T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :E-18723479-153.16
Konu :Yolcu Beraberi Çay
20.12.2021 / 70144536
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, yolcu beraberinde vergilerden muaf olarak getirilebilecek eşya, her bir yolcu için
sınırlanmış miktarları ile birlikte 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 Sayılı Gümrük
Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın 9 no'lu ekinde yer alan liste ile
hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu listenin "Gıda ürünleri" başlığı altında, yolcuların
beraberinde getirebileceği çay miktarı 1 kg olarak belirlenmiştir.
Bununla birlikte, Bakanlığımıza intikal eden taleplerde kültür ve damak tadı sebebi ile çay ticaretinin
en çok Irak ve Suriye ile gerçekleştirildiği, özellikle bu ülkelerden olmak üzere o bölgelerden gelen
araçların dorselerinde bulunan ve "mutfak" diye tabir edilen bölümlerinde ticari mahiyette olmadığı
görüntüsü verilerek dökme (açık) halde çay yurda sokulduğu, bu miktarların araç başı 40-50 kg
civarında olduğu, sınır bölgelerinde ve belirli TIR garajlarında bu çayların toplanarak ticarete konu
edildiği ifade edilmektedir.
Bilgilerini ve ilgili gümrük müdürlüklerinde gerçekleştirilen kontrollerde yolcu beraberinde
getirilebilecek çay miktarına ilişkin 1 kg sınırlamasının uygulanması için gerekli titizliğin gösterilmesi
hususunda gereğini önemle rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :E-72093537-225.99Konu :İsrail'in Yeşil Kart Sisteminden Ayrılması Hk

21.12.2021 / 70224290
DAĞITIM YERLERİNE
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosundan alınan 14.12.2021 tarihli ve GTB/2021-735 yazıda;
Yeşil Kart sistemine üye ülkelerden olan İsrail'in 01.01.2021 itibariyle sistemden ayrılacağı, bu
nedenle; 01.01.2021 tarihinden itibaren İsrail yeşil kartının geçerli olmayacağı, İsrail Bürosu
tarafından düzenlenmiş yeşil kartlar ile ülkeye giriş yapmak isteyen araçların yeşil kartla girişine izin
verilmeyerek ülkemizde geçerli bir trafik sigortası almalarının sağlanması gerektiği,
01.01.2022 tarihi itibariyle, düzenlenmiş yeşil kartlarda yeşil kartın 8 numaralı alanında yer alan ülke
kodları arasında İsrail Devletinin kodu olan "IL" kodunun yer almaması veya üzerinin kapatılmış
olması gerektiği,
bilgilerine yer verilmekte olup, söz konusu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek:
1 adet yazı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
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TÜRKİYE
MOTORLU TAŞIT
BÜROSU İstanbul, 14.12.2021
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İlgi :GTB/2021-735
Konu :İsrail'in Yeşil Kart sisteminden ayrılması hak.
Yeşil Kart sistemine üye ülkelerden olan İsrail, 01.01.2022 itibariyle sistemden ayrılacaktır. Bu
nedenle;
1. 01.01.2022 tarihinden itibaren İsrail yeşil kartı geçerli olmayacaktır. İsrail Bürosu tarafından
düzenlenmiş yeşil kartlar ile ülkeye giriş yapmak isteyen araçların yeşil kartla geçişlerine izin
verilmemeli, ülkemizde geçerli bir trafik sigortası almaları sağlanmalıdır.
2. 01.01.2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş yeşil kartlarda, yeşil kartın 8 numaralı alanında yer alan
ülke kodları arasında İsrail Devletinin kodu olan "IL" ülke kodu yer almamalı veya üzeri kapatılmış
olmalıdır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle 01.01.2022 tarihi itibariyle sınır kapılarında yapılacak Yeşil Kart
sigortası kontrolleri bakımından konuyu bilgilerinize sunar ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesini
arz ederiz.
Saygılarımızla,

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
M. Akif Eroğlu Hülya Baykal
Büro Müdürü Teknik ve Hasar Koordinatörü
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Sayı :E-68326374-305.01Konu :Akaryakıt ve LPG Piyasası Denetimleri
Hakkında
21/12/2021/ 70254513
DAĞITIM YERLERİNE
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınan ve bir örneğine ekte yer verilen 14.12.2021
tarihli ve 69740636 sayılı yazıda kısaca, son zamanlarda piyasada akaryakıt ve LPG fiyatlarında artış
beklendiği gerekçesiyle bazı istasyonların ürün satışı yapmayarak tüketicilerin mağduriyetine yol
açtığı yönünde Kurumlarına şikayetler iletildiğinden bahisle; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanununun ilgili maddeleri kapsamında ve
Bakanlığımız ile Kurumları arasında imzalanmış bulunan "Petrol Piyasası ve Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimlere İlişkin İşbirliği Protokolü" çerçevesinde, Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu adına yürütülen denetim faaliyetlerinde söz konusu hususun da göz
önünde bulundurulması ve tespiti halinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin tesis edilerek
bilgi verilmesi talep edilmektedir.
Bu doğrultuda, petrol ve LPG piyasasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu adına gerçekleştirilen
denetimlerde yukarıda bahsedilen konunun da göz önünde bulundurulması ve tespiti halinde Genel
Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Can YILDIZ
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek:
1) Yazı Örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :E-72093537-225.99Konu :Gürcistan ve Kazakistan Plakalı Taşıtların
Sigortaları
23.12.2021 / 70315449
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi :09.12.2021 tarihli ve E-72093537-102.99-00069882992 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazımız ile, Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçların sigorta bilgilerine ilişkin Türkiye
Motorlu Taşıt Bürosu'ndan alınan 19.11.2021 tarihli ve 630 sayılı yazı iletilmişti.
Bu kez, anılan Bürodan alınan 14.12.2021 tarihli yazıda; Rusya Yeşil Kart Bürosundan alınan yazıdan
bahisle; 25.11.2021 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısından ülkemize giriş yapmak isteyen Gürcistan
tescilli LH525LL plakalı aracın sınır kontrol noktasında Rusya'daki Gürcistan plakalı araçlara sigorta
poliçesi düzenleme yetkisi olan JSIC "Twenty First Century" sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş
yeşil kartın ibraz edilmiş olmasına rağmen yetkililer tarafından Türkiye'de zorunlu mali sorumluluk
sigorta poliçesi satın alınması hususunda mecbur bırakıldığı bildirilerek,
- JSIC Twenty First Century Şirketine, Kazakistan ve Gürcistan plakalı araçlar için,
- VSK sigorta şirketine ise sadece Kazakistan plakalı araçlar için
yeşil kart düzenleme yetkisinin devam etmesine karar verildiği,
Söz konusu yetkinin 2022 yılı içerisinde tanzim edilecek yeşil kartları da kapsamakta olduğu ve 2022
yılının sonuna kadar geçerli olduğu bilgisinin gümrük kapılarındaki ilgili ve yetkililere bir kez daha
hatırlatılması talep edilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hakan DALÇIK
Bakan a.
Daire Başkanı
Ekler: 1 adet yazı ve ekleri
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TÜRKİYE
Motorlu Taşıt
BÜROSU İstanbul, 14.12.2021
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İlgi :16.12.2019 tarih ve 925 sayı, ile 23.12.2020 tarih ve 639 sayı, 19.11.2021 tarih ve 630 sayılı
yazılarımız
Konu :Gürcistan plakalı araçların sigorta bilgileri hakkında;
İlgide kayıtlı olan 19.11.2021 tarih ve 630 sayılı yazımızdan sonra Rusya Yeşil Kart Bürosu tarafından
Büromuza, 25.11.2021 tarihinde Kapıkule sınır kapısından ülkemize giriş yapmak isteyen Gürcistan
tescilli LH525LL plakalı aracın sınır kontrol noktasında Rusya'daki Gürcistan plakalı araçlara sigorta
poliçesi düzenleme yetkisi olan JSIC "Twenty First Century" sigorta şirketi tarafından düzenlenmiş
yeşil kartını ibraz etmiş olmasına rağmen yetkililer tarafından Türkiye'de zorunlu mali sorumluluk
sigortası poliçesi satın alması hususunda mecbur bırakıldığı bildirilmiştir. Tarafımıza iletilen yazı ekte
bilginize sunulmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen Rusya Yeşil Kart Bürosunun tarafımıza ilettiği konu nedeniyle ilgide kayıtlı
yazılarımızda da ifade edildiği gibi Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçlar için;
1- JSIC Twenty First Century sigorta şirketine Kazakistan ve Gürcistan plakalı araçlar için,
2- VSK sigorta şirketine ise sadece Kazakistan plakalı araçlar için yeşil kart düzenleme yetkisinin
bulunduğu ve bu yetkinin 2022 yılında da devam edeceği bilgisinin gümrük kapılarındaki ilgili ve
yetkililere bir kez daha hatırlatılmasını bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
M. Akif Eroğlu Hülya Baykal
Büro Müdürü Teknik ve Hasar Koordinatörü

EK:
1- 07.12.2021 tarihli Rusya Motorlu Taşıt Bürosunun e-maili
2- 19.11.2021 tarih ve 630 sayılı yazımız
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TÜRKİYE
MOTORLU TAŞIT
BÜROSU İstanbul, 19.11.2021
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İlgi :16.12.2019 tarih ve 925 ile 23.12.2020 tarih ve 639 sayılı yazılanınız
Konu :Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçların sigorta bilgileri hakkında;
İlgide kayıtlı yazımızda, Gürcistan ve Kazakistan tescilli araçların gümrük ve sınır kapılarında
ülkemize giriş yaparken yeşil kart sigorta belgesi ibraz etmeleri halinde bu ülkelerde tescilli araçların
2020 ve 2021 yıllarında düzenlenen yeşil kart sigorta belgeleri ile ilgili dikkat edilmesi gereken
hususlar ifade edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'na ilgide belirtilen daha önceki bilgilendirme yazımızda da ifade edildiği gibi
Gürcistan ve Kazakistan Yeşil Kart sistemine dahil ülkelerden biri olmayıp, Gürcistan ve
Kazakistan'da yeşil kart düzenleyen bir sigorta şirketi mevcut değildir. Ancak Rusya Yeşil Kart
Bürosu, Bürolar Konseyinin onayı ile Gürcistan ve Kazakistan plakalı araçlar için 01.01.2022
tarihinden itibaren;
1- JSIC Twenty First Century sigorta şirketine Kazakistan ye Gürcistan plakalı araçlar için,
2- VSK sigorta şirketine ise sadece Kazakistan plakalı araçlar için yeşil kart düzenleme yetkisinin
devam etmesine karar, vermiştir.
Söz konusu yetki 2022 yılı içerisinde tanzim edilecek yeşil kartları da kapsamakta olup 2022 yılının
sonuna kadar geçerlidir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle 2022 yılında sınır kapılarında yapılacak Yeşil Kart sigortası kontrolleri
bakımından konuyu bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla

TÜRKİYE MOTORLU TAŞIT BÜROSU
M. Akif Eroğlu Hülya Baykal
Büro Müdürü Teknik ve Hasar Koordinatörü
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :E-20117910-143.01.02Konu :Rafineri Listesinin Güncellenmesi
24.12.2021 / 70372713
DAĞITIM YERLERİNE
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörlüğünden
alınan 20.12.2021 tarihli ve 5403 sayılı yazıda, özetle, 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan 2006/1 sayılı Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'in
"Rafineriler" başlıklı 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında "Borsada bar, külçe ve granülleri işlem
görecek uluslararası rafineriler, Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum
Piyasasının yayımladığı listeler göz önüne alınarak Borsaca belirlenir ve liste halinde ilan edilir. Borsa
tarafından belirlenen Rafineriler Listesi, Ticaret Bakanlığına bildirilir ve söz konusu listeler Ticaret
Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüklerine gönderilir." hükmünden bahisle rafineriler listesine
ekleme yapıldığı belirtilmektedir.
Söz konusu yazı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 adet yazı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

info@evrim.com | www.evrim.com

BORSA ISTANBUL A.S.
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taslar Piyasası Operasyon Direktörlüğü
Sayı :E-18454353-100.06[100.06]-5403 20.12.2021
Konu :Rafineri Listesi Hk.
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km
06530 Çankaya/ANKARA
Bilindiği üzere 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan 2006/1 sayılı Kıymetli
Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'in " " başlıklı 10'uncu Rafineriler maddesinin
birinci fıkrasında "Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslararası rafineriler, Londra
Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listeler göz önüne
alınarak Borsaca belirlenir ve liste halinde ilan edilir. Borsa tarafından belirlenen Rafineriler Listesi,
Ticaret Bakanlığına bildirilir ve söz konusu listeler Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük
müdürlüklerine gönderilir." hükmü yer almaktadır.
18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/1 sayılı Kıymetli Maden
Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Bar, Külçe ve Granülleri İşlem Görebilecek Rafineriler
Listesinde altın rafinerisi olarak yer almak için İsgold Altın Rafinerisi A.Ş. tarafından yapılan başvuru
üzerine oluşturulan komisyonun çalışmaları sonucunda hazırlanan rapor ve adı geçen şirketin Tebliğ'in
11'inci maddesi gereğince ilettiği başvuru evrakları üzerinde yapılan inceleme çerçevesinde, Borsa
İstanbul Yönetim Kurulu'nun 15/12/2021 tarihli ve 2021/36-3 sayılı toplantısında şirketin Rafineriler
Listesi'ne altın rafinerisi olarak alınmasına karar verilmiştir.
Bilginizi ve gereğini arz ederim.
Saygılarımla,
Ufuk ACAR
Kıymetli Madenler Ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörü
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