirinç 
16 Sarımsak 
17 Susam 

18 Ayakkabı (11.10.2019 tarihinde 
eklenmiştir)* 

19 

Kapari 
(0709.99.40 No.lu GTİP’te 
Sınıflandırılan Taze/Soğutulmuş 
Kebere ile 0711.90.70 No.lu 
GTİP’te Sınıflandırılan Geçici 
Olarak Konserve Edilmiş Kebere 
Cinsi Eşya) 
(11.08.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

20 
Dahilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi 
tutulacak olan makine, aksam ve bunların parçaları 
(16.09.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

21 
Karpuz Çekirdeği (1207.70 
pozisyonunda sınıflandırılan) 
(23.10.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

22 

Pamuk Tohumu 
(1207.21.00.00.00 No.lu GTİP’te Sınıflandırılan pamuk 
tohumu (tohumluk olanlar) ile 12.07.29.00.00.00 No.lu GTİP’te 
sınıflandırılan pamuk tohumu (diğerleri)) 
(17.12.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

23 Kurutulmuş Mısır 
(19.01.2021 tarihinde eklenmiştir.) 

24 Atık Kağıt** (4707 Pozisyonunda sınıflandırılan) 

25 
Halep taşı (Bina taşı) 

(15.11.2021 tarihinde eklenmiştir.) 
* 01.12.2020 itibariyle sadece Çobanbey Gümrük Müdürlüğü yetkilidir 

** 01.06.2021 itibariyle sadece Cilvegözü ve Çobanbey Gümrük Müdürlükleri yetkilidir. 

  



2. SURİYE'DEN TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ 

 (Güncelleme Tarihi: 04.08.2021) 

SIRA 
NO EŞYA 

1 Hurda Metal 
2 LPG ve sınai gaz tüpleri (yolcu beraberi dahil) 

3 Ayçiçeği 
(20.09.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

4 Ayçiçeği Tohumu/Çekirdeği 
(20.09.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

5 Mercimek 
(20.09.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

6 Zeytin 
(20.09.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

7 Zeytinyağı 
(20.09.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

8 
Elektronik sigara ve elektronik nargile 
(8543.70.70.00.11-8543.70.70.00.19 G.T.İ.P.) 
(18.10.2019 tarihinde eklenmiştir 

9 
Klasik nargile 
(9614.00.90.00.00 G.T.İ.P.) 
(18.10.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

10 

İşyeri nakli kapsamında olsun veya olmasın sermaye malları ile 
her 
türlü makine ve teçhizat cinsi eşya * 
(01.09.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

11  Arpa 
(23.10.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

12 Buğday 
(23.10.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

13 
24.01 ila 24.03 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan tütün ve 
tütün mamulleri 
(04.08.2021 tarihinde eklenmiştir.) 

14 
22.03 ila 22.08 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan alkollü 
içkiler 
(04.08.2021 tarihinde eklenmiştir.) 

*(Dahilde işleme izni kapsamında tamir ve bakım işlemine tabi tutulacak olan makine, aksam ve 
bunların parçaları hariç) 

Diğer tüm eşyanın Suriye’den transitinde, işlemlerin yapılacağı gümrük müdürlüğüne 
başvurulması gerekmektedir. 

3. SURİYE'YE İHRACI VE/VEYA SURİYE'YE TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ VERİLMESİ 
İZNE TABİ OLAN EŞYA LİSTESİ 

(Güncelleme Tarihi 23.05.2022) 

SIRA NO EŞYA İZNE TABİ 
GÜMRÜK HİZMETİ 

1 Hazır betonarme malzeme İhracat ve Transit 
2 İnşaat demiri İhracat ve Transit 
3 İş makinesi İhracat ve Transit 

4 Kullanılmamış pikap ve kamyonet 
(19.07.2019 tarihinde eklenmiştir.) Transit 

5 Pikap ve kamyonet İhracat 



6 

Suni gübre 
  
İlgili olarak bakınız: 

• Gümrükler Genel 
Müdürlüğünün 31.08.2021 
tarihli 65906516 sayılı 
yazısı (NPK karışım halindeki 
gübrelerin ayrıştırılmasının 
mümkün olması halinde 
Suriyeye transit ve ihracına 
izin verilmemesi) 

İhracat ve Transit 

7 

Çimento, klinker (25.23) 
İlgili olarak bakınız: 

• Gümrükler Genel 
Müdürlüğünün 04.05.2021 
tarihli 63763467 sayılı 
yazısı (Serbest bölgede 
üretilen çimento ve klinkerin 
Suriyeye transitinde alıcısına 
yönelik inceleme sonucuna 
göre gümrük hizmeti verilmesi 
hk.) 

İhracat 

8 
Kullanılmış Motorlu Kara Taşıtı ve 
Kullanılmış Araç Yedek Parçası* 
(13.11.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

Transit 

9 Kullanılmış Lastik* 
(23.05.2022 tarihinde eklenmiştir.)  İhracat ve Transit 

10 
Çay** 
(0902 ve 0903 tarife pozisyonu) 
(23.05.2022 tarihinde eklenmiştir.) 

Transit 

11 
 Şeker** 
(1701 ve 1702 tarife pozisyonu) 
(23.05.2022 tarihinde eklenmiştir.) 

Transit 

* 2021/12 sayılı Genelge kapsamında başvuruların doğrudan Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
yapılması ve kullanılmış motorlu kara taşıtlarının on yaşından büyük olması gerekmektedir. 

 ** İnsani yardım faaliyetleri hariç olmak üzere söz konusu eşyaya ilişkin başvuruların 2021/12 
sayılı Genelge kapsamında doğrudan Gümrükler Genel Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. 
 
  

4. SURİYE'YE İHRACINDA VE/VEYA SURİYE'YE TRANSİTİNDE GÜMRÜK HİZMETİ 
VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ 

SIRA 
NO EŞYA 

VERİLMEYEN 
GÜMRÜK 
HİZMETİ 

1 2915.21.00.00.11 GTİP’li glasiyel asetik 
asit (buzlu asetik asit) İhracat ve Transit 

2 2915.21.00.00.12 GTİP’li asetik asit İhracat ve Transit 
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3207.10, 3207.30 ve 7603.10 tarife alt 
pozisyonu ile 3212.90.00.00.12 ve 
3212.90.00.00.19 GTİP’inde yer alan eşya 
(Alüminyum pasta (pigment) ve benzeri 
eşya) 

İhracat ve Transit 

4 3923.30 tarife alt pozisyonunda yer alan 
60- 65 litrelik varil ve bidon İhracat ve Transit 

5 Amonyum nitrat İhracat ve Transit 

6 Argon tüpü ve vanası (kullanılmış) ve 
oksijen tüpü (boş ve kullanılmış) İhracat ve Transit 

7 Baz yağı  İhracat ve Transit 
8 Cep telefonu İhracat ve Transit 
9 Cinsel uyarıcı hap İhracat ve Transit 
10 Elektrikli ve adi kapsül İhracat ve Transit 
11 Emniyetli fitil İhracat ve Transit 
12 Etil asetat  İhracat ve Transit 
13 Havalı tüfek saçması İhracat ve Transit 
14 Hidrojen peroksit  İhracat ve Transit 
15 İnfilaklı fitil İhracat ve Transit 
16 Karpit İhracat ve Transit 
17 Kripto yüklenebilme özelliği olan telsiz İhracat ve Transit 
18 Kullanılmış Demonte Araç Parçaları Transit 
19 Kurusıkı ses tabancası İhracat ve Transit 
20 Methanol İhracat ve Transit 
21 Nitrik asit İhracat ve Transit 

22 
Nitroselüloz (3912.20 tarife alt 
pozisyonunda 
yer alan eşya) 

İhracat ve Transit 

23 Potasyum nitrat İhracat ve Transit 
24 Sigara Transit 

25 Tünel açma makinesi ve benzer amaçlı 
kullanılabilecek diğer makineler İhracat ve Transit 

26 Uydu radyolink alıcı-verici İhracat ve Transit 
27 Vinil asetat İhracat ve Transit 
28 White spirit İhracat ve Transit 

29 Yer tespit cihazı (GPS Locator), kamera ve 
videokaset kaydedici İhracat ve Transit 

30 İnsansız hava aracı (Drone) İhracat ve Transit 
31 Oksijeni sıvılaştırmaya mahsus makina İhracat ve Transit 
32 Yivsiz av fişeği İhracat ve Transit 

33 

3808.91.90.00.11 G.T.İ.P.’te yer alan zirai 
ilaç 
cinsi eşya (19.08.2019 tarihinde 
eklenmiştir.) 

Transit 

34 Sim kart 
(23.08.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

35 Digital servo 
(02.09.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

36 Direnç teli 
(12.09.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

37 

Elektronik sigara ve elektronik nargile 
(8543.70.70.00.11-8543.70.70.00.19 
G.T.İ.P.) 
(18.10.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

Transit 
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Klasik nargile 
(9614.00.90.00.00 G.T.İ.P.) 
(18.10.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

Transit 

39 Kapasitör (kondansatör) (8532) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

40 Transistör, diyot (LED dahil) (85.41) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

41 Resistör (rezistans) (85.33) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

42 
Hareket Dedektörü (PIR motion dedector): 
(9031.49, 8536.50) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

İhracat ve Transit 

43 9 V pil soketi (8536.69.90.00.18) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

44 Buton- düğme-anahtar (8536.50) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

45 Radyo anteni (8529.10) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

46 Anten soketi (8536.69.90.00.18) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

47 Entegre devre (85.42) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

48 
Lehimleme aleti (sıcak hava tabancası) 
(8515.11.00.00.00) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) 

İhracat ve Transit 

49 Bromo Asetik Asit (2915.90.70.00.45) 
(29.12.2019 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

50 
Çimento, klinker (25.23) (13.02.2020 
tarihinde 
eklenmiştir.) 

Transit 

51 
Sülfürik Asit, Oleum (2807 pozisyonunda 
yer 
alan) (01.04.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

İhracat ve Transit 

52 Askeri giyim eşyası, askeri bot/ayakkabı 
(17.04.2020 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

53 
Kullanılmış giyim eşyası, kullanılmış 
ayakkabı* 
(17.04.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

İhracat ve Transit 

54 

Metil Bromür İçeren Eşyalar 
(2903.39.11.00.00, 
3808.92.20.00.11, 
3808.92.90.00.11, 
3808.93.27.00.11, 
3808.93.30.00.11, 
3808.93.90.00.11, 
3808.94.90.00.11, 
3808.99.10.00.11, 
3808.99.90.00.11, 
3824.77.00.00.00 No.lu GTİP’lerde 
Sınıflandırılan Eşyalar) 
(22.07.2020 tarihinde eklenmiştir.) 

Transit 

55 Sodyum Siyanür 
(23.07.2020 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

56 Hidroklorik Asit (HCI)(31.12.2020 tarihinde 
eklenmiştir.) İhracat ve Transit 



57 Klorosülfürik Asit (HSO3CI)(31.12.2020 
tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

58 Metil Etil Keton Peroksit 
(16.02.2021 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

59 Kalsiyum Hipoklorit 
(31.05.2021 tarihinde eklenmiştir.) İhracat ve Transit 

60 

Kalsiyum Nitrat ve Amonyum Nitratın Çift 
Tuzları 
ve Karışımları (3102.60.00.00.00) 
(23.08.2021 tarihinde eklenmiştir.) 

İhracat ve Transit 

*İnsani yardım faaliyetleri hariç. 

 


