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GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE LED MODÜL SINIFLANDIRILMASI 

  

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü “Led Modül” hakkında 07.12.2021 tarihli ve E-17474625-
162.01 sayılı yazı yayımlamıştır.  
 
Yazıda, Ticaret Bakanlığına intikal eden bilgilerden, televizyonların panel arka aydınlatması için 
kullanılan LED diyotlu modüllerin sınıflandırılmasına ilişkin gümrük idarelerinde çeşitli tereddütlerin 
yaşandığına değinilmiştir. 
 
Türk Gümrük Tarife Cetveli 85.29 tarife pozisyon metninde "Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 
pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar" olarak ifade edildiği, 8529.90.91 pozisyon 
metninde ise "Bir baskılı devre veya diğer benzeri bir yüzeye monte edilmiş bir veya daha fazla LED ve 
bir veya daha fazla konektör ve diğer pasif komponentlerden oluşan, ışık kaynağı olan, LCD göstergeler 
için arka ışık aydınlatması olarak kullanılan LED arka ışık modülleri (optik bileşenler veya koruyucu 
diyotlar içersin içermesin)" şeklinde olduğu aktarıldı. Metinlerdeki "ve" ifadelerinin altı çizilerek, bu 
pozisyondaki ürünlerin mutlaka "bir veya daha fazla LED", "bir veya daha fazla konektör" ve "diğer pasif 
komponentleri" içermesi gerektiği vurgulanmıştır. 
 
3206 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı eki Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi 
Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşleri`nde ve 
Gümrük Genel Tebliği (Tarife Sınıflandırma Kararları) Seri N:22’de yer alan 13 nolu örnekte; "Baskılı 
devre kartına (440 mm uzunluğunda ve 5 mm genişliğinde) kartın altındaki elektrik konektörüyle bir sıra 
halinde monte edilmiş olan ve 62 adet LED biriminden oluşan modül, Her bir birim içeriden birleştirilmiş 
bir adet LED çip ve bir adet diyot içerir. Birimlerin yüzeyleri floresan materyalle kaplanmıştır. Söz konusu 
LED modüller örneğin; LCD televizyonların arka plan aydınlatmasında, tüp biçimli LED lambalarda, 
endüstriyel veya dış aydınlatmada kullanılır. Cihaz, AC gücünü düzeltmek ve voltajı LED’ler tarafından 
kullanılabilecek seviyeye ayarlamak için gereken kontrol devre sistemine sahip değildir. " 
 
tanımına sahip ürünün 8541.40 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği belirtilmiştir. 
 
Bu kapsamda, yazı konusu ürünlerin 4’lü tarife pozisyonunda sınıflandırılmasında yalnızca ve esas 
itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mı mahsus olduğu yoksa bahsi geçen 
pozisyon aralığı dışındaki ürünlerin üretiminde de kullanılıp kullanılmayacağı hususunun, 8529.90 tarife 
alt pozisyonu altında sınıflandırılacağı alt açılımın belirlenmesinde ise mutlaka 8529.90.91 pozisyon 
metnindeki "bir veya daha fazla LED", "bir veya daha fazla konektör" ve "diğer pasif komponentlerin” 
tamamını içerme şartının sağlanıp sağlanmadığı hususunun göz önünde bulundurulması gerektiği 
bildirilmiştir.  

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 
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