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2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan COVID-19 
küresel ölçekte bir sağlık krizine dönüşmüştür. Salgının yayılmasının temel 
sebebinin fiziksel temas olması sebebiyle, önlenmesi amacıyla hükümetler 
ülkelerine girişleri ve ülkelerinden çıkışları kontrol altına alarak, sınırlardan insan 
ve eşya geçişlerini tamamen engelleyici önlemler uygulamaktadır.

İçerik ve Kapsam

Bu çalışma, başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere pek çok ülkede bildirimi 
yapılan COVID-19 salgını ile ilgili olarak Dış Ticarette alınan bazı önlemler ile 
mevzuat güncellemelerine ilişkin bilgilendirmeleri kapsamaktadır.
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İhracatçıların alınan önlemlerden etkilenmemesi için, gümrük kapılarında gereken her türlü tedbiri 
alınmıştır. 

Salgının yaygın olduğu İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının TIR güzergâhlarını 
Gürcistan ve Azerbaycan’a yönlendirilmiştir.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan yapılan seferleri günlük 2 bin 500 tondan 6 bin tona 
çıkartacak çalışmaları başlatılmıştır.

İtalya ve Fransa’ya yapılan Ro-Ro seferlerini, insan teması olmaksızın gerçekleşir hale 
getirilmiştir.

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla 
ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

18.03.2020
18.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen konuşmada Corona Virüs (Covid-19) kapsamında dış ticareti ilgilendiren 
bazı önlemlerin alındığı belirtilmiştir. Söz konusu tedbirler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Cumhurbaşkanının Coronavirüs Değerlendirme 
Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş Konuşması
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16.03.2020

• Gümrük ekipleri maske ve koruyucu kıyafetlerle hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uyarak hizmet vermektedir.
• Gümrük kapıları dezenfekte edilmiştir.
• Irak'la ticaret tampon bölgede şoför değişimi ile formüle edilmiştir. Araç tampon bölgede bırakılıp dönüyor, karşıdan şoför 

gelip TIR'ları alıyor, yani insan teması olmuyor, ön bölüm dezenfekte edilerek giriş çıkış sağlanıyor.
• Dorse çekicilerle günlük TIR sevkiyatının 1500 - 1700'e ulaşması için çalışılıyor. İran ile bir tampon bölge yok, orada da bir 

konteyner değişimi yönünde çalışmalar yürütülüyor.
• Dolu konteyner verip boş konteyner alma yönünde çalışmalar yapılıyor. Diğer taraftan İran Kapıköy sınır kapısından 

demiryolu ile yapılan sevkiyatlar Türkiye tarafında insan teması olmaksızın lokomotifle ittiriliyor, İran tarafında da lokomotif
çekici olarak vagonlar alınıyor.

• Kapıköy'den demiryoluyla lokomotif ile Türkiye tarafından ittirecek İran tarafından çekerek insan teması olmaksızın, günde 
80 vagon (yaklaşık 160 TIR) sevkiyat yapılabiliyor, ihtiyaç halinde bu kapasitenin günlük 150 vagona (300 TIR) çıkarılması 
da mümkün. Boş vagonlar geri geliyor ve dezenfekte ediliyor.

• İtalya ve Fransa'ya Ro - Ro ile giden araçlar o ülkedeki çekiciler ile yine insan teması olmaksızın sevk ediliyor.
• İran üzerinden Orta Asya'ya giden yıllık yaklaşık 35 bin araç, Sarp Kapısı ile beraber kapasiteleri artırılan Çıldır, Aktaş ve 

Türkgözü kapılarına yönlendirildi.

Ticaret Bakanı Pekcan’ dan Gümrükte Alınan Tedbirlere 
İlişkin Açıklamalar
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Koronavirüs Nedeniyle Sağlık Sektörüne Yönelik Bazı 
Eşyaların İhracı Ön İzne Bağlandı 

26.03.2020

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 96/31) ‘de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 33-40 ıncı sıralar olarak; Ventilatör, Ecmo, Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon
Sarfları, Hasta Devreleri (Anestezi/Ventilator Devresi), IV Kanül ve Yoğun Bakım Monitörleri cinsi eşyalar eklenmiştir.
Gümrük beyannamesi bu tebliğin yayım tarihi öncesinde (26.03.2020 hariç) tescil edilmiş mallara söz konusu tebliğ 
hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/KoronavirusNedeniyleSaglikSektoruneYonelikBaziEsyalarin%C4%B0hraci%C3%96n%C4%B0zneBaglandi_26032020_1049424480611.pdf
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25.03.2020

Ticaret Bakanlığı’ nın internet sitesinde yer alan duyuru ile,

Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi
01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek
olmaksızın 30.06.2020 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Yabancı Plakalı Kişisel Taşıtlar Hakkında

İlgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://ticaret.gov.tr/duyurular/yabanci-plakali-kisisel-tasitlar-hakkinda-duyuru

https://ticaret.gov.tr/duyurular/yabanci-plakali-kisisel-tasitlar-hakkinda-duyuru
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25.03.2020

Ticaret Bakanlığı’ nın internet sitesinde Irak ile yapılan ticarette Corona virüs kapsamında alınan önlemler belirtilmiştir.
Bu kapsamda,
• Irak’a açılan Habur Gümrük Kapısı’ nda 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yolcu giriş ve çıkışları kapatılmış, ticari geçişlerin

kontrollü olarak gerçekleştirilmesine başlanmıştır
• 1 Mart 2020’den itibaren; Irak’a yapılan ihracat Habur – İbrahim Halil Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede

konteyner değişimi, dorse değişimi ve şoför değişimi yoluyla “temassız” olarak gerçekleştirilmektedir.
• Giriş yönünde, sadece Türk sürücülerinin karantina uygulamalarına tabi olarak girişine müsaade edilirken, yabancı

sürücülerin ülkemize girişine izin verilmemektedir.
• Irak’tan gelen araçların tampon bölgede dezenfekte işlemi ve şoför değişimi gerçekleştirilmektedir. 
• Tüm giriş ve çıkış noktalarında İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı personel ve ambulanslar gümrük görevlilerimizle koordineli

şekilde görev yapmakta, tüm şoförler sağlık taramasından geçirilmektedir.

Irak ile «Temassız» Ticaret

İlgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://ticaret.gov.tr/haberler/irak-ile-ticaret-temassiz-surduruluyor

https://ticaret.gov.tr/haberler/irak-ile-ticaret-temassiz-surduruluyor
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Tek Kullanımlık Maske İthalatında İlave Gümrük Vergisi 
Kaldırıldı 

25.03.2020

2016/9548 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında İlave Gümrük Vergisi alınacak eşyalar listesinde 
6307.90 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “Diğer Hazır Eşya” isimli madde kapsamından, 6307.90.98.10.11 gümrük 
tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Tıbbi maskeler (bir kullanımlık)” cinsi eşyalar çıkarılmıştır. 
Özetle, tek kullanımlık tıbbi maskelerin ithalatında olan İGV 25.03.2020 itibari ile kaldırılmıştır.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/TekKullanimlikMaske%C4%B0thalatinda%C4%B0laveGumrukVergisiKaldirildi_25032020_1051483312891.pdf
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Dökme Etil Alkol Cinsi Eşyanın İthalatında Gümrük Vergisi 
Sıfırlandı

25.03.2020

2020/2284 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile,
Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere 2207.20.00.10.13 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan 
“Dökme Etil Alkol” cinsi eşya, 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer 
alan Nihai Kullanım Mevzuatı kapsamında, İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1)’ne 
eklenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu eşyanın gümrük vergisi %10’dan %0’a indirilmiştir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/DokmeEtilAlkolCinsiEsyanin%C4%B0thalatindaGumrukVergisiSifirlandi_25032020_1046146063291.pdf
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Solunum Cihazlarının İthalatında İlave Gümrük Vergisi 
Kaldırıldı 

25.03.2020

2020/2285 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile,
9019.20.00.00.18 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Cihazlar “ cinsi eşya 416/2018 sayılı İthalat Rejimi 
Kararına Ek Karar kapsamında İlave Gümrük Vergisi alınacak eşyalar listesinden çıkarılmıştır.
Özetle, solunum cihazlarının ithalatında 25.03.2020 itibari ile İGV tahsil edilmeyecektir.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/9019.20.00.00.18GTIP%E2%80%99indeYerAlanCihazlarCinsiEsyanin%C4%B0thalatinda%C4%B0laveGumrukVergisiKaldirildi_25032020_1050216769371.pdf
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Korona Virüs Salgını Nedeniyle Süre Uzatımları Hakkında

23.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 tarihli 53433361 sayılı Taşıtlar-Süre Uzatımı-Korona Virüs Salgını konulu yazısı 
ile Koronavirüs (Covid- 19) salgının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi ve belirtilen rejimlerde sürelere 
ilişkin işlemlerin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
1. Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük 
idaresince verilen izin süresi, 01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya için, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda 
bulunmasına gerek olmaksızın izin süre sonu, 30.06.2020 tarihi olarak belirlenir. 01.02.2020 tarihi itibariyle sürenin aşıldığı 
durumda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre 
dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılır. 
2. Geçici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı 
kara taşıtlarından yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, herhangi bir 
başvuru aranmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenir. Yurtta kalma süresinin 01.02.2020 tarihinden önce aşılmış olması 
durumunda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre 
dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılır. İlgili taşıt takip programında süre uzatımlarına 
ilişkin açıklayıcı bilgiler girilir. 

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.
https://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-islemlerinde-sure-
asimlarina-iliskin-duyuru

https://ggm.ticaret.gov.tr/duyurular/gumruk-islemlerinde-sure-asimlarina-iliskin-duyuru
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YYS Başvuruları Hakkında

20.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 52856264-106.03 sayılı Coronavirüs Tedbirleri - Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları
konulu yazısı ile,
Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık
sağlanması amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru sürecinde bulunan veya sertifika sahibi olan firmalar
tarafından, gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, 
sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklerin belirlenen sürelerde yerine getirilmesi ile ilgili olarak; 
Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihi itibariyle vuku bulmuş olmaları durumunda, ilgili
süreler ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu,
Bu yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasından sonra bu süreler kaldıkları yerden devam edeceği,
Söz konusu maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olayların 19.03.2020 tarihinden sonra vuku bulması durumunda, bu yazı
kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar ilgili sürelerin işlemeye başlamayacağı
Belirtilmiştir.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19kapsamindadisticarettedbirleri_27032020_0142478640586.pdf
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Koronavirüs Tedbirleri kapsamında Tam Beyanlı Yaygın 
Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme 
İşlemleri 20.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2020 tarihli 53406947 sayılı Koronavirüs Tedbirleri Tam Beyanlı Yaygın 
Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme konulu yazısı ile,
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ikinci bir talimata kadar,  detayları aşağıda yer alan kritik eşyaların gümrük 
işlemlerinin hızla yapılabilmesi amacıyla tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin karşılanması ve
eşyaların varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerektiği belirtilmiştir. 

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19-yenitedbirler_27032020_0145542918161.pdf
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19.03.2020

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü 
Personel ve İdari İşler Müdürlüğü 19.03.2020 tarihli ve «Covid-19 Tedbirleri» konulu bir duyuru yapmıştır.

İlgili duyuruda,

• Covid-19 virüsü tedbirleri kapsamında Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’ ne elden evrak, şahsi müracaat vb.
işlemlerin yüz yüze kabul edilmeyeceği,

• Evrak ve müracaatların hpasaliman@tcdd.gov.tr adresine mail yolu ile veya 0 (216) 345 17 05 numarasından fax yolu ile
yapılabileceği,

• Ulaşan evraklara aynı gün içerisinde cevap verileceği

Bildirilmiştir.

Haydarpaşa Limanı Covid-19 Tedbirleri

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

mailto:hpasaliman@tcdd.gov.tr
https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19kapsamindadisticarettedbirleri_21032020_1052224200141.pdf
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18.03.2020

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İHRACAT 2020/5) 
ile,

İhracı kayda bağlı mallar listesine Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, Hidrojen peroksit ve Meltblown kumaşlar, eklenmiştir.

İhracatı Kayda Bağlı Mallar listesinde Değişiklik

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/KoronavirusSalginiNedeniyle%C4%B0htiyacDuyulabilecekBelirli%C3%9Crunlerin%C4%B0hraci%C4%B0zneTabiOlacak_18032020_0154300591401.pdf
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17.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarihli ve 53291166 sayılı COVİD-19 Tedbirlerine ilişkin tasarruflu yazısı ile,

Başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere, 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 girişinin askıya alındığı belirtilmiştir.

Coronavirüs Tedbirleri Kapsamında Hayvan Girişlerinin 
Askıya Alınması Hakkında

İlgili Tasarruflu yazıya ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/KoronavirusTedbirleriKapsaminda%C3%9ClkeyeHayvanGirisleriAskiyaAlindi_24032020_0153198200511.pdf
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16.03.2020
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından "Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri" 
konulu bir duyuru yapılmıştır.
Duyuru ile 16 Mart 2020 tarihinde T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından "Coronavirüs
(Covid-19) Tedbirleri" konulu ve 2020/2 Sayılı Genelgenin yayınlandığı bildirilmiş olup Genelge’ de belirtilen bazı önemli 
hususlara aşağıda yer verilmiştir.
• Uluslararası sefer yapan tüm gemi ve deniz aracı ilgililerinin Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden liman sahasına
girmeden en az 24 saat önce yapılması gereken bildirimlerin 48 saat önce şeklinde gerçekleştirilmesi,
• Gelen gemi ve deniz araçları ile ilgili risk değerlendirmelerinin yapılması,
• Gemi geliş bildiriminde yer alan son 10 liman bilgisi kullanılarak geminin son 14 gün içinde uğrak yaptığı limanların tespit

edilmesi, bu limanların riskli olması durumunda Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile koordinasyonun
sağlanması

• Türk bayraklı gemilere aylık ve 3 aylık periyotlar ile uygulanan önsörvey denetimlerinin 2 ay ve 4 aylık periyotlarla
uygulanması, riskli durumlar halinde geminin önsörvey periyodunun 6 aya kadar uzatılması,

• Yabancı bayraklı gemilere yapılan Liman Devleti Denetim oranının yazı tarihinden itibaren 3 ay sonrasına kadar %15
olarak uygulanması,

• Gemilerin Liman Tek Pencere sistemi üzerinden yapılan kıyı tesisleri ve tersanelere giriş çıkış işlemlerinde acenteleri
tarafından beyan edilen belge/sertifikaların acente ofislerinde saklanması gerektiği belirtilmiştir.

Corona Virüs (COVID-19) Tedbirleri Genelgesi

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19kapsamindadisticarettedbirleri_21032020_1156485329259.pdf
https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19kapsamindadisticarettedbirleri_21032020_1152424948535.pdf
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13.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarihli ve  53195750 sayılı Coronavirüs tedbirleri kapsamında İran’a Demiryolu 
Aktarması Yapılarak Eşya Sevkine ilişkin yazısı ile,
Geçici bir süre için, İran'a sevk edilecek eşyanın, hareket gümrük idaresinden kara taşıtları ile demiryolu vagonlarına 
aktarılacağı aktarma noktasına sevk edilmesi ve sınır kapısında alınan önlemlere uygun olarak demiryolu ile Kapıköy
Demiryolu Hudut Kapısı üzerinden İran'a çıkışının sağlanması sürecinde izlenecek usuller ilgili yazı ile açıklanmıştır.

Coronavirüs Tedbirleri Kapsamında İran'a Demiryolu İle 
Eşya Sevki

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19-yenitedbirler_27032020_0156565859942.pdf
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13.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 13.03.2020 tarihli ve  53207864 sayılı ilişkin yazısı ile,
Serbest bölgede yerleşik firmaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere serbest bölgeye gerçekleştirecekleri Kişisel Koruyucu 
Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler)”, “Tulum 
(Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve “Gözlük (Koruyucu 
Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer alan eşyaların ihracatında muafiyetin sağlanması hakkında görüş 
talep edilmiştir.
İlgili görüşte,
• Serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'den satın alacakları bu tür

eşyaların serbest bölgeye ihracatına ilişkin muafiyetin sağlanması
• İlgili eşyaların 3218 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen 5.000 USD altı eşya olarak veya ihracat rejimi kapsamında

Türkiye'den serbest bölgelere ivedilikle şevkinin gerçekleştirilmesi uygun görülmektedir.
Belirtilen eşyaların Türkiye'den serbest bölgeye girişinde Serbest Bölge Müdürlüklerince firma ihtiyaçları gözetilerek Serbest 
Bölge İşlem Formları onaylanarak, aynı eşyanın Türkiye'den gelerek serbest bölgeler üzerinden yurtdışına çıkışına yönelik 
SBİF’ler Serbest Bölge Müdürlüklerince işleme alınmayacağı belirtilmiştir.

İhracı Yasak ve Ön İzne Tabi Eşya-Serbest Bölgeler

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/%C4%B0hraciYasakve%C3%96n%C4%B0zneTabiEsya-SerbestBolgeler_24032020_0203090308831.pdf


20

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., bir İsviçre kuruluşu olan KPMG International Cooperative’e bağlı bağımsız üye firmalardan oluşan KPMG ağının üyesi bir Türk şirketidir. Tüm hakları saklıdır.

13.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 13.03.2020 tarihli 53177408 sayılı yazısı ile,

Habur Gümrük Müdürlüğüne yurtdışına çıkış amaçlı yapılacak sevklerde, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
ile eşgüdüm sağlamak suretiyle, ilgili sevk işlemlerinin Habur Gümrük Kapısındaki yığılmaları engelleyecek ve kapının daha
etkin kullanılmasını temin edecek şekilde yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Coronavirüs Salgını Nedeniyle Habur Gümrük Kapısından 
Yurtdışına Çıkışlarda Tedbirler

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19kapsamindadisticarettedbirleri_21032020_1203052262157.pdf
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13.03.2020

Ticaret Bakanlığı’ nın web sitesinde yer alan Duyuru ile,
2020 yılında yer alan fuarlardan 16 Mart-30 Nisan döneminde Türkiye’de düzenlenmesi planlanan tüm ulusal ve uluslararası
fuarların 1 Mayıs 2020 sonrası döneme ertelendiği bildirilmiştir.

Fuarların Ertelenmesi Hakkında

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://ticaret.gov.tr/duyurular/fuarlar-hakkinda-duyuru

https://ticaret.gov.tr/duyurular/fuarlar-hakkinda-duyuru
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12.03.2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 12.03.2020 tarihli ve  5316406 sayılı Coronavirüs nedeniyle Gümrük Kanunu’nun 46. 
Maddesi Kapsamı Ek Süre Taleplerine ilişkin yazısı ile,
Yaşanmakta olan Coronavirüs salgını nedeniyle İran ve Irak'a açılan kara hudut kapılarında alınan tedbirlerden kaynaklı 
olarak, gümrük kanununun 46. maddesinde belirtilen (gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi ile ilgili 
süre) süreler ile ilgili ek süre taleplerinin Gümrük Yönetmeliğinin 31/3 maddesi çerçevesinde mücbir sebep niteliğinde 
değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiği belirtilmiştir.

Coronavirüs Nedeniyle G.K 46. Maddesi Kapsamı Ek 
Süre Talepleri Hakkında

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/COVID-19kapsamindadisticarettedbirleri_21032020_1052224200142.pdf
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04.03.2020

İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile,
Kişisel Koruyucu Donanım kapsamında piyasaya arz edilen “Koruyucu Maske (Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli 

Maskeler)”, “Tulum (Koruyucu İş Elbisesi)”, “Sıvı Geçirmez Önlük (Kimyasallara Karşı Kullanılan Koruyucu Önlükler)” ve 
“Gözlük (Koruyucu Gözlükler)” ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “Tıbbi ve Cerrahi Maske” ve 
“Tıbbi Steril/Nonsteril Eldiven” tanımlı eşyaların ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izninin gerektiği belirtilmiştir.

İzin için gerekli belgelere ve ilgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.titck.gov.tr/duyuru/on-izne-tabii-urunler-hakkinda-duyuru-05032020192949

Bazı Eşyaların İhracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu İzni Gerekliliği

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/on-izne-tabii-urunler-hakkinda-duyuru-05032020192949
https://kpmgvergi.com/Content//FinancialBulletins/Gaz,TozveRadyoaktifTozFiltreliMaskelerileTibbiveCerrahiMaskeler,TibbiSterilEldivenlergibiEsyalarin%C4%B0hracatinda%C3%96n%C4%B0zin_24032020_0148083435501.pdf
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04.03.2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ nin (TİM) web sitesinde yer alan duyuruda,

• İran’a açılan gümrük kapılarından, yalnızca daha önceden çıkış yapmış Türk vatandaşlarının ve araçlarının girişine izin 
verileceği, girişlerin Sağlık Bakanlığı’nın kapılarda aldığı önlemlerle eşgüdümlü olarak gerçekleştirileceği,

• İran’a açılan gümrük kapılarından yalnızca İran veya üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışlarına izin verileceği, dönüşlerinde 
ise girişlerine izin verilmeyeceğinin kendilerine bildirileceği,

• İran’a açılan gümrük kapılarından Türk vatandaşlarının çıkışlarına izin verilmeyeceği,
• İran’a açılan gümrük kapılarından tıbbi malzeme veya insani yardım malzemesi taşıyan Türk vatandaşları ve araçlarının 

işlemleri sınırda konteyner değişimi suretiyle yapılacağı ve bahse konu malzemeleri taşıyan İran veya üçüncü ülke 
vatandaşlarının ve araçlarının çıkışlarına kendilerine geri dönüşlerinde izin verilmeyeceğinin bildirilmesi suretiyle izin 
verileceği,

• Nahcivan’a açılan Dilucu gümrük kapısından giriş ve çıkışların serbest olduğu ancak Valilik ve Sağlık Bakanlığı birimlerinin 
almış olduğu tedbirlerle eşgüdümlü şekilde hareket edileceği,

• Gürcistan son 28 gün içinde İran, Çin, Güney Kore ve İtalya’ya giriş çıkışları olan şahısların ülkeye girişine izin 
vermediğinden, Sarp, Türkgözü ve Aktaş gümrük kapılarımız çıkışlı araç şoförlerinin bu uygulamaya maruz kalmamaları 

Bildirilmiştir.

İran'a Açılan Kapılarda Gümrük Hizmetleri Hakkında

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://tim.org.tr/tr/duyurular-irana-acilan-sinir-kapilarinda-
yeni-tedbirler-hayata-gecirildi

https://tim.org.tr/tr/duyurular-irana-acilan-sinir-kapilarinda-yeni-tedbirler-hayata-gecirildi
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04.03.2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ nin (TİM) web sitesine yer alan duyuruda, Irak’a gerçekleştirilecek ticari geçişlerin aksamaması 
için:

• Irak’a ait Halil İbrahim Gümrük kapısı sahasında tampon olarak belirlenen yerlerde dorse veya konteyner değişimi 
yapılarak işlemlerin gerçekleştirileceği,

• Firmaların alacakları tedbirler çerçevesinde araçlarını ve yüklerini Irak’ta bulunan gerek Iraklı gerek Türk şoförlere 
tamamen teslim etmek ve ülke içlerine gitmemek şartıyla yine Halil İbrahim Gümrük sahasında tampon olarak belirlenen 
yerlerde şoför değişimi suretiyle de işlemlerin gerçekleştirilebileceği,

• Şoförlerin birbirlerine temasını önleyecek şekilde ve aynı zamanda şoförlerin maske, eldiven gibi koruyucu donanım 
teçhizatı konusunda gerekli önlemlerin alınacağı 

Bildirilmiştir.

Irak'a Habur Gümrük Müdürlüğü Aracılığıyla Yapılacak 
İhracatlar Hakkında

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://tim.org.tr/tr/duyurular-habur-gumruk-kapisi-gecisleri-
hakkinda-duyuru

https://tim.org.tr/tr/duyurular-habur-gumruk-kapisi-gecisleri-hakkinda-duyuru
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Ülkeler Bazında 
Uygulanan Koronavirüs
Önlemleri
Dünya genelinde Koronavirüs / COVID-
19 salgınından etkilenen tüm ülkelerde 
yeni önlemler alınmaya devam ediyor. 
Ülkeler bazında sınır geçişlerini ve 
lojistik rotaları etkileyecek en güncel 
bilgilere ilerleyen slaytlarda yer 
verilmiştir.
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• ÇİN

Çin kendi tarafındaki tüm sınırları açık tutmuş fakat Kırgızistan ve Tacikistan kendi sınırlarını kapatmıştır.

Moğolistan ve Rus sınırından gelen yük operasyonları devam etmektedir, fakat tır sürücüleri hariç Çin’e giren herkes için 
karantina önlemlerinin alınması zorunludur.

Kaynak : IRU

Link:

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-china-894

Bazı Ülkeler Bazında Uygulanan Coronavirüs Önlemleri

https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-china-894
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• İTALYA
İtalya’da yayınlanan 22 Mart 2020 tarihli Başbakanlık Kararı ile, vatandaşların iş, sağlık nedenleri veya acil durumlar dışında, 
bulundukları şehirden farklı bir şehre ulaşmak için kullandıkları kamu veya özel ulaşım araçlarına kısıtlama getirilmiş olup 25 
Mart - 3 Nisan tarihleri arasında zorunlu olmayan işletmeler kapatılmıştır. 

Kaynak: US Embassy & Consulates

Link:

 https://it.usembassy.gov/covid-19-information/

Bazı Ülkeler Bazında Uygulanan Coronavirüs Önlemleri

https://it.usembassy.gov/covid-19-information/
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• İSPANYA
İspanya’da 15 Mart tarihinden itibaren uygulanan olağanüstü hal 11 Nisana kadar uzatılmıştır. Olağan üstü hal ifadesi 
insanların evde kalarak yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabilmesi olarak tanımlanmıştır. Eşyalar için ise 
herhangi bir kısıt olmadan halihazırda uygulanan düzen devam etmektedir. 
Ticaret Bakanlığının yayınladığı Ülke Masası Bülteninde ise İspanya’daki bazı hazır giyim firmalarının Coronavirüs sebebiyle 
Çin’deki üretimlerinin Türkiye ve Fas’a taşımayı planladıkları haberine yer verilmiştir. 

Kaynak: IRU, Ticaret Bakanlığı Mart Ayı Ülke Masası Bülteni

Linkler:

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-spain-972

 https://dtuegm.ticaret.gov.tr/data/5e6f2c8213b8764f5c41a4bc/%C3%9Clke_Masalar%C4%B1_B%C3%BClteni_Mart2020_Say%C4%B116.p
df

 https://www.euronews.com/2020/03/22/covid-19-spain-extends-state-of-emergency-until-11-april

Bazı Ülkeler Bazında Uygulanan Coronavirüs Önlemleri

https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-spain-972
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• İNGİLTERE

17 Mart itibariyle, İngiltere Hükümeti, uluslararası uçuş yasağı getirmiş olup, uluslararası ve yurtiçi yük taşımacılığı 
kapsamında bir uygulama getirmemiştir. 
Covid-19 nedeniyle yük taşımacılığında alınacak önlemlere ilişkin hazırladıkları bilgi notunda, bazı ülkelerle sınır noktasının 
kapatıldığı, İngiltere’ye gelen bazı  karayolu taşımacılığı mürettebatlarına Coronavirüs kapsamında belirtilen karantina 
sürelerinin uygulandığı bazılarının ise kabul edilmediği açıklanmıştır. Ek olarak, bazı limanlara gemi yanaşması, yük 
indirilmesi ve yük boşaltılması yasaklandığı belirtilmiştir.

Kaynak:  IRU, UK Government

Linkler: 

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-united-kingdom-963

 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport/covid-19-advice-for-the-freight-transport-industry
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https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-on-freight-transport/covid-19-advice-for-the-freight-transport-industry
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• ALMANYA

16 Mart itibari ile, Avusturya, İsviçre, Fransa, Lüksemburg ve Danimarka ile geçici sınır kontrolü uygulamasına geçilmiş olup, 
bahsi geçen ülkelerden Almanya’ya gelebilecek kişilerin girişine sınırlamalar getirilmiştir. Yük taşımacılığına ilişkin bilinen bir 
sınırlama uygulaması bulunmamaktadır,
17 Mart itibariyle, belirli servis alanları ve dinlenme tesislerinde ücretsiz el dezenfektanları sağlanmakta olup, yakıt 
istasyonları, dinlenme tesisleri ve servis alanlarında yer alan marketler de hizmete açık tutulmaktadır.
Gıda, tıbbi ekipman ve yakıt da dahil olmak üzere günlük ihtiyaç duyulan ürünlerin karayolu ile taşınması sırasında sürüş ve 
dinlenme sürelerine belli esneklikler sağlanmıştır.
23 Mart itibariyle ise, pazar ve tatil günlerindeki sürüş yasağı uygulaması kaldırılarak,  Bavarya, Kuzey Ren-Vestfalya, 
Saksonya ve Aşağı Saksonya gibi bölgelere hijyen ve gıda ürünleri taşıyan kamyonlara sürüş izni verilmiştir. 

Kaynak:  IRU

Linkler:

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-germany-944

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-germany-988
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• FRANSA

Karayolu yük taşımacılığı için yükleme boşaltma noktalarında meydana gelebilecek temasları önlemek amacıyla suya 
erişimin olmadığı yerlerde dezenfektan jelin hazır bulundurulması, sözleşme imzalanırken kişisel temasa izin verilmemesi, 
eve yapılacak olan teslimatlarda malların kapıya bırakılıp temas edilmemesi gibi kurallar uygulanmaya başlamıştır.

Fransa, 30 günlüğüne Schengen Bölgesi sınırlarının (AB'nin dış sınırları) kapatılacağını belirtmiştir.

Kaynak : IRU

Link:

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-france-957

Bazı Ülkeler Bazında Uygulanan Coronavirüs Önlemleri
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• MACARİSTAN

17 Mart gece yarısı itibariyle, Macaristan iç ve dış sınırlarını kapatmış olup, Macar vatandaşları ve onlarla seyahat eden 
yakın akrabalarının (Macaristan’da ikamet etmeyenler de dahil olmak üzere) ülkeye girişine izin verilmiştir.
IRU’nun web sayfasında yer alan bilgi notuna göre; 
 İtalya, Çin, Güney Kore, İran ve İsrail'den gelen araçlar hariç olmak suretiyle sınır geçişlerine izin verilmektedir.
 İtalya'dan gelen ve Macaristan'daki bir varış noktasına seyahat eden, sürücüsü Macar olmayan araçlar sadece 

Macaristan, Hırvatistan ve Avusturya sınırlarında oluşturulan koridorlardan geçebilecek olup, söz konusu araçların Covid-
19 kapsamında korunmak amacı ile  maske/eldiven gibi koruyucu ekipmanları ve dezenfektan gibi kişisel hijyen 
sağlayacak ürünleri bulundurması geçiş için zorunlu tutulmuştur.

Ek olarak söz konusu kararname ile Macaristan’dan yola çıkan ulaşan ya da transit taşıması gerçekleştirilecek ürünlerin 
taşıması,  belirlenen geçiş noktaları ve sınır noktaları üzerinden yapılacak olup, uluslararası yük trafiği için Slovenya ile
operasyonel bir sınır noktası belirlenmemiştir.

Kaynak: IRU

Linkler:

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-hungary-913

 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-hungary-925

 http://abouthungary.hu/news-in-brief/coronavirus-heres-the-latest/
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• HOLLANDA 
Hollanda Hükümeti, coronavirüs salgınını kontrol etmek için son olarak 23 Mart gününde yapılan basın toplantısında yeni 
tedbirlerini açıklamıştır. Yeni tedbirler çoğunlukla organizasyonlar ve toplantıları kapsamaktadır. 
Organizatörlerin normalde izin başvurusu yapması veya yetkililere bildirmesi gereken etkinlikler ve toplantılar 1 Haziran 
2020'ye kadar yasaklanmıştır. Diğer tüm toplantılar, az sayıda istisna dışında, en az 6 Nisan'a kadar yasaklanmıştır,

Kaynak: Government of the Netherlands

Link:

 https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/news/2020/03/24/additional-measures-introduced-on-23-march

• YUNANİSTAN

Evzoni Gümrük Ofisinde (BCP Yunanistan-Kuzey Makedonya) kamyon hareket kısıtlamaları her gün 22:00-06: 00 saatleri 
arasında uygulanmaktadır. Etil alkol, bozulabilir mallar ve tıbbi malzeme taşıyan kamyonlar bu hükümden muaftır.

Kaynak: (IRU)
 Link:

https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-greece-1001
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• RUSYA

18 Mart tarihi ile, yabancı uyruklu vatandaşların ve vatansızların ülkeye girişi yasaklanmış olup, yasaktan uluslararası 
yollardaki araç şoförleri, uçak, gemi, bot ve trenlerin mürettebatı, resmi delegasyonlar ve diplomatik hizmet kapsamındaki 
kişiler veya özel vizesi olanlar, yakın akrabanın ölümü sebebiyle verilen vizelere sahip kişiler muaf tutulmuştur. (Uygulama 
süresi: 1 Mayıs 2020)
Ülkeye 18 Mart 2020’ de giriş yapan herkesin Covid-19 kapsamında,  14 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verilmiş,  
uluslararası mal taşımacılığı yapan sürücülere koruyucu ekipman kullanması ve kişisel hijyen kurallarına uyması suretiyle 
karantina istisnası sağlanmıştır.
20 Mart itibariyle, ilaç ve tıbbı ürünler de dahil olmak üzere temel tüketim mallarının tedarik edilmesini kolaylaştırmak 
amacıyla ürünlerin ithalatında gümrük vergisi 0 olarak uygulanacak olup, buna ek olarak temel tüketim mallarının tedariği ile 
ilgili tüm kısıtlamalar iptal edilmiştir. Bu kapsamda, İthalatçılar ve Perakende Zincirleri arasında «Yeşil Koridor»  kurulmuş 
olup bu uygulamaların 1 ay boyunca uygulanacağı öngörülmektedir. 
Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla, 25 Nisan 2020’e kadar temel gıda ve gıda dışı tüketim mallarını 
taşıyan araçların kilo kontrolleri askıya alınmıştır. 25 Mart itibariyle, Yolcu Taşımacılığı ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı 
hariç olmak üzere, Rusya genelinde 28 Mart-5 Nisan tarihleri arasında tatil ilan edilmiştir.(Non-Business Week)
Kaynak: IRU
Linkler:
 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-russia-938
 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-russia-987
 https://www.iru.org/resources/tools-apps/flash-info/coronavirus-covid-19-outbreak-updated-situation-in-russia-998
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• ABD

21 Mart 2020 tarihi itibariyle ABD-Kanada kara sınırı boyunca 30 gün süre ile seyahat, turizm gibi zorunlu olmayan tüm 
seyahatleri geçici olarak karşılıklı karar ve denetimler ile kısıtlayacağını belirtmiştir.
ABD giriş limanlarında gelişmiş sağlık taraması yaparak girişleri kontrol altında tutmaya çalışmaktadır.

Kaynak : DHS 
Linkler:
 https://www.dhs.gov/news/2020/03/20/joint-statement-us-canada-joint-initiative-temporary-restriction-travelers-crossing
 https://www.dhs.gov/news/2020/03/20/joint-statement-us-mexico-joint-initiative-combat-covid-19-pandemic
 https://www.dhs.gov/keeping-threats-out-country#
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