
                                                                                                    

 

Bülten Sayı : 2022/26 
 

2022/ 26. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) PEŞİN İHRACAT BEDELİNİN İADESİNDE KKDF KONULU ÖZELGE HK 

 
Ukrayna'daki müşteriden avans olarak alınan sipariş ön ödemesinin ülkede çıkan savaş nedeniyle müşterinin 
ürünlerin alımını yapamayacağından iadesini talep edildiği, karşılığında ihracat gerçekleşmeden iade edilecek 
tutar üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş 
talep edilmiştir. 
 
12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, 
bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF 
kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır. 
 
Diğer taraftan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri 
dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç); 
 
- ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3, 
- ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1, 
- ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5, 
- ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0 oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır. 
 
Bu hükümlere göre, 3 yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleştirilmeyen peşin dövizler, 
yurt dışından sağlanan kredi niteliğinde olup, bu dövizlerin Türkiye'ye getirildiği tarihten itibaren iade edildiği 
tarihe kadar geçen süre için geriye dönük cezalı KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Söz konusu dövizlerin 3 
yıldan sonra iade edilmesi halinde ise bu tutar üzerinden fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
Link: https://www.gib.gov.tr/node/160238/pdf 
 
2.) RUSYA BANKACILIK SİSTEMİNE UYGULANAN ULUSLARARASI YAPTIRIMLAR NEDENİYLE RUSYA MUKİMİ 
İHRACATÇI FİRMALARA YAPILACAK İTHALAT BEDELİ ÖDEMELERİNİN RUSYA'DAKİ BANKA HESAPLARINDAN 
YAPILMASININ HALİNDE KKDF HK 
 
Son dönemde Rusya bankacılık sistemine uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Rusya mukimi ihracatçı 
firmalara ödemelerin Türkiye'den yapılmasında birtakım sorunlar yaşanması nedeniyle, Rus ihracatçılara 
yapılacak ithalat bedeli ödemelerinin ithalat beyannamesinin tescil tarihinden önce Şirketin Rusya'daki banka 
hesaplarından yapılmasının düşünüldüğü durumlarda, ihracat bedelinin Rusya'daki banka hesaplarından 
yapılması halinde yapılacak ithalattan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı 
hususunda Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan görüş sorulmuştur. 
 
Yazıda özetle;  
Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk lirası karşılığının, gümrük 
yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu 



                                                                                                    

 

ödemeye ilişkin olarak bankalarca düzenlenen Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi 
halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır. 
 
T.C. Merkez Bankasının 5/8/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Talimatının 1. bölümünde de malların gümrükten 
çekilebilmesi için mutlaka gümrük idarelerine KKDF alındı makbuzu veya ödemeyi tevsik edici belgelerden birinin 
ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmektedir. 
 
Buna göre, anılan Şirketin Rusya'dan yapılan ihracatlar ile ilgili olarak ithalat bedelinin Şirketin Rusya'daki banka 
hesaplarından gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce yapılması halinde Transfer Bildirim Formu 
düzenlenemeyeceğinden bu tür bir ödemelerin peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
bulunmamaktadır. 
 
Link: https://www.gib.gov.tr/node/160233/pdf 
 
3.) PROJEKTÖRLERİNİN TARİFE SINIFLANDIRMASI HK 
 
Dahili tunere sahip televizyon yayınlarını alabilen eşyanın şeklen ve esasen bir projektör görünümünde olduğu, 
çeşitli kaynaklardan alabildiği görüntüyü yansıtma mantığı ile çalıştığı ve bu manada sadece televizyon alıcı cihaz 
olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından bu eşyaların 8528.69 pozisyonunda sınıflandırılması 
gerektiği bildirilmiştir. 
 
Ek-1: 17.06.2022 / 75590136 Tarih ve sayılı yazı 
 
4.) DOĞRUDAN NAKLİYAT NEDENİYLE MALEZYA İTHALATLARI İÇİN DÜZENLENEN ET VE CK İPTAL EDİLİYOR  
 
Doğrudan Nakliyat kuralı ile ilgili Malezya’dan yapılan ithalatlar için düzenlenen ceza kararlarının iptaline ilişkin 
başvuru yapılmaksızın iptal edildiğine dair T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce “İptal Edilen ET-CK Kararları / Doğrudan Nakliyat Malezya” konulu yazı 
yayımlanmıştır. 
 
Link: http://bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4470_1656343550_5.pdf 
 
5.) HAMMADDE VE ARA MALI OLARAK KULLANILAN BAZI ÜRÜNLER İÇİN TARİFE KONTENJANI AÇILDI 
 
Aşağıda tabloda belirtilen sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açıldı. 



                                                                                                    

 

 
 
Ürünlerin Karar ekinde belirtilen tüm özellikleri sağlaması halinde 15.02.2023 tarihine kadar eşyaların 
kontenjan dahili ithalinde gümrük vergisi 0 olarak uygulanacak. Karar, 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe 
girecek. 
 
Tarife Kontenjanı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya aramalı olarak kullanan sanayicilere 
talep toplama yöntemi ile yapılacak. Bu yöntemle dağıtımın tamamlanamaması durumda ilk gelen alır 
yöntemine geçilecek. 
 
Karar Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-21.pdf 
Tebliğ Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-18.htm 
 
6.) 2022/5 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMI EŞYALARIN DENETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü, “2022/5 Sayılı Tebliğ Kapsamı Eşyaların Denetiminde Yaşanan Sorunlar” hakkında 
bir yazı yayımladı. 
 
Yazıda; 2022/5 sayılı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca 
düzenlenen Kapsam Dışı Yazısı’na ilişkin uygulamada yaşanan sorunlarla ilgili olarak, bahse konu Tebliğ’in hem Ek 
1 hem de Ek 2’sinde yer alan (18.06 ve 19.05 vb. GTİP’ler) ürünler için Ek 2’de yer alan parantez içi ifadeler 
nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerince Kapsam Dışı Yazısı talep edildiği, ilgili Tebliğ’in 10. Maddesi’nin 



                                                                                                    

 

5. Fıkrası ile tamamen denetim kapsamı dışında yer alan ürünler için Kapsam Dışı Yazısı düzenlenmesinin 
öngörüldüğü, sorunla karşılaşıldığı ifade edilen ürünlerin Ek 1 veya Ek 2 kapsamında halihazırda denetim 
kapsamında yer aldığı veya muafiyet referans numaralarına sahip olduğu göz önüne alınarak Kapsam Dışı Yazısı 
düzenlenmesine gerek bulunmadığı değerlendirmesinde bulunulduğu iletildi. 
 
Konuya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nin (Ürün 
Güvenliği Ve Denetimi: 2022/5) 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan kapsam dışı yazısının 17.03.2022 
tarihli ve 2022/5 sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi'ne alındığı ve söz konusu Genelge Tek Pencere Sistemi 
üzerinden düzenlenen kapsam dışı yazısının gümrük beyannamesinde beyan edilmesine ilişkin işlemleri 
düzenlediği belirtildi. 
 
Bu doğrultuda anılan Tebliğ'de yer alan kapsam dışı yazısının Tebliğ'in 10 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca 
düzenlendiği göz önünde bulundurularak Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün mezkur yazılarında 
belirtilen hususlara ilişkin gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerektiği bildirildi. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/28062022-134411_ggm-pdf.pdf 
 
7.) TPS-OIC MENŞE İSPAT BELGESİ (İSLAM KONFERANSI ÜYELERİNDEN İTHALAT) KONULU YAZI HK 
 
01.07.2022 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli 
Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve  Anlaşması  kapsamı vergi indirimlerinden yararlanılması için gerekli olan TPS-
OIC Menşe İspat Belgesi'nin Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak 
onay ve vize işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için  teknik çalışmaların devam ettiği bu nedenle  TPS-OIC Menşe 
İspat Belgesi'nin onay ve vize işlemlerinin ikinci bir talimata kadar manuel olarak yürütüleceği bildirilmiştir. 
 
Link: https://files.igmd.org.tr/doc/30062022-091051_ggm-tps-oic-mense-ispat-belgesipdf.pdf 
 
8.) AB VE İNGİLTERE ÇELİK İTHALATI KORUNMA ÖNLEMLERİNE DEVAM EDİYOR 
 
Avrupa Birliği tarafından çelik ürünleri ithalatına karşı yürürlükte olan korunma önlemi kapsamındaki kota 
uygulaması detayları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır. 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle başlayacak 
olan yeni dönemde yıllık kota artış oranı %3’ten %4’e yükseltilmiş olup, ürün bazında kota detayları aşağıdaki 
bağlantıda yer almaktadır. 
 
İngiltere tarafından çelik ithalatına uygulanmakta olan korunma önlemlerinin devam etmesi ile ilgili karar ise 
İngiltere Hükümeti tarafından yayınlanmıştır. 
 
AB Çelik Tebliği Link:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0978&qid=1656447171677&from=EN 
 
Birleşik Krallık kararı Link: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1085045/
uk-proposed-approach-steel-safeguard-reconsideration.odt 
 



                                                                                                    

 

9.) AKTAŞ SINIR KAPISINDAN TRANSİT GEÇİŞLER HK 
 
Tiflis Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 
Gürcistan Gümrük İdaresinden Müşavirliklerince alınan bilgiye göre; 
 
-Geçici bir süre için Aktaş/Kartsakhi Sınır Kapısından Gürcistan'a gelen bütün transit yük taşıtlarının Azerbaycan 
sınırındaki Lagodekhi Sınır Kapısına yönlendirileceği, bu kuralın tek istisnasının çıkış kapısı ile nihai varış/boşaltma 
ülkesinin aynı olma durumu olduğu, (örnek, nihai varış ülkesinin Rusya olduğu ve Aktaş'tan giriş yapan transit 
yüklerin Lars'a yönelmesine müsaade edileceği), 
 
-Azerbaycan Kırmızı Köprü sınır kapısından ülkemize geri dönecek taşıtların da tamamının Kartsakhi/Aktaş 
kapısına yönlendirileceği, 
 
-Sarp'tan Gürcistan'a giriş yapan transit yük taşıtlarına ise çıkış kapısını seçme imkanı verileceği ifade edilerek 
belirlenen kapı yerine farklı kapıya yönelen şoförlere 1.000 GEL idari para cezası uygulanacağı bilgisi edinildiği 
belirtilmektedir. 
 
Link: https://tim.org.tr/tr/duyurular-aktas-sinir-kapisindan-transit-gecisler-hakkinda 
 
10.) İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) MENŞE 
KURALLARI ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK 
 
İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları 
Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin menşe yönetmeliği yayımlandı. 
 
Yönetmelik kapsamındaki ülkeler; 
 
Türkiye, Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam 
Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman 
Sultanlığı, Ürdün Haşimi Krallığı. 
 
Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin, ürünün 
fabrika çıkış fiyatının yüzde 60’ını aşmaması kaydıyla, yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul 
edilecek ve tercihli menşe kazanmış sayılacak. 
 
Diğer Taraf Ülkeler menşeli girdiler bir Taraf Ülkede elde edilmiş ürün içine dahil edildikleri durumlarda menşe 
kümülasyonu aşağıdaki şartlar dahilinde uygulanabilecek; 
 
a) O Taraf Ülkede gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde olması, 
 
b) O Taraf Ülke menşeli girdiler toplamının, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 40’ından az olmaması, 
 



                                                                                                    

 

c) En az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan bir Taraf Ülke menşeli içeriğin toplamının ise, bu Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süre boyunca, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 30'undan az 
olmaması  
 
Tercihli vergiden yararlanmak için Menşe İspat Belgesi düzenlenecek. Menşe İspat Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize 
tarihinden itibaren altı ay geçerli olacak ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili idarelerine ibraz edilmesi 
gerekecek. 
 
Yönetmelik 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girecek. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-3.htm 
 
11.) MENŞE İSPAT VE DOLAŞIM BELGELERİNDE "TÜRKİYE" İFADESİNİN KULLANILMASI HK 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü konuyla ilgili bir yazı yayımladı. İlgili yazıda ihracat kapsamında gerek elektronik 
ortamda gerekse manuel olarak düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinde ülke isminin yazıldığı 
bölümlerde ülkemizin adının yabancı dillerdeki  karşılıkları yerine "Türkiye" ifadesinin kullanılması gerektiği 
belirtilmiştir. 
 
Link: http://www.bugumder.org/yuklenenler/1_d_0_icerik_4475_1656490246_2.pdf 
 
12.) IRAK / KIBY’DE GIDA ÜRÜNLERİNDE SIFIR VERGİYE DEVAM KARARI HK 
 
Irak (KIBY) Bakanlar Kurulu kararı kapsamında ekte isimleri ve GTİP''leri belirtilen bazı temel gıda ürünlerinde 2 
ay süre ile gümrük vergilerinin sıfır olarak uygulamaktaydı. 
 
Bu defa, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan müteakip bir yazıda, söz 
konusu sürenin dolmasını takiben ilgili KIBY kurumlarınca mezkur ürünlerde sıfır vergi uygulamasına 19 Haziran 
2022''den sonra da devam edilmesinin kararlaştırıldığının anlaşıldığı bildirilmektedir. 
 
Link: https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=509402963202262917227 
 
13.) TAHLİLE TABİ EŞYANIN SURİYE'YE İHRACI HK 
 
Ülkemiz ile Suriye'de güvenlik altına alınan bölgeler arasındaki ticaretin canlandırılmasına yönelik Bakanlığımız 
faaliyetleri doğrultusunda, ülkemiz ekonomisi açısından ihracatın taşıdığı önem de dikkate alınarak, 2019/3 sayılı 
(Gizli) İç Genelge ve 2021/12 sayılı Genelge kapsamında eşyanın "Suriye'ye İhracında ve/veya Suriye'ye 
Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi"nde bulunmaması, Suriye'deki alıcı firmanın akredite 
firmalardan olması ve bahse konu Genelgelerde belirtilen diğer koşulların sağlanması halinde, Gümrük 
Yönetmeliği'nde yer alan genel hükümler de göz önünde bulundurularak ihraç konusu eşyanın tahlile gönderilip 
gönderilmeyeceğine karar verilmesi ve işlemlerin buna göre tekemmül ettirilmesinin gerektiği bildirilmiştir. 
 
 
 



                                                                                                    

 

14.) BİRLEŞİK KRALLIK'A STA KAPSAMINDA İHRACATTA DÜZENLENEN MENŞE BEYANLARINDA REX NUMARASI 
HK 
 
Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen 
firmalardan  kayıtlı ihracatçı (REX) numarası alarak menşe beyanlarında ilgili bölüme bu numarayı kaydetmeleri 
istenmekte ve ihracatçılar tarafından  Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurulmaktaydı. 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yayımladığı ekli yazıda; 
 
- Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, Birleşik 
Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların söz konusu 
anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği, 
 
-Genel Müdürlüğüne gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel düzenlemeden kaynaklandığının 
düşünüldüğü  
 
belirtilmiştir. 
 
İlgili yazıda Türkiye - Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlar da düzenlenecek  “menşe 
beyanı”  metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama bulunmadığı belirtilmiştir. 
 
EK-2: 30.06.2022  76087054 Tarih ve sayılı yazı 
 
15.) TÜRKİYE'DEN İHRACATTA GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ (GTS) GÜNCEL ÜLKE LİSTESİ HK 
 
Ticaret Bakanlığınca Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilen bir yazıda, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 
çerçevesinde, ülkemize tek taraflı olarak tercihli tarife uygulayan ülkelerin Avustralya, Japonya ve Yeni Zelanda 
olduğu belirtilmiş olup, bu kapsamda Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyonu Sisteminde (MEDOS) gerekli 
düzenlemelerin Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirildiği belirtilmiştir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-6714.html 
 
16.) GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN 
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HK 
 
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde değişiklik 
yapılarak gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında 
alacakları asgari ücret miktarları yaklaşık yüzde 40 oranında arttırıldı. Değişiklikler 02.07.2022 itibariyle geçerli 
olacak. 
Müşavirlik ücretinin CIF kıymet üzerinden hesaplandığı İTH-13 hizmet koduna ilişkin madde de değişiklik yapıldı. 
İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 13.300 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar 
tarafların anlaşmasıyla belirlenecek. Eski miktar 9.500 TL idi. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220702-15.htm 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı :E-17474625-663.01[GGM-CR6697] 1019 

Konu :01.12.2021 Tarihli, 052-B/41 ve 052-B/42 Sayılı 

Cevaplı Raporlar 

17.06.2022 / 75590136 

DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi :10.02.2022 tarihli ve E-17474625-663.01[GGM-CR6697]-00071804590 sayılı yazı. 

Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 01.12.2021 tarihli, 052-B/41 ve 052-B/42 
sayılı Cevaplı Raporlarda özetle, Xiaomi marka Mi Laser Projektör 150" White EU ve Mi Smart Compact ticari 
tanımlı eşyanın 8528.62.00.00.00 GTİP'inden beyan edildiği ancak bir televizyon ayarlayıcısı içeriyorlarsa 
televizyon alıcı cihazı olarak kabul edileceği, bu özellikteki projektörlerin 8528.72.10.00.00 GTİP'inde yer 
alan teleprojektör olarak tanımlandığı, Xiaomi'nin projektörlerine benzeyen özellikler taşıyan Samsung 
marka bir projektörün 8528.72.10.00.00 GTİP'inde yer alması gerektiği yönünde TR340000210082 sayılı bir 
BTB'nin mevcut olduğu, markanın resmi Türkiye temsilcisi/distribütörünün ithalatları incelendiğinde de ithal 
edilen projektörlerin 8528.72.10.00.00 GTİP'inden beyan edildiği, distribütör firmadan alınan yazıdan 
hareketle ithal edilen eşyaların 8528.62.00.00.00 GTİP'inde sınıflandırılmasının mümkün olmadığı, 
8528.72.10.00.00 GTİP'inde sınıflandırılması gerektiğine yer verilmekte olup, ilgide kayıtlı yazımızda 
01.12.2021 tarihli, 052-B/41 sayılı cevaplı raporda yer verilen müfettiş son görüşü kapsamında işlem 
yapılmasına yer verilmiştir. 

Genel Müdürlüğümüzce konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu raporlarda bahsi 
geçen TR340000210082 referans numaralı BTB konusu Samsung marka SP-LSP7TFA model ticari tanımlı 
eşyanın dahili tunere sahip televizyon yayınlarını alabilen projektör cihazı olduğu, 8528.72 tarife alt 
pozisyonunda bir kabin içerisinde TV yayın alıcısı bulunan ekranlı cihazların veya bir perde üzerine yansıtarak 
çalışan cihazların bulunması gerektiği anlaşılmış olup, BTB'ye konu eşyanın da perde ekipmanı ile birlikte 
olması halinde 8528.72 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılabileceği sonucuna ulaşıldığından anılan BTB'nin, 
Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:14) 18 inci maddesi çerçevesinde 08.03.2022 tarihinde iptaline ve 
BTB konusu eşyanın 8528.71 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir. 

Bu itibarla, 8528.72 tarife alt pozisyonunda bir ekrana sahip ve TV yayınlarını gösterebilen günlük yaşamda 
da televizyon olarak adlandırılan cihazlar yer almakta olup, anılan raporlar konusu eşyanın şeklen ve esasen 



                                                                                                    

 

bir projektör görünümünde olduğu, çeşitli kaynaklardan alabildiği görüntüyü yansıtma mantığı ile çalıştığı 
ve bu manada sadece televizyon alıcı cihaz olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından ilgili 
eşyaların 8528.69 pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 

Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

 
Sayı     E-16934678-163.01.04 

Konu   Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)  

30.06.2022  76087054 

DAĞITIM YERLERİNE 

Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli taleplerden; Türkiye - Birleşik Krallık Serbest Ticaret 
Anlaşması (STA) kapsamında Birleşik Krallığa ihracat yapmak isteyen firmalarımızın kayıtlı ihracatçı (REX) 
numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimize başvurdukları anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere, 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018501 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanacak eşya 
için düzenlenecek menşe beyanı ve REX uygulamasına ilişkin olarak mevzuat altyapısı oluşturulmuştur. Aynı 
zamanda, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No5) ile REX sisteminin ülkemizde 
nasıl tatbik edileceğine ilişkin uygulama hükümleri belirlenmiştir. 

Anılan mevzuatın incelenmesinden de anlaşılacağı üzere; Türkiye’de yerleşik ihracatçılar yalnızca, 2018501 
sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı 
Ek-1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliğine göndermek amacıyla REX menşe 
beyanı düzenleyebilmektedirler. Bu çerçevede, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin 
uygulama alanı oldukça sınırlı olup, mevcut durumda esas olarak Türkiye’nin GTS kapsamında tek taraflı 
taviz tanıdığı “faydalanan ülkeler”deki ihracatçıların ülkemize yönelik ihracatlarında kullandıkları bir 
sistemdir. 

Öte yandan, Türkiye - Birleşik Krallık STA kapsamında Birleşik Krallığa yapılacak ihracatlarda; 30 Mayıs 2021 
tarihli ve 31496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye 
Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki 
Menşe Protokolünü Değiştiren 1532021 tarihli ve 22021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “menşe beyanı” düzenlenmesi gerekmektedir. 
Söz konusu menşe beyanı metni üzerine REX numarası girilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir. 

Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasındaki Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na göre; AB’de yerleşik olup, 
Birleşik Krallığa AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği Anlaşması kapsamında ihracat yapacak ihracatçıların 
söz konusu anlaşmanın Ek-7’sinde yer alan menşe beyanı metnine REX numaralarını girmeleri gerektiği 
bilinmektedir. Genel Müdürlüğümüze gelen taleplerin de AB ile Birleşik Krallık arasındaki bu özel 
düzenlemeden kaynaklandığı düşünülmektedir. 



                                                                                                    

 

Bilgilerini ve gereğini arz rica ederim. 

  

Aylin BEBEKOĞLU 

Bakan a. 

Genel Müdür V.  

Dağıtım 

Gereği                                                                       Bilgi 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına        İhracat Genel Müdürlüğüne 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığına                    Gümrükler Genel Müdürlüğüne 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu      

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge   
Başkanlığına  Müdürlüklerine 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine 

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine 

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine 

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine 

 


