
                                                                                                    

 

Bülten Sayı: 2022/30 
 

2022/30. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 
 
1.) BIRLEŞIK KRALLIK-UKCA İŞARETI KULLANIMI HK 

 
Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonucunda duyuru metninde işaret 
edilen AB uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretlemesine ilişkin hususların, AB tarafından tanınan 
ülkemiz uygunluk değerlendirme kuruluşları ve CE işaretleme uygulamaları açısından da geçerli olduğunun teyit 
edildiği bildirilmektedir. 
 
Duyuru metninde yer alan açıklamaya göre: 
 
- Mükerrer test maliyetlerinin önlenmesini teminen, AB tarafından tanınan uygunluk değerlendirme kuruluşları 
tarafından CE işaretlemesi kapsamında 31 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanmış olan işlemler, önümüzdeki yıl 
gerçekleştirilecek UKCA işaretleme işlemleri için geçerli kabul edilecektir. Bu hususta gerekli mevzuat değişikliği 
yıl sonuna kadar yapılacak olup, üreticilerin yeniden test yaptırmasına gerek olmaksızın UKCA işaretini ürüne 
iliştirmesine izin verilecektir. 
 
- Benzer şekilde, 2022 sonuna kadar ülkeye ithal edilmiş ancak stokta olan, dolayısıyla halihazırda BK piyasasına 
girdiği kabul edilen CE işaretli ürünlerin UKCA işareti alma zorunluluğu ve buna bağlı olarak yeniden test ve 
sertifikasyona tabi tutulması gerekliliği de kaldırılacaktır. 
 
- Halihazırda BK piyasasına arz edilmiş olan ürünlerin bakım, onarım ve değişimine yönelik yedek parçaların, 
orijinal ürün veya sistem BK piyasasına sunulduğu zaman geçerli olan koşul ve gereklilikleri sağlaması şartıyla, 
piyasaya arzına izin verilecektir. 
 
- Etiketleme gerekliliklerine ilişkin kolaylık sağlanmasını teminen, UKCA işaretlemesine bağlı olarak talep edilen 
bilgilerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapışkan etiketle ürüne iliştirilmesine veya ürüne eşlik eden ilave bir 
doküman ile sunulmasına imkân tanınacaktır. 
 
- Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem-3 (AVCP System 3) gerekliliklerine tabi 
olan radyatörler, sızdırmazlık malzemeleri ve fayans/karo yapıştırıcıları gibi belirli yapı malzemeleri için 1 Ocak 
2023 öncesinde AB tarafından tanınan onaylanmış kuruluşlar tarafından test yapılmış ise söz konusu ürünler için 
BK onaylanmış kuruluşlarınca yeniden test yapılmasına gerek olmaksızın işaretleme yapılabilecektir. 
 
- Bahse konu esnekliklerin uygulanacağı ürün grupları ile esnekliklerin işletilmeyeceği ve özel düzenlemelere tabi 
olacak diğer ürün gruplarının listesi açıklama metninde yer almaktadır. 
 
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi içeren bağlantılar aşağıda yer almaktadır: 
 
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking 
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukni-marking 
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain 



                                                                                                    

 

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-northern-ireland 
https://www.gov.uk/guidance/product-safety-for-businesses-a-to-z-of-industry-guidance 
https://www.gov.uk/government/news/government-to-make-it-simpler-for-businesses-to-apply-new-product-
safety-markings 
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain 
 
2.) İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA 0713.20 NOHUT HK 
 
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2021/9) 
marifetiyle eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen Nohut (Garbanzos) GTP: 0713.20 cinsi eşyanın 
ihracatının kayda alınması ile ilgili Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin koordinatör olarak 
atandığı ve kayıt işlemleri yalnızca Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmektedir. 
 
Link: https://www.oaib.org.tr/tr/bulten-2022-7239.html 
 
3.) CUMHURBAŞKANI'NA OTOMOTIV ÖTV'SINDE YENI YETKI HK 

 
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve 
matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek. Özel tüketim vergisi (ÖTV) (II) 
sayılı liste uygulama genel tebliğinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na motorlu araç ÖTV oranları ve 
matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırma ve sıfıra indirme yetkisi tanındı. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220726-14.htm 
 
4.) GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25.07.2022 TARİHLİ 76613971 SAYILI YAZISI (TEREYAĞI İHRACATI 
KISITLAMASI) HK 
 
0405.10 tarife pozisyonu altında yer alan Tereyağı ihracatına veteriner sağlık sertifikası ile 03.10.2022 tarihine 
kadar izin verildiği hk. 
 
Ek-1: GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 25.07.2022 TARİHLİ 76613971 SAYILI YAZISI 
 
5.) TELEPROJEKTÖR CİHAZIN SINIFLANDIRMASI HK 
 
TV alıcısı bulunan görüntüyü bir perde üzerine yansıtarak çalışan teleprojektör cihazın sınıflandırması hk. 
 
EK-2: Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.06.2022 tarihli 75590136 sayılı yazısı 
 
6.) RUSYA PIRINÇ IHRACINI GEÇICI OLARAK YASAKLADI HK 
 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden: Rusya Federasyonu 1006 tarife pozisyonlu ve 
1103.19.50.00.00 GTİP'li pirinç / pirinç mamulü ihracatını 31 Aralık 2022 'ye kadar geçici olarak yasakladı. Yasak 
Avrasya Ekonomik Birliği haricindeki üçüncü ülkelere yapılacak ihracatları kapsamaktadır. 



                                                                                                    

 

7.) ÖĞÜTÜCÜ BİLYA İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR SAYISI: 5880) 
HK 
 
- Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde 
korunma önlemi uygulanması, ek mali yükümlülüğün Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesi, 
gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına Kuruluna 
öneride bulunulmasına karar verilmiştir. 
-7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında sınıflandırılan Öğütücü bilyalar ve 
öğütmeye mahsus benzeri eşya ve Öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşyaların ithalatında 3 (üç) yıl 
süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır. 
 
Link:  
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-20.htm  * (Öneri Tebliği) 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-9.pdf 
 
8.) ELEKTRIKLI OTOMOBIL İTHALATINDA ILAVE GÜMRÜK VERGISI HK 
 
İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5902) 
ile: 8703.80.10.00.00 tarife pozisyonunda bulunan elektrikli taşıtlar eklendi. Değişiklik 12 Ağustos 2022 tarihinden 
itibaren geçerli olacak ve İlgili taşıtların ithalinde yüzde 10 ilave gümrük vergisi alınacak. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220728-1.pdf 
 
9.) 32 SAYILI KARARA İLIŞKIN TEBLIĞDE DEĞIŞIKLIK HK 
 
IGM Derneği T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na muhatap 27.04.2022 tarih, 2022/2219-BU sayı ve 32 Sayılı 
Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66) 
konulu yazısına verilen Döviz ve dövize endeksli sözleşmeler hakkındaki cevabi yazı 
 
Link:  
https://files.igmd.org.tr/doc/29072022-145211_2022-2219pdf.pdf  
https://files.igmd.org.tr/doc/29072022-145221_2022-2219-cevabi-yazipdf.pdf * Cevap Yazısı 
 
10.) TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 
 
Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220729-11.htm 
 
11.) İN VİTRO TANI AMAÇLI TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK 
 
İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220729-10.htm 



                                                                                                    

 

12.) HUBUBAT, BAKLAGİLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
TEBLİĞ HK 
 
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde yapılan değişiklik ile; Buğday, arpa, çavdar, yulaf 
ve tritikale ürünlerinin birlikte depolanması, depolanma süresi ile ilgili cümleler eklenmiş ve geçiş hükümleri 
başlıklı geçici madde eklenmiştir. 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220730-8.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

 
Sayı : E-52707093-140.04 
Konu : Tereyağı İhracatı Hk 
 

25.07.2022 / 76613971 
DAĞITIM YERLERİNE 

 
İlgi: a) 14.04.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00073847575 sayılı yazımız. 
 
b) 16.05.2022 tarihli ve E-52707093-140.04-00074664421 sayılı yazımız. 
 
İlgide kayıtlı yazılarımız konusu tereyağı ihracatına getirilen kısıtlamaya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 
20.07.2022 tarihli ve E-10724253-325.11.02.02- 6325740 sayılı yazıda; 
 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği; 
 
Bu kapsamda, sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok 
miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda, Bakanlıklarınca yeniden yapılan değerlendirmeye göre Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonu 0405.10 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 
03.10.2022 tarihine kadar çıkışına izin verilmesi istenilmektedir. 
 
Bilgi edinilmesi ve konuyla ilgili bağlantı gümrük idarelerinizin ivedilikle bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim. 
 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür V. 
 
Ek: 1 adet yazı 
 

T.C. 
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
 
Sayı : E-10724253-325.11.02.02-6325740 
 
Konu : Tereyağı İhracatı 
 

TİCARET BAKANLIĞINA 
(Gümrükler Genel Müdürlüğü) 

 
İlgi : 14.04.2022 tarihli ve E-10724253-325.11.02.02-5270492 sayılı yazı. 
 
İlgide kayıtlı yazı ile Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 040510 başlığı altında yer alan tereyağı ihracatına kısıtlama 
getirilmişti. 
 



                                                                                                    

 

Sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok miktarlarında birikme 
gerekçeleri doğrultusunda, Bakanlığımızca yeniden yapılan değerlendirmeye göre Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 
(G.T.İ.P.) 040510 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık sertifikaları ile ülkemizden 03.10.2022 
tarihine kadar çıkışına izin verilmesi ve konuyla ilişkin ilgili Gümrük Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini 
arz ederim. 
 

Dr. Durali KOÇAK 
Bakan a. 

Genel Müdür V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-2: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü 

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


