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İlgide kayıtlı Genelgemiz ile Gümrük Yönetmeliğinin 205. Maddesi hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri veya Form A Menşe Belgesi gibi eşyanın tercihli 
menşeinin tespiti amacıyla kullanılan menşe ispat belgelerinin, eşyanın tercihli olmayan 
menşeini gösteren Menşe Şahadetnamesi yerine kabul edilmemesi gerektiği hususları 
düzenlenmişti. 

Bakanlığımıza intikal eden bazı olaylardan ve düzenlenen denetim raporlarından uygulamada 
konuyla ilgili sorunların devam ettiği bilgisi edinilmiştir. 

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 205. maddesinin 4 üncü fıkrasının (a) bendinde, 
ticaret politikası önlemine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali 
yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde, tercihli tarifeden yararlanmak 
amacıyla tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi durumunda menşe 
şahadetnamesi aranmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu madde uyarınca eşyanın tercihli menşeini tevsik eden menşe belgelerinin menşe 
şahadetnamesi yerine kabulü, söz konusu belgelerin ancak tercihli tarifeden yararlanmak 
amacıyla düzenlenmiş olması halinde mümkündür. 

Başka bir deyişle söz konusu eşyanın Türkiye'nin bazı ülke ve ülke grupları ile yaptığı 
anlaşmalar kapsamında veya tek taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulaması kapsamında 
tercihli rejime konu olması, yani İthalat Rejimi Kararına ek listelerde tavizli bir vergi oranı 
üzerinden vergilendiriliyor olması gerekmektedir. 

Örneğin bütün ülkeler için aynı vergi oranının uygulandığı bir durumda söz konusu eşya için 
tercihli menşei tevsik eden bir menşe belgesi düzenlenmiş olsa dahi, o eşyanın ithalatında 
tavizli bir vergi oranı söz konusu olmadığından, bu belge tercihli tarifeden yararlanmak 
amacıyla düzenlenmiş sayılmayacak, dolayısıyla ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük 
vergisine ve ek mali yükümlülüğe tabi olması halinde menşe şahadetnamesi istenecektir. 

Diğer taraftan, bilindiği üzere Türkiye ile AB arasında tarım ürünleri ticaretinde tercihli rejimi 
tesis eden 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 1 ve 2 nolu protokollerinde değişiklik yapan 
2/2006 sayılı Ortaklık Konsey Kararının 2 nolu ekinde Türkiye'ye yapılan ithalatta tercihli 
tarife uygulanacak AB menşeli tarım ürünlerinin tarife pozisyonlarına yer verilmektedir. 
Dolayısıyla söz konusu ekte (2/2006 sayılı OKK Ek-2) yer almayan bir tarife pozisyonunda 
sınıflandırılmış eşyanın ithalatında, söz konusu eşya AB menşeli olsa dahi tercihli rejimin 
uygulanmaması gerekmekte olup; tercihli rejim için sunulan EUR.1 Dolaşım Belgesi geçerli 
olmayacağından, ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi 
önlemlere tabi olması durumunda söz konusu eşya için menşe şahadetnamesi ibrazı 
gerekecektir. 



Diğer bir husus, bir eşyanın ilave gümrük vergisine ve ek mali yükümlülüğe aynı anda tabi 
olması durumunda, ilgili Kararlar çerçevesinde ilave gümrük vergisi ödenmemesini sağlamak 
üzere ibraz edilen ve eşyanın çapraz menşe kümülasyonu sistemlerine taraf ülke menşeli 
olduğunu gösteren tedarikçi beyanının, ek mali yükümlülük uygulaması için de kabul edilip 
edilmeyeceği hususudur. Aynı anda ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüğe tabi 
olunması durumlarında, ilave gümrük vergisi için sunulan tedarikçi beyanı ek mali 
yükümlülük için de kabul edilebilecek, bunlar için ayrıca menşe şahadetnamesi istenmesine 
gerek kalmayacaktır. 

Bilgi edinilmesi ile bu yönde işlem ifasını rica ederim. 
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