
                                                                                                    

 

Bülten Sayı :2022/31 
 

 
2022/ 31. HAFTA MEVZUAT BİLGİLENDİRMESİ 

 
1.) KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNE (REX) İLİŞKİN BAŞVURULARI ALMAYA YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ 
BELİRLENDİ HK 

 
Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX – Registered Exporter System) kaydolarak REX numarası almak ve 25/12/2018 
tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında 
Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında menşe beyanı 
düzenlemek isteyen ihracatçıların başvurularını alma hususunda yetkilendirilen gümrük idareleri Ticaret 
Bakanlığı'nca duyuruldu. 
 
Link: https://ticaret.gov.tr/duyurular/kayitli-ihracatci-sistemine-rex-iliskin-basvurulari-almaya-yetkili-gumruk-
idareleri 
 
2.) TEREYAĞI İHRACATINA İZIN SURESI UZATILMASI HK 
 
“0405.10” GTIP kodunda yer alan toplam 7 bin ton tereyağı ihracatına 30 Eylül'e kadar müsaade edileceği, ihracat 
izninin yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verileceği bildirilmişti. Tarım ve Orman 
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, sektörden gelen talepler, tereyağı üretimi için sezonun 
en bol olduğu dönem olması ve eldeki stok miktarlarında birikme gerekçeleri doğrultusunda yeniden yapılan 
değerlendirme çerçevesinde GTIP 040510 başlığında yer alan tereyağı için düzenlenen veteriner sağlık 
sertifikaları ile ülkemizden 03.10.2022 tarihine kadar çıkışa izin verilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
Tereyağı İhracatına İlişkin Esaslar Link: 
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Hayvan_Sinir/Tereyagi-ihracatina-iliskin-esaslar.pdf 
Başvuru Link: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Hayvan_Sinir/Basvuru.pdf 
Taahhütname Link: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Hayvan_Sinir/Basvuru.pdf 
 
3.) GEÇİŞ DÖNEMİNDE DÜZENLENEN FORM A MENŞE BELGELERİ HAKKINDA YAZI YAYIMLANDI HK 
 
Bilindiği üzere Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarını ve ülkeler bazında uygulanma tarihlerini 
düzenleyen Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde 16 Haziran 2022'de 
değişiklikler yapılmıştı. Tebliğin EK-1'nde bulunan ülkeler için şartların karşılandığı tarih itibariyle REX menşe 
beyanı yapılabileceği FORM A menşe belgelerininse artık kullanılmayacağı hüküm altına alınmıştı. 
 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 16 Haziran 2022 tarihine kadar gümrük idarelerine 
ibraz edilmiş olan Form A Menşe Belgelerinin geçerli olup olmadığı hususuna ilişkin ekli yazı yayımlandı. 
 
Anılan ülkelerde usulüne uygun bir şekilde düzenlenerek 16 Haziran 2022 tarihine kadar gümrük idarelerimize 
sunulmuş olan Form A Menşe Belgeleri, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 



                                                                                                    

 

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 
Karar’da öngörülen diğer tüm koşulların sağlanmış olması kaydıyla geçerliliklerini korumaktadır. 
 
Öte yandan, anılan Tebliğin geçici maddesi yalnızca 2 Ağustos 2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları 
karşılayan ülkelere yönelik olduğundan, 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren yukarıda zikredilen ülkeler menşeli 
ürünler, yalnızca söz konusu ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden 
Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenen menşe 
beyanlarının ibrazı üzerine GTS tavizlerinden yararlanabilecektir. 
 
Ek 1: 01.08.2022 / 76877282 Tarih ve Sayılı yazı 
 
4.) GÜNEY AFRİKA TİCARETİ TAVUK ÜRÜNLERİNDE UYGULANAN ANTİ-DAMPİNG VERGİLERİNİ ERTELEDİ  
 
GAC Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı Tavuk ‘ta Brezilya, Polonya, Danimarka, İspanya ve İrlanda'ya uygulanan 
anti damping vergilerini 12 Ay boyunca ertelediğini duyurdu.  
 
Bakanlık, ülkede son günlerde hızla yükselen tavuk ürünleri fiyatlarının daha fazla artarak enflasyon yaratmasını 
önlemek ve düşük gelir gruplarının proteine erişimini kolaylaştırmak için bu yolun tercih edildiğini duyurdu. 
 
Link: https://www.businesslive.co.za/bd/national/2022-08-01-patel-not-willing-to-play-chicken-with-surging-
food-prices/ 
 
5.) MOBİLYA DONANIMI OLARAK KULLANILAN METAL ÜRÜNLER TAREKS KAPSAMINA ALINIYOR 
 
Tüketici ürünlerinin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 
uygunluğunu düzenleyen Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/12)'nin 
eklerinde değişiklik yapıldı. Değişiklik 1 Aralık 2022'den itibaren yürürlüğe girecek. 
 
Tebliğ kapsamında denetime tabi ürünlerin listelendiği EK-1'e aşağıdaki ürünler eklendi. 
 
-Mobilya Menteşeleri, 
 
-Mobilya Rayları Dirsekler, Askılıklar ve Benzeri Donanım 
 
Ürünlerin sınıflandırıldığı GTİPler; 
 
8302.10.00.00.19 - Diğerleri (mobilya menteşeleri) 
 
8302.42.00.00.19 - Diğerleri (mobilya rayları) 
 
8302.50.00.00.00 - Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220803-4.htm 



                                                                                                    

 

6.) TSE BELGELENDİRME MERKEZİ ÜCRET TARİFESİ GÜNCELLENMESİ HK 
 
TSE Yönetim Kurulunun XXIII/07-31nolu ve 28.07.2022 tarihli kararı ile TSE BELGELENDİRME MERKEZİ 
BAŞKANLIĞI ÜCRET TARİFESİ aşağıdaki linkte belirtilen şekilde yeniden belirlenmiştir. 
 
Link: https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=9&ParentID=18 
 
7.) 2023 YILININ İLK YARISINDA SÜRESİ DOLACAK DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER İLAN EDİLDİ 
  
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 
Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılının ilk yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı 
önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler ilan edildi. 
 
Önlemlerin devam etmesini talep eden ilgililerin ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce nihai 
gözden geçirme soruşturması için başvurması gerekiyor. 
 
Nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması durumunda sona erecek olan dampinge karşı önlemler aşağıdaki 
ürünlere ilişkindir. 
 
-Sodyum Perkarbonatlar 
-Porselen ve seramikten sofra mutfak eşyası 
-Duvar tipi split klimalar 
-Birinci elyaf yüzey (kraftlayner) kağıtları 
-Polyester elyaf 
-Dövülebilen döküm bağlantı parçaları 
-Kontrplaklar 
-Granit 
-Ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar) 
 
Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220804-17.htm 
 
8.) LED ŞERİTLERİN SINIFLANDIRILMASI HK 
 
85 inci fasıla ait açıklama notları çerçevesinde led şerit ticari tanımlı eşya için yapılan değerlendirme sonucunda: 
LED’lerin yalnızca esnek baskı devre üzerine yerleştirilerek, şeritlerin çalışmasında kullanılacak gücün 
düzenlenmesine yönelik aktif veya pasif devre elemanlarını içermeyenlerinin 8541.41.00.00.00 GTİP inde; 
Esnek baskı devre üzerine LED’leri ile birlikte gücün düzenlenmesinde kullanılan aktif – pasif devre elemanları ile 
birleştirilmiş fakat güç kaynağı ve bağlantısı olmayanlarının 8539.51.00.00.00 GTİP` inde; 
Aydınlatma amacıyla sunulan LED şeritlerin aktif-pasif devre elemanları ile birleştirilmiş ve güç kaynağı ile birlikte 
sunulanlarının elektrikli diğer aydınlatma cihazı olarak 9405.41 veya 9405.42 tarife alt pozisyonunda 
sınıflandırılması gerektiği bildirilmiştir. 
 
Ek 1: 04.08.2022 / 76863316 Tarihli ve Sayılı Yazı 
 



                                                                                                    

 

9.) TEKSTİL KAYIT BELGESİ KONUSUNDA BELİRLİ SEKTÖRLERE MUAFİYET TANINMASI TALEBİ HK 
 
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 2020/9 sayılı Gözetim Tebliği kapsamında kayıt belgesine tabi olan 54.07, 
3204 ve 3921 tarife pozisyonlarındaki bazı ürünlerin tekstil ve konfeksiyon sektörü haricindeki imalat sanayinde 
girdi olarak kullanılması nedeniyle söz konusu eşyaların ilgili tebliğ uygulamasından imalat sanayine göre muafiyet 
sağlanması veya kayıt belgesi alınması aşamasında istenen bazı belgelerin istenmemesi yönünde tebliğde 
düzenleme yapılmasını talep etmişti. 
 
İthalat Genel Müdürlüğü'nün cevabi yazısında Tebliğ'de bulunan; 
 
"Kayıt Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK 2'de yer alan Kayıt Belgesi 
başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile 
"ithalat.ebirlik.org.tr" internet sitesi üzerinden iletilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde 
elektronik ortamda sunulan evrakların asılları Kayıt Merkezince talep edilebilir" 
 
Hükmü nedeniyle talebin bu aşamada karşılanmasının uygun görülmediği belirtilmiştir. 
 
Talep Yazısı Link: https://files.igmd.org.tr/doc/5082022-154425_2022-3419pdf.pdf 
Cevabı Yazı Link: https://files.igmd.org.tr/doc/5082022-154436_cevabi-yazipdf.pdf 
 
10.) GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ'NİN TÜRKİYE MENŞELİ MAKARNA İÇİN UYGULADIĞI GEÇİCİ ANTİ DAMPİNG 
VERGİSİ KESİN ÖNLEME ÇEVRİLDİ 
 
1 Nisan 2021 tarihinden başlamak üzere ve 16 Eylül 2021 tarihine kadar uygulanabilecek şekilde, ülkemiz menşeli 
GTİP 1902.11 ve 1902.19 başlıkları altındaki makarnaların GAC'ne ithalatında yüzde 367.25, Mısır'dan ithalatında 
yüzde 43,7, Litvanya'dan ithalatında yüzde 12, Letonya'dan ithalatında ise yüzde 4 geçici anti-damping ödeme 
yükümlülüğü getirilmişti. 
 
17 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan sunulan nihai Karar ile ülkemiz menşeli GTİP 1902.11 ve 
1902.19 başlıkları altındaki makarnaların GAC'ne ithalatında yüzde 367.25 geçici anti-damping ödemesi 
uygulaması kesinleşmiştir. 
 
Link: https://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/12009/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    

 

EK-1: 
T.C. 

TİCARET BAKANLIĞI 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü 

Sayı: E-16934678-180.03- 

Konu: Form-A Menşe Belgelerinin Geçerliliği 
(Bangladeş, Filipinler, Kamboçya, Kırgızistan, 
Nijerya, Özbekistan, Senegal, Uganda, Vanuatu) 

01.08.2022 / 76877282 
DAĞITIM YERLERİNE 

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği 
(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi) (Seri No: 6) ile Kayıtlı İhracatçı Sistemi’ne (REX) ilişkin uygulama hükümleri güncellenmiş ve ülkemizin 
tanıdığı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi`nden (GTS) faydalanan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından 
düzenlenen menşe beyanlarının hangi tarihler itibarıyla geçerli sayılabileceği 
belirlenmiştir. 

Genel Müdürlüğümüze ulaşan çeşitli başvurulardan; anılan Tebliğin ekindeki tabloda gösterildiği şekilde, 2 Ağustos 
2019 tarihinden önce şartları karşılayan ancak geçiş dönemi anılan tarihten sonraki bir tarihte sona eren Bangladeş, 
Filipinler, Kamboçya, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Uganda ve Vanuatu’da düzenlenen ve 16 Haziran 
2022 tarihine kadar gümrük idarelerimize ibraz edilmiş olan Form A Menşe Belgelerinin geçerli olup olmadığı 
hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmaktadır. 

2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)’nin 16 Haziran 2022 tarihli değişiklik öncesi yürürlükte bulunan “Ek-2”sinde yer alan 
listede bahse konu ülkeler tarafından Form A Menşe Belgesi düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Bu çerçevede, anılan ülkelerde usulüne uygun bir şekilde düzenlenerek 16 Haziran 2022 tarihine kadar gümrük 
idarelerimize sunulmuş olan Form A Menşe Belgeleri, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 
Karar’da öngörülen diğer tüm koşulların sağlanmış olması kaydıyla geçerliliklerini korumaktadır. 

Öte yandan, anılan Tebliğin geçici maddesi yalnızca 2 Ağustos 2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları karşılayan 
ülkelere yönelik olduğundan, 16 Haziran 2022 tarihinden itibaren yukarıda zikredilen ülkeler menşeli ürünler, 
yalnızca söz konusu ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin 
Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenen menşe beyanlarının ibrazı üzerine 
GTS tavizlerinden yararlanabilecektir. 

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. 

Atakan ÖZDEMİR 
Bakan a. 

Genel Müdür Yardımcısı V. 

Dağıtım: 

Gereği: Bilgi: 

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 
Gümrükler 
Genel 
Müdürlüğüne



                                                                                                    

 

EK-2: 

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-17474625-162.01 

Konu : LED Şeritlerin Sınıflandırılması 

04.08.2022 / 76863316 
DAĞITIM YERLERİNE 

Gümrüklerde sınıflandırılmasında tereddüt yaşandığı anlaşılan LED şerit ticari tanımlı eşya, esnek baskı devre kartı üzerine 
dizilmiş aktif ve pasif devre elemanlarından oluşmakta, aydınlatma amacıyla kullanılan şeritlerin geniş bir kullanım alanının 
bulunması sebebiyle genellikle bir makara etrafına sarılı olarak satışa sunulmaktadır. Şeritler kullanım alanlarına göre yalnızca 
pcb üzerinde ledlerden oluşmakta veya pcb üzerinde led, aktif- pasif devre elemanlarından oluşmaktadır. Aynı zamanda güç 
kaynağı ve elektrik bağlantısı yapılmış kullanıma hazır bir aydınlatma cihazı olarak da perakende satışa sunulmaktadır. 

Bahse konu eşya için daha önce, ışık yayan kısmı olan ledlerin plastik malzeme ile kaplanmış olması durumunda veya mesnedini 
oluşturan ve ürünün bağlantı yollarının dış etkenlerden korunmasına katkı sağlayan plastik malzemenin mümeyyiz vasfını verdiği 
durum için 2021/25 sayılı Genelge ile 9405.40.39.00.00 GTİP` inde sınıflandırılması talimatlandırılmıştı. 

Bilindiği üzere, 2022 yılı Armonize Sistem Nomanklatüründe değişikliğe gidilmiş, 9405.40 tarife alt pozisyonu kapatılarak 9405.41, 
9405.42 ve 9405.49 olarak üç farklı alt pozisyona ayrılmış ve LED ışık kaynağı kullanan diğer aydınlatma cihazları 9405.41 ve 
9405.42 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmıştır. Yine Armonize Sistem Nomanklatüründe 8539.50 tarife alt pozisyonunda 
sınıflandırılan led ampuller için de değişikliğe gidilerek led ışık kaynakları, 8539.51 led modüller ve 8539.52 led ampuller olarak 
iki farklı alt pozisyonda yer almıştır. Bahse konu değişiklikler bilindiği üzere 30.12.2021 tarihli ve 31705 mükerrer sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 2022 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli ile yürürlüğe girmiş ve 29.03.2022 tarihli ve 31793 mükerrer sayılı 
Resmi Gazete ile yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 4) ile de ilgili pozisyonlara 
ilişkin açıklamalara fasıl notlarında yer verilmiştir. 

85 inci fasıla ait açıklama notları çerçevesinde led şerit ticari tanımlı eşya için yapılan değerlendirme sonucunda: 

LED’ lerin yalnızca esnek baskı devre üzerine yerleştirilerek, şeritlerin çalışmasında kullanılacak gücün düzenlenmesine yönelik 
aktif veya pasif devre elemanlarını içermeyenlerinin 8541.41.00.00.00 GTİP inde; 

Esnek baskı devre üzerine LED’leri ile birlikte gücün düzenlenmesinde kullanılan aktif – pasif devre elemanları ile birleştirilmiş 
fakat güç kaynağı ve bağlantısı olmayanlarının 8539.51.00.00.00 GTİP` inde; 

Aydınlatma amacıyla sunulan LED şeritlerin aktif-pasif devre elemanları ile birleştirilmiş ve güç kaynağı ile birlikte sunulanlarının 
elektrikli diğer aydınlatma cihazı olarak 9405.41 veya 9405.42 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir. 

Yukarıda güç kaynağı ifadesi ile LED şeritlerin çalışması için uygun gerilim değerlerinde elektrik enerjisinin sağlanmasında 
kullanılan eşya ifade edilmektedir. 

Diğer yandan BTB programı üzerinde yapılan inceleme sonucunda LED şerit ticari tanımlı eşya için BTB kararlarının bulunduğu 
görülmüştür. Bu minvalde daha önce düzenlenmiş ve yürürlükte bulunan BTB kararlarının yukarıda detaylarına yer verilen eşya 
için öngörülen sınıflandırmalar dikkate alınarak yeniden incelenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 

Genel Müdür 

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri 


