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Değerli Müşterilerimiz, 

 
 
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekli  “Menşe Belgelerinin Kullanımı Hakkında” 

konulu yazısında ; 
 
 

• 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 mümkün 
olduğu, 

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 gerektiği, 

 

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 isteneceği, 

• Bu minvalde 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 verildiği, 

 
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 gerektiği, 

bildirilmiştir. 
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Saygılarımızla, 
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