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SİRKÜLER 2022-070                                                                               16.06.2022  
  
  
  
  
 

Değerli Müşterilerimiz, 
 

 

16.06.2022 tarihli 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük Genel Tebliği 
(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) ile Kayıtlı İhracatçı (REX) siteminde 
bazı değişiklikler yapılmış ve sistemden faydalanacak ülke sayısı 56’ya çıkarılmıştır. 
Bu kapsamda; 

• Kayıtlı İhracatçı (REX) siteminin başvuru esaslarını düzenleyen Kararın 
3.Maddesindeki ilgili fıkrası “Nüshalarla birlikte; başvuru sahibinin Merkezi Sicil 
Kayıt Sisteminde (MERSİS) veya Esnaf ve Sanatkâr Bilgi Sisteminde (ESBİS) 
mevcut bulunan sicil kaydının bir örneği gönderilir.” olarak değiştirilerek kolaylık 
sağlamıştır. Ayrıca daha önce başvuru esnasında talep edilen imza sirküleri 
aranmayacaktır. 

• Kayıtlı İhracatçı (REX) Sistemine ilişkin şartları karşılayan ve bu Tebliğin ekinde 
yer alan Ek-1’deki tabloda belirtilen ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından, 
2/8/2019 tarihinden önce şartları karşılayan ülkeler için 2/8/2019 tarihinden 
itibaren; diğer ülkeler için anılan tabloda yer verilen şartların karşılandığı tarihler 
itibarıyla Form A Menşe Belgesi ibrazı yerine, Genel Hükümler çerçevesinde 
Menşe Beyanında bulunulabilecek ve sunulan menşe beyanları, gümrük 
idareleri tarafından kabul edilecektir. 

• Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve Timor-Leste’deki 
ihracatçılar tarafından, yalnızca; şartların karşılandığı tarihler itibarıyla 
düzenlenen menşe beyanları sunulabilecek, anılan ülkelerde düzenlenen Form 
A Menşe Belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından hiçbir suretle kabul 
edilmeyecektir. 

• Samoa’da bulunan ihracatçılar tarafından ibraz edilen Form A Menşe Belgesi 
kabul edilmeye devam edilecek, ancak anılan ülke için menşe beyanı imkanı 
tanınmayacaktır. 

• Tebliğin 5.A Maddesi kapsamında 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte şartları 
karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından, 2/8/2019 tarihi ile bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarih arasında (anılan tarihler dahil olmak üzere) usulüne uygun 
olarak düzenlenen ve gümrük idarelerine sunulan Form A Menşe Belgeleri 
kabul edilecektir.( Haiti, Lesotho, Liberya, Mikronezya, Moritanya, Nijer ve 
Timor-Leste hariç) 

• Geçici maddede yapılan değişiklik ile 2/8/2019 tarihinden sonraki bir tarihte 
şartları karşılayan ülkelerdeki ihracatçılar tarafından bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç aylık süre boyunca menşe beyanı veya usulüne uygun 
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olarak ibraz edilen Form A Menşe Belgesi sunulabilecek ve üç aylık geçiş süresi 
boyunca, mezkûr fıkra hükmü(5-1) kapsamına giren ülkelerde düzenlenen hem 
menşe beyanları hem de Form A Menşe Belgeleri Gümrük İdareleri tarafından 
kabul edilecektir. 

. 

 
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Bu Tebliğ içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 
 
–– Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 5)'nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) 
 
 
 
  
Saygılarımızla, 
  
  
 
Sorularınız olması halinde mevzuat@borgumruk.com.tr adresine mail 
gönderebilir ya da (0216) 571 51 48 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.  
 
 
 
 
 
Mevzuat ve Süreç Yönetimi Departmanı 
Bor Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş. 
www.borgumruk.com 

mailto:mevzuat@borgumruk.com.tr
http://www.borgumruk.com/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-6.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-6.htm
mailto:mevzuat@borgumruk.com.tr
http://www.borgumruk.com/

