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Sayfa:50 

 
YÜRÜRLÜKTEKİ    

 
SERBEST           TİCARET 

 
ANLAŞMALARIMIZ 

 

PAAMK BBMK İKİLİ STA 

 AB (28 ülke) (*) 
 EFTA(Norveç, İsviçre, 

İzlanda, Lihtenştayn) 

 FAS 
 TUNUS 
 MISIR 
 İSRAİL 
 ÜRDÜN (**) 
 SURİYE (2011’de askıya 

alındı) 

 FİLİSTİN((Gazze ve Batı 
Şeria) (*****) 

 F.ADALARI (*****) 
 

 

 

 ARNAVUTLUK 
 BOSNA HERSEK 
 SIRBİSTAN (****) 
 KARADAĞ 
 MAKEDONYA (****) 

 

 GÜRCİSTAN 
 G.KORE 
 ŞİLİ 
 MALEZYA 
 SİNGAPUR 
 MOLDOVA (***) 
 MORİTYUS 
 KOSOVA (****) 

 

 
(*) Birleşik Krallık(İngiltere) 01.01.2021 itibariyle Birlik dışında kalacağından ikili ve çapraz 
kümülayon uygulaması dışında kalacaktır. Aynı zamanda Gümrük Birliği kapsamında da 
tercihli tarife uygulaması dışında kalacaktır. 
(**) 22.12.2018 itibariyle STA askıya alındığından ikili ve çapraz kümülasyon kapsamında 
tercihli ticaret uygulaması karşılıklı olarak durdurulmuştur. 
(***) 1 Temmuz 2017tarihi itibariyle Pan Avrupa Akdeniz Bölgesel Konvansiyonu kapsamında 
menşe protokolü hükümleri uygulanacaktır. 
(****) 01.08.2018 tarihi itibariyle Pan Avrupa Akdeniz Bölgesel Konvansiyonu kapsamında 
menşe protokolü hükümleri uygulanacaktır. 
(*****) Filistin ve Faroe Adaları her ne kadar PAAMK Sistemine dahil olsalar da bu ülkeler ile 
Türkiye arasında ikili STA hükümleri uygulanmaktadır. 
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NOT: İkili menşe kümülasyonunda, A ülkesi menşeli eşyanın Taraf B ülkesine meşe ispat belgesi ile 

ihracından sonra B ülkesinde yapılan işlem ve işçilik “yeterli işlem ve işçilik “ seviyesini geçmez ise B 

ülkesince bu eşya(değişmemiş eşya) tekrar A Taraf ülkeye ihracında menşe ispat belgesi 

düzenlenemez. Ancak, çapraz kümülasyon uygulanan hallerde  taraf ülkede yapılan işlem veya işçilik 

yetersiz olsa dahi diğer bir taraf ülkeye menşe ispat belgesi eşliğinde ihraç edilebilir. 

 

Sayfa: 67 

 

 
SERBEST TİCARET ANLAŞMALARIMIZ VE KÜMÜLASYON TİPİ 

 
ÜLKE ADI/ANLAŞMA İKİLİ  

KÜMÜLASYON 
ÇAPRAZ 

KÜM.(PAMK) 
ÇAPRAZ 

KÜM.(PAAMK) 
ÇAPRAZ 
KÜM.(BBMK) 

AB ÜLKELERİ X X X X 

AB TARIM ÜRÜNLERİ X X X  
AKÇT X X X X 
EFTA ÜLKELERİ X X X  
İSRAİL X  X  

FAS X  X  

TUNUS X  X  

MISIR X  X  

ÜRDÜN(22.11.2018tarihi 
itibariyle karşılıklı olarak 
sonlandırıldı) 

-  -  

FİLİSTİN X  -  

FAROE ADALARI X  -  



SURİYE (2011’de askıya 
alındı) 

-  -  

BOSNA HERSEK X   X 

ARNAVUTLUK X   X 

SIRBİSTAN X   X 

MAKEDONYA X   X 

KARADAĞ X   X 

GÜRCİSTAN X    

G. KORE X    

MALEZYA X    

ŞİLİ X    

MOLDOVA X    

MORİTYUS X    

SİNGAPUR X    

KOSOVA X    

 

Sayfa: 93 

BBMK Yönetmeliğinin 6/(4) üncü maddesine istinaden EK: VI da yer alan Korelasyon Tablosu 
kapsamında çapraz kümülasyon uygulanan ülkeler aşağıda gösterilmiştir. 
 
Türkiye, Birlik ve Batı Balkan Ülkeleri Arasındaki Tercihli Ticarette Çapraz Menşe 

Kümülasyonu 
 

(1) Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'nin İstikrar ve Ortaklık Süreci'nde 

yer alan Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna ve Hersek, Hırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ, 
Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti arasında bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde 
belirtilen Protokoller kapsamındaki tercihli ticarette, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen 
çapraz menşe kümülasyon aşağıdaki tabloda belirtilen tarihler itibariyle uygulanacaktır :  

 

  

 

Avrupa 
Birliği 

Arnavutluk 
Cumhuriyeti 

Bosna ve 
Hersek 

Makedonya 
Cumhuriyeti 

Karadağ 
Sırbistan 

Cumhuriyeti 
Türkiye 

Cumhuriyeti 

Avrupa 
Birliği 

  1.1.2007 1.7.2008 1.1.2007 1.1.2008 8.12.2009   

Arnavutluk 
Cumhuriyeti 

 1.1.2007   22.11.2007 26.7.2007 26.7.2007 24.10.2007 1.8.2011 

Bosna ve 
Hersek 

1.7.2008  22.11.2007   22.11.2007 22.11.2007 22.11.2007 14.12.2011 

Makedonya 
Cumhuriyeti 

1.1.2007 26.7.2007 22.11.2007   26.7.2007 24.10.2007 1.7.2009 

Karadağ 1.1.2008 26.7.2007 22.11.2007  26.7.2007   24.10.2007 1.3.2010 

Sırbistan 
Cumhuriyeti 

8.12.2009 24.10.2007 22.11.2007 24.10.2007 24.10.2007   1.9.2010 

Türkiye 
Cumhuriyeti 

  1.8.2011 14.12.2011 1.7.2009 1.3.2010 1.9.2010   

 
 

 

 



Sayfa: 108,   Soru: 53 

1. “Tedarikçi Beyanı” nasıl ve kimler tarafından düzenlenir? 
 
Tedarikçi beyanın “Supplier’s Declaration”  nasıl ve kimler tarafından düzenleneceği Türkiye 
ile AB Arasında Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin 2006/10895 sayılı Karar’ın(Konsolide 
Metin) 70’inci maddesinde açıklanmıştır. Buna göre; 
 
Tedarikçi beyanı alıcının talebine istinaden, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda 
bulunan söz konusu eşyanın; 

a) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluk’tan Türkiye’ye ihracatı esnasında veya 

b) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluk’tan Türkiye’ye ihracatın yapılmasının ardından söz 

konusu eşyanın aynı halde ve işlenmesinin ardından Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, 

Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon 

Sistemine taraf bir ülkeye yeniden ihraç edilmesi amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi 

talebine istinaden tedarikçi tarafından düzenlenir ve Türkiye veya Topluluk’taki alıcısına 

verilir. 

Söz konusu eşyanın tedarikçisi, söz konusu eşyanın üreticisi olabileceği gibi alıcısı da olabilir. 

Bu durumda her tedarikçi ticarete konu olan aynı halde veya işledikten sonra Türkiye veya 

Topluluktaki alıcısına ihraç edilen eşyanın tercihli menşe statüsünü beyan ederken kendi 

tedarikçisi veya tedarikçilerinden aldığı beyana veya beyanlara dayanabilir. 

Tedarikçi beyanı, her bir sevkiyat için ayrı ayrı düzenlenir. Beyan, tedarikçi tarafından ilgili 

sevkiyata ilişkin ticari fatura veya teslimat notu veya herhangi bir ticari belge 

üzerinde yapılacaktır. Anılan belgeler, söz konusu eşyanın teşhis edilebilmesini 

sağlayabilecek derecede eşyayı ayrıntılı olarak tanımlayan belgeler olmalıdır. 

Tedarikçi beyanı 2006/10985 sayılı Karar’ın VI nolu ekinde, uzun dönem tedarikçi beyanı ise Ek-

VII’de gösterildiği şekilde el yazısı ile veya daktilo ile tedarikçi tarafından hazırlanarak imzalanır. 

Ancak, faturanın veya tedarikçi beyanının bilgisayarla hazırlanmış olması halinde beyanın el 

yazısı ile imzalanması gerekmez. Bu tür durumlarda tedarikçi tarafından müşteriye yazılı bir 

taahhütname verilmesi ve taahhütnamede tedarikçinin, tüm beyanları el yazısıyla 

imzalamasında olduğu gibi doğacak bütün sorumlulukları kabul ettiğini belirtmesi 

gerekmektedir.   

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa 

Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemine taraf bir 

ülke veya ülkelerden ithal edilmiş olması halinde ise ithalata ilişkin EUR.1 veya EUR-MED 

Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanına ve diğer tevsik edici 

belge ve bilgilere dayanılarak söz konusu eşyanın ithalatçı-tedarikçisi tarafından tedarikçi 

beyanı düzenlenebilir. 

Tedarikçi Beyanı, ticarete konu olan eşyayı AB ya da Türkiye'de üreten veya AB ya da 
Türkiye'deki alıcıya tedarik eden “satıcı”yı ifade etmekte. Buna göre tedarikçi üretici 
olabileceğini gibi eşyayı temin/tedarik edip sevk eden de olabilir.  



 
Örneğin, Türkiye’de yerleşik X firması, İspanya'da yerleşik üretici Y firmasından satın aldığı 
İspanya menşeli kumaşları  işleme tabi tutarak pantolon imalatı yaptıktan sonra İsviçre’ye 
satacaktır. Türkiyede imal edilen pantolonun bünyesinde kullanılan kumaşlar İspanya menşeli 
olduğundan Türkiye-AB-İsviçre arasındaki PAAMK hükümleri çerçevesinde Türk menşeli EUR.! 
Dolaşım belgesi düzenleyip vize işlemi yaptırabilmesi için, İspanya’dan A.TR dolaşım belgesi 
eşliğinde gelen kumasın AB menşeli ya da çapraz kümülasyon uygulanan ülkeler menşeli 
olduğunun kanıtlanması gerekir. Bu şekilde AB den A.TR eşliğinde gelen eşyanın tercihli 
menşe statüsü ticarete konu eşyanın faturası üzerinde ya da teslimat notu veya diğer 
bir ticari belge üzerinde tedarikçi beyanı ya da uzun dönem tedarikçi beyanı ile 
kanıtlanır. 
 
ÖNEMLİ NOT: AB den A.TR eşliğinde gelen eşyanın tedarikçisi/satıcısı bu ürünü PAAMK 
veya BBMK sistemine dahil diğer bir taraf ülkeden Anlaşma kapsamında menşeli olarak ithal 
etmiş olabilir. Örneğin İspanya’daki Y firması kumaşları Tunus’taki Z firmasından Tunus 
menşeli olarak ithal etmiş ise Tedarikçi Beyanı/UDTB’nı yine satıcı Y firması düzenler. 
Tunustaki Z firmasınca İspanya’daki Y firması adına düzenlenecek tedarikçi beyanı/UDTB’nı 
İspanya(AB)-Türkiye ticaretinde geçerli olmaz. Y firmasınca düzenlenecek tedarikçi beyanında 
eşyanın menşe ülkesi Tunus olarak beyan edilir ve Tunustan ithal edilen ürün İspanya’da 
“yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde” bir işleme tabi tutulursa tedarikçi beyanı üzerinde 
kümülasyonun uygulandığı beyan edilir.Ancak Tunus’tan ithal edilen eşyanın olduğu gibi 
Türkiye’ye ihracında ise kümülasyon uygulanmadığı beyan edilir. 
 
Bu nedenle AB den Türkiye ye ihraç edilen ürün için menşe ülkesi AB dışında bir Taraf ülke 
satıcısı tarafından AB deki satıcı firma adına düzenlenmiş  tedarikçi beyanı/UDTB’nı AB-
Türkiye ticaretinde geçerli değildir.  
  
 
Sayfa: 114 

“Geri Ödeme ve Muafiyet Yasağı” Uygulanan Anlaşmalarımız 

ÜLKE ADI/ANLAŞMA GERİ ÖDEME VE  
MUAFİYET YASAĞI 
(Telafi Edici Vergi) 

TERCİHLİ TİCARETTE 
DÜZENLENEN BELGE 

Türkiye-AB Gümrük Birliği  VAR A.TR dolaşım belgesi 

AB ile tarım ürünleri tic. VAR EUR.1 dolaşım belgesi 

AB ile AKÇT ürünleri tic. VAR EUR.1      “          “ 

PAAMK çapraz kümülasyon VAR EUR-MED  “         “ 

EFTA ülkeleri VAR EUR.1 / EUR-MED 

İSRAİL VAR EUR.I / EUR-MED 

FAS      VAR (*) EUR-MED 

TUNUS      VAR (*) EUR-MED 

MISIR      VAR (*) EUR-MED 

FİLİSTİN        VAR (**) EUR.1 

FAREO ADALARI         YOK (***) EUR.1 

SURİYE(2011’de askıya alındı) - - 

BOSNA-HERSEK VAR EUR.1 

ARNAVUTLUK VAR EUR.1 

SIRBİSTAN VAR EUR.1 

MAKEDONYA VAR EUR.1 



KARADAĞ VAR EUR.1 

KOSOVA VAR EUR.1 

GÜRCİSTAN VAR EUR.1 

ŞİLİ VAR EUR.1 

MOLDOVA VAR EUR.1 

MORİTYUS          YOK(****) EUR.1 

G.KORE          YOK(****) MENŞE BEYANI 

SİNGAPUR          YOK(****) MENŞE BEYANI 

MALEZYA         YOK(****) MENŞE BELGESİ 

İRAN Tercihli Ticaret Anlaşması 

D-8 ÜLKELERİ TTA 

YOK 

YOK 

Menşe İspat Belgesi 

D-8 Menşe İspat Bel. 
 

(*) Fas, Tunus ve Mısır’a ihraç edilen ürün, PAAMK Sitemine dahil ülkelerle çapraz 
kümülasyon uygulanmadan ikili kümülasyon kapsamında EUR.1 dolaşım belgesi eşliğinde 
ihraç ediliyorsa ve söz konusu ürünün imalatında dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük 
vergisinden muaf ithal girdi kullanılmış olsa dahi, nihai ürünün EUR.1 kapsamında ihracında 
TEV uygulanmaz. Daha ayrıntılı bilgi için PAAMK Yönetmeliğinin 17/6.ıncı maddesi ile 
Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge(2008/2) ye bakınız. 
(**)  Filistin ile ülkemiz arasındaki Anlaşmada “geri ödeme ve muafiyet yasağı” bulunmakta 
olup, Batı Şeria ve Gazze Şeridi toprakları için Filistin’le ticaretimiz belirli fasıllarda yer alan 
eşyalar için ikili kümülasyona dayalı olarak yürütülmekte ve menşe protokollerine ilişkin 
hükümler ise PAAMK Yönetmeliğindeki menşe kurallarına göre yürütülmektedir. Bu nedenle 
Filistin’e EUR.! Dolaşım belgesi kapsamında hangi kategorideki ürünlerin ihracında TEV 
uygulanacağı konusunda Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelge(2008/2) deki tablolardan 
takibi önerilir. 
(***)  Fareo Adaları ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşmamız “geri ödeme ve muafiyet 
yasağı” hükümlerini içermediğinden bu ülkeye EUR.1 dolaşım belgesi eşliğinde ihracatımıza 
TEV yükümlülüğü doğmamaktadır. Ayrıca Fareo Adaları ile ikili menşe kümülasyonu 
uygulandığından EUR.1 dalaşım belgesi düzenlenmekte olup, menşe protokolleri 
çerçevesinde tercihli menşe kuralları Pan Avrupa Akdeniz Bölgesel Konvansiyon 
Yönetmeliğinde hükümlere göre belirlenmektedir. 
(****) Morityus, G.Kore, Singapur ve Malezya ile yapılan serbest ticaret anlaşmalarımız 
“geri ödeme ve muafiyet yasağı” içermediğinden bu ülkelere menşe ispat belgesi eşliğine 
yapılan ihraç ürünlerimizin imalatında DİR kapsamında üçüncü ülke girdisi kullanılsa dahi, 
nihai ürünün ihracında TEV yükümlülüğü doğmayacaktır. 
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UKRAYNA
DİİB kapsamında 

Buğday ithali  

GTP:1001

TÜRKİYE
Nihai ürün 

Makarna

GTP:1902

PAAMK
1902 GTP lu

ürün Anlaşma 

kapsamında 

değil

•EFTA

•BOSNA HERSEK

•FAROE ADALARI 

TEV

alınırEUR 1

Örnek:3 DİİB kapsamında tarım ürünü ithali – işlenmiş tarım ürünü ihracı

G.V. muaf
EUR.1

AB

(*)TEV

alınmazA.TR

EUR-MED

NOT: Menşeili tarım ürünlerinin ihracında, ikili ya da çapraz kümülasyon kapsamında olup olmadığı,

Anlaşma ekinde ya da İthalat Rejimi Kararı Eki I Sayılı Listede GTİP itibariyle kontrol edilmelidir.

(*) AB’ye ATR eşliğinde işlenmiş tarım ürünü (İTÜ) ihraç ediliyorsa ve girdi temel tarım ürünü ise

telafi edici vergi (TEV) alınmaz. Zira,ülkemizden AB’ye A.TR eşliğinde İTÜ ihracatında AB’ce temel

tarım payı üzerinden vergi/fon zaten tahsil edilmektedir.
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1. AB den A.TR eşliğinde gelen eşya 

AB + Türkiye menşeli ise

İGV istisnası sağlayan belgeler hangileridir?

A.TR Dolşım Belgesi +

 Menşe Belgesi 

 

2. AB den A.TR eşliğinde gelen eşya 

PAMK – PAAMK – BBMK

Sistemi kapsamında (çapraz kümülasyon)menşeli  ise

İGV istisnası sağlayan belgeler hangileridir?

 A.TR dolaşım belgesi +

 Tedarikçi beyanı

 Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı

 



3.  İkili kümülasyon(STA) kapsamında    gelirse 

menşe ibrazı 

•Anlaşma kapsamında olmak ve

•Doğrudan nakliyat kurallarına göre gelmek kaydiyle

Atilla ŞAHİN

İGV istisnası sağlayan belgeler hangileridir?

•EUR.1 Dolaşım Sertifikası

•Fatura Beyanı

•Menşe  Belgesi(Malezya STA)

•Menşe Beyanı (G.Kore-Singapur STA)

 

4.  Çapraz  kümülasyon kapsamında(PAMK-

PAAMK-BBMK)    gelirse menşe ibrazı 

•Anlaşma kapsamında olmak ve

•Doğrudan nakliyat kurallarına göre gelmek kaydiyle

Atilla ŞAHİN

İGV istisnası sağlayan belgeler hangileridir?

EUR.1 Dolaşım Sertifikası

 Fatura Beyanı

EUR-MED Dolaşım sertifikası

EUR-MED Fatura Beyanı

 

 NOT: Gümrük Yönetmeliği’nin 38 ve 205/4.üncü maddelerinde yapılan değişiklik (24.05.2019 tarihli 

Resmi Gazete ile) ve bu kapsamda Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda “TABLO”  

revize edilmiştir 
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Sayfa 148-149;  Soru:69 

İkili STA yapılan ülkeler menşeli eşyanın AB ülkeleri üzerinden ithal edilmesi halinde İGV muafiyeti 

uygulanabilir mi? 

Örnek:1 

Bilindiği üzere Türkiye ile Malezya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ikili kümülasyon 
öngören ve iki ülke arasındaki ticarette geçerli olan bir Anlaşmadır. Malezya’nın AB ile ayrıca 
yapmış olduğu Anlaşma, Türkiye-AB arasındaki ticarette geçerli değildir. Diğer bir deyimle 
Türkiye, AB ve Malezya arasında çapraz kümülasyon esasına dayalı ekonomik alan yaratan bir 
anlaşma bulunmamaktadır. Bu nedenle AB üzerinden Türkiye’ye ihraç edilen Malezya menşeli 
eşya ilave gümrük vergisine tabi ise ibraz olunan menşe belgesine istinaden İGV muafiyeti 
uygulanamaz.  
 
Ancak, söz konusu eşya Malezya’dan Türkiye’ye ihraç edilmesi halinde; 
 

- Anlaşma kapsamında olması, 
- Doğrudan nakliyat kurallarına göre gelmiş olması, 
- Türkiye-Malezya STA ile belirlenmiş geçerli bir menşe ispat belgesi sunulması 



 
Hallerinde İGV muafiyeti uygulanır. 
 
Diğer yandan ikili kümülasyona dayalı menşeli eşyanın AB den A.TR dolaşım sertifikası 
eşliğinde gelmesi halinde bu eşya için 2006/10895 sayılı Karar’ın 69’uncu maddesinde 
belirtilen tedarikçi beyanı ya da uzun dönem tedarikçi beyanı (UDTB) düzenlenemez.  
 

 

 

Örnek: 2 

Aşağıdaki Tabloda görüldüğü şekilde Türkiye-G. Kore veya Türkiye-Singapur STA kapsamında 
menşeli ürünler doğrudan bu ülkelerden gelmesi ve Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin 
Yönetmelikte yer alan “Menşe Beyanı” nın ibraz edilmesi halinde, hem gümrük vergisi 
açısından tercihli tarife uygulanır, hem de İGV ödenmez. Ancak, söz konusu ülkeler menşeli  
ürünler AB ülkelerine ihraç edilip, AB de serbest dolaşıma girdikten sonra G. Kore’de veya 
Singapur’da yerleşik ya da diğer bir üçüncü ülkedeki firma tarafından faturası kesilip faturada 
“menşe beyanı” bulunsa dahi İGV açısından geçerli olmaz.  
 
Türkiye G. Kore ve Türkiye-Singapur STA’nın uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 19 uncu 
maddesi gereği menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin ihracatı sırasında 
düzenlenir. İhracat sırasında düzenlenmeyen hallerde ise ait olduğu ürünlerin ithalatından 
itibaren iki yıl içinde olmak kaydıyla ithalattan sonra da düzenlenebilir. 
 
Diğer yandan Türkiye-G. Kore STA Yönetmeliğinin 31; Türkiye-Singapur STA Yönetmeliğinin 
30 uncu maddelerinde; 
 
“İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket 
tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği 
durumlarda da, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe 
beyanlarını kabul edebilir.” 
 
Hükmünün söz konusu Yönetmeliklerin 19 uncu maddesindeki hükme aykırı düşmemesi 
gerekir. Bu hükümden ifade edilmek istenen husus, menşeli ürün G.Kore veya Singapur’dan 



Türkiye’ye doğrudan ihraç edilmesi kaydıyla ve menşe beyanının bir ticari belge(packing list, 
delivery note vb.) üzerinde ihracatçı tarafından yapılması kaydıyla, üçüncü ülkelerde yerleşik 
firmalar tarafından transit ticaret kapsamında G.Kore veya Singapur’dan ihraç edilen ürünler 
için düzenleyecekleri faturalar kabul edilir. Ancak, fatura muhteviyatı eşya ile menşe 
beyanında kayıtlı eşyanın birebir uyumlu olması gerekir. Üçüncü ülke faturası üzerindeki 
menşe beyanı geçerli değildir, ancak muhteviyatı eşyanın menşei konusunda bilgi verir. 
 

 

 

Örnek: 3 

Örnek 3 Taloda ise çapraz kümülasyon uyguladığımız ülkeler(İsviçre) menşeli ürünlerin AB de 
serbest dolaşıma girdikten sonra Türkiye’ye A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi halinde, 
A.TR dolaşım belgesinden dolayı gümrük vergisine tercihli tarife uygulanır, ancak İGV ne 
tercihli tarife(muafiyet) uygulanabilmesi için söz konusu ürünün çapraz kümülasyon 
kapsamında menşeli olduğunu tevsik eden ve fatura, teslimat notu ya da bir ticari belge 
üzerinde tedarikçi tarafından beyan edilerek imzalanan tedarikçi beyanı ya da uzun dönem 
tedarikçi beyanının ithalat sırasında ibraz edilmesi gerekir. 
 



 

 

Sayfa: 142,  Soru: 68 

68. AB ülkelerinden gelen AB menşeli ya da çapraz kümülasyon kapsamında 
menşeli olan eşyanın ithalinde ödenen İGV si hangi durumlarda geri verilir? 

 
İlave gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin Kararların 3/1 inci maddesinde, AB’den A.TR 
dolaşım belgesi eşliğinde gelen eşyanın ithalinde AB ve Türk menşeli olan eşyalar ile 
Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz kümülasyon 
sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki kaydıyla ilave gümrük 
vergisi alınmaz.  
 
Dikkat edileceği üzere AB den gelen eşya için İGV uygulanmaması için yalnızca AB ve Türk 
menşeli ya da çapraz kümülasyon sistemine dahil bir ülke menşeli olması yeterli değildir. 
Muafiyetin uygulanabilmesi için aynı zamanda A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi de 
öngörülmüştür. A.TR dolaşım belgesine ilişkin kurallar Türkiye ile AB arasındaki Gümrük 
Birliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 2006/10895 sayılı Karar ile 
düzenlenmiştir. Bu Karar hükümlerine göre AB den serbest dolaşım statüsünde bulunan 
eşyanın Türkiye’ye ihracında A.TR dolaşım belgesinin hata veya ihmal gibi nedenlerle 
düzenlenemediği hallerde sonradan da A.TR dolaşım belgesi düzenlenebilir. İthalat sırasında 
A.TR dolaşım belgesi sunulamayan durumlarda,  AB için uygulanan tercihli tarife uygulanmaz 
ve İthalat Rejimi Kararı EK II ve EK III sayılı listelerdeki “Diğer Ülkeler” sütunundaki tercihsiz 
tarife uygulanır. Geçerli bir A.TR dolaşım belgesinin sonradan ibrazı halinde ise ithalat 
sırasında alınan gümrük vergisi beyan sahibi tarafından Gümrük Kanunu’nun 214.üncü 
maddesi kapsamında vergilerin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde talep edilmesi 
halinde geri verilir.  
 
Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesi kapsamında geri verme işlemi, Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde belirlenen Cumhurbaşkanlığı Kararları 
çerçevesinde belirlenmiştir. Bu nedenle ilave gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük gibi mali 
önlemler ulusal mevzuatımıza göre belirlendiğinden, İGV veya EMY nin geri verilmesi talepleri 
Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesine değerlendirmeye alınmaz. Ancak aşağıda 



Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarında belirtildiği üzere Gümrük Kanunu’nun 211/2 inci 
maddesi kapsamında değerlendirilebilir. 
 
Konuya ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2019 tarih ve 46658088 sayılı 
yazılarının ikinci maddesinde aşağıda belirtildiği şekilde açıklık getirilmiştir 
 

“2. A.TR Dolaşım Belgesinin serbest dolaşıma girişi sırasında mevcut olmaması ve 

süresi içinde “sonradan verilmiştir” ibareli bir A.TR Dolaşım Belgesinin ibraz 

edilmesi durumunda; 

a. Serbest dolaşıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesinin veya 

tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın beyanname ekinde mevcut olması 

halinde tahsil edilen EMY veya İGV’nin 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 211/2 nci maddesinde 

belirtilen sürede başvurulması üzerine geri verilmesi, 

(Ancak eşyanın İGV BKK’ları 3/1 inci maddesi gereğince Türkiye'nin taraf olduğu serbest 

ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli 

olması durumunda; eşyanın menşeinin yalnızca tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi 

beyanı ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kapsamdaki eşyanın menşeinin menşe 

şahadetnamesi ile tevsiki mümkün bulunmamaktadır.) 

b. Yürürlükten kaldırılan söz konusu Tebliğler kapsamı düzenlenen “ihracatçı beyanı”nın 

Tebliğlerde de belirtildiği üzere A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ibrazı gerektiğinden, eşyanın 

A.TR Dolaşım Belgesi olmaksızın serbest dolaşıma girişi sırasında ihracatçı beyanının 

beyanname ekinde mevcut olması halinde ise tahsil edilen EMY veya İGV’nin geri 

verilmemesi, 

c. Serbest dolaşıma girişi sırasında eşyanın menşeine dair bir belgenin beyanname ekinde 

mevcut olmaması durumunda ise 

i. İlgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, mezkur Tebliğler gereğince gerek ihracatçı 

beyanının gerekse tedarikçi beyanının veya uzun dönem tedarikçi beyanın eşyanın serbest 

dolaşıma girişi sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden, sonradan ibraz edilen söz konusu 

belgelerin kabul edilmemesi ve tahsil edilen EMY ve İGV’nin geri verilmemesi, 

ii. Gümrük Yönetmeliğinin 38/2.inci maddesi gereğince menşe şahadetnamesinin sonradan 

getirileceğine dair yazılı bir talepte bulunulması ve menşe şahadetnamesinin süresi içinde 

ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur 

Yönetmeliğin 38/3.üncü maddesine göre iade edilmesi, (Ancak eşyanın İGV ne ilişkin 

BKK’larının 3/1 inci maddesi gereğince Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları 

çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olması 

durumunda; eşyanın menşeinin yalnızca tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı 

ile kanıtlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu kapsamdaki eşyanın menşeinin menşe 

şahadetnamesi ile tevsiki mümkün bulunmamaktadır.) 

yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.” 

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarında açık olarak ifade edildiği üzere, AB den gelen 
eşyanın ithalinde A.TR dolaşım belgesi ibraz edilmediği durumda;  

http://www.mevzuat.net/gumruk/yonetmelik2009/ynt02.aspx#M38
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- AB menşeli eşya için, serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesinin gümrük 
beyannamesi ekinde sunulması, 

- Çapraz kümülasyon kapsamında menşeli olduğunu tevsik eden “tedarikçi beyanı” ya 
da “UDTB” nın, eşyanın serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamesi ekinde 
sunulması, 

Halinde, A.TR dolaşım belgesinin ibraz edilmemesinden dolayı hem gümrük vergisi, hem de 
ilave gümrük vergisinin ödenmesi gerekmektedir. 
 
2006/10895 sayılı Kararın 12 ila 16.ıncı maddeleri kapsamında “SONRADAN 
DÜZENLENMİŞTİR” kaydını içeren geçerli bir A.TR dolaşım belgesinin (dört aylık vize süresi 
aşılmamak kaydıyla) Gümrük Kanununun 214 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde 
beyan sahibince ilgili gümrük idaresine sunulması halinde “ithalat sırasında ödenen “gümrük 
vergisi” için geri verme talebinde bulunulabilir.  
 
Sonradan düzenlenmiş şerhini içerir geçerli bir A.TR dolaşım belgesinin sunulması nedeniyle 
ithalat sırasında ödenen İGV için de Gümrük Kanununun 211/2 inci maddesine istinaden 
beyan sahibince geri verme talebinde bulunulabilir. 
 
 

Sayfa: 153,  Soru: 73 

Soru: 73 Ek mali yükümlülük (EMY) uygulanan ürünlerin ithalinde hangi 
durumlarda menşe belgesi ibrazı zorunludur? 
 
Menşe esaslı EMY uygulanmasına ilişkin Kararlarda, EMY uygulanmayan ülkeler menşeli 
beyan edilecek eşyalar için menşe belgesi ibraz zorunluluğu getirilmesine ilişkin hüküm 
bulunmamaktadır.  
 
Meksika menşeili otomobillerin A.TR ile ithalinde EMY öngören Karar’da ise; “gümrük 
idarelerince A.TR belgesi dışında ayrıca bir menşe ispat belgesi talep edilmez.” hükmü 
bulunmaktadır. 
 
Ancak, bazı Kararlarda; “eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur” 
hükmü bulunmaktadır. (Örn. 2018/11799 sayılı BKK) 
 

A- 2018/11799 Sayılı Karar kapsamında GTS ülkeleri menşeli eşyanın AB 
ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi halinde uygulanan ek 
mali yükümlülük(EMY) 

 

2018/11799 sayılı "Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” 
kapsamında olan ve AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen 
Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, 
Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli eşya için,AB’nin Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi(GTS) ile ülkemizde uygulanan GTS arasındaki farklı tercihli tarife uygulamaları 
nedeniyle,ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla telafi edici 
vergi olarak ek mali yükümlülük (EMY) tahsil edilmektedir. 
 
AB den A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ürünlerin EMY uygulanmayan ülkeler menşeli 
olduklarının tevsiki Gümrük Yönetmeliği’nin 38 ve 205 inci maddelerinde yapılan düzenleme 
ile menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi durumda  A.TR dolaşım belgesi 



ibraz edilmesine rağmen İthalat Rejimi Kararı Ek listelerinde diğer ülkeler için uygulanan 
gümrük vergisi tahsil edilmektedir. 
 
Konuyla ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2020 tarih ve 52216372 sayılı yazılarında 

belirtildiği üzere; 

 
“Diğer taraftan, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen söz konusu eşyanın menşe 

şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında mevcut olmaması 

ve menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine yazılı bir talepte 

bulunulması halinde, ek mali yükümlülüğe isabet eden tutarın Karardaki en yüksek had esas 

alınmak suretiyle hesaplanarak emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması 

gerekmektedir. Menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete 

alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine 

göre iade edilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, "2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan 

Gümrük Birliği'nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma 

girişten sonra “sonradan verilmiştir" ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir 

A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde Gümrük Kanununun 214 

üncü maddesi gereğince tahsil edilen gümrük vergisi geri verilmektedir. 

Bu itibarla, 2018/11799 sayılı Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler harici menseli 

beyan edilen ve AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren Karar 

kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine İbraz edilmesi 

durumunda; 

1. Eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe 

şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyanname ekinde 

bulunması ya da menşe şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili 

sırasında mevcut olmayıp sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine yazılı bir talepte 

bulunulmuş olması koşuluyla A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine sunulması 

halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisinin Gümrük 

Kanunu’nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi, 

2. Eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığım tevsik eden menşe şahadetnamesinin 

birinci maddede belirtilen şekilde gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu 

eşya için; 

a. Mezkur Karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY'nin Karardaki en yüksek had 

üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve 

tahsil edilmesi, 

b. EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesini müteakip “Diğer Ülkeler” oranında 

tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanununun 214 üncü 

maddesi çerçevesinde geri verilmesi, 

yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 



Bunun yanında, A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan 

söz konusu eşya için gümrük vergileri tahsil edildiğinden herhangi bir vergi kaybının olmadığı, 

öte yandan A.TR dolaşım belgesinin sonradan ibrazı halinde tahsil edilen gümrük vergilerinin 

geri verilmesinin Gümrük Kanununun 214 üncü maddesinin amir hükmü gereği olduğu göz 

önüne alındığında yukarıda bahsi geçen işlemler için Gümrük Kanununun Onbirinci Kısım 

cezai hükümlerinin uygulanmaması gerekmektedir.” 

Şeklinde detaylı olarak yapılacak işlem süreci açıklanmıştır. Bu süreç aşağıdaki algoritmik 
tabloda özetlenmiştir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

B- 2018/11973 sayılı Karar kapsamında ABD menşeli eşyaların ithalinde 

uygulanan ek mali yükümlülük 

2018/11973 sayılı Karar’da gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilmiş ürünlerin ABD 

menşeili olması halinde bu pozisyonların karşılarında belirtilen oranlarda ek mali yükümlülük 

uygulanması hükme bağlandığından,  ABD menşeili eşya hangi ülkeden gelirse gelsin (AB 

dahil) ek mali yükümlülüğe tabi tutulacaktır. Burada söz konusu Karar kapsamı eşyaların 

ihraç ülkesinin önemi bulunmamakta olup, eşyanın ABD menşeili olması dikkate alınacaktır.  

Ancak, söz konusu Karar kapsamında tarife pozisyonları ve tanımları belirtilmiş olan eşyalar 

ABD menşeili değilse, ihraç ülkesinin AB, Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız ülkeler veya 

üçüncü ülkeler olması durumuna göre aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde menşe statüsünü 

kanıtlayan belgelerin ibrazı halinde EMY uygulanmaması gerekir. 



Ek Mali Yükümlülüğün hangi hallerde uygulanmayacağına ilişkin Tablo 

 

 

C- Gümrük Yönetmeliğinin 38 ve 205 inci maddeleri kapsamında menşe 

belgesi ibrazına ilişkin hükümler 

Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yapılan düzenleme ile  menşe esaslı ticaret 

politikası önlemleri yanında menşe esaslı olarak uygulanmakta olan ilave gümrük vergisine ve 

ek mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde Yönetmeliğin 205/4 üncü 

fıkrası hükmü hariç olmak üzere önlemlerin uygulanmaması için eşyanın menşeinin menşe 

şahadetnamesi ile kanıtlanacağı hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin 38 inci maddesi hükmü; 

“Madde 38-(1) 205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla menşe 

esaslı ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer 

mali yükümlülüklere tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin, ilave gümrük vergisinin 

veya mali yükümlülüklerin uygulanmaması için eşyanın söz konusu uygulamalara tabi ülke 

menşeli olmadığını veya başka bir ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla o ülke 

menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe ülkenin veya ihracatçı ülkenin 

yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan menşe şahadetnamesi ibraz edilir. 

(2) Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş 
beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil veya muhteva 
itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi 
halinde; menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali 
yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler nakit teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun 
bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre 
verilir. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre 
gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir. Süresi içinde usulüne uygun olarak 



düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibrazı halinde alınan teminat iade edilir. Menşe 
şahadetnamesinin kabul edilmemesi halinde ise alınan teminat irat kaydedilir. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen haller dışında, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave 
gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin beyan edilerek 
ödenmesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere 
menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutar geri 
verilir. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre 
gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir.” 

 

Ayrıca Gümrük Yönetmeliği’nin 205/(3) üncü maddesinde; 

“(3) Serbest dolaşıma girişte, ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek 

mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyanın menşei, menşe şahadetnamesi 

ile ispat olunur. Menşe şahadetnamesi, eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyanname 

ekinde ibraz edilir.” 

Bu hükümlere göre, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak bir eşya için menşe esaslı 

ek mali yükümlülük öngörülmesi halinde, ek mali yükümlülük öngörülmeyen ülkeler menşeli 

eşyaya mali önlemin uygulanmaması için, ek mali yükümlülük uygulanmayan ülke menşeli 

olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesi ile tevsik edilmesi gerekir. 

Diğer yandan Türkiye’nin bazı ülke ülke grupları ile yapmış olduğu anlaşmalar kapsamında 
EUR.1 ve EUR-MED dolaşım belgesi, fatura beyanı, menşe beyanı, menşe belgesi gibi menşe 
ispat belgesi ibrazında veya tek taraflı tercihli tarife uyguladığımız ülkelerden REX menşe 
beyanı, Form A Belgesi gibi muhteviyatı eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgelerin ibrazı 
halinde ayrıca menşe şahadetnamesi ibraz edilmez. İthal eşyası için tercihli tarife 
uygulanmasını sağlayan tercihli menşe ispat belgesi ibrazı halinde ayrıca menşe 
şahadetnamesi istenilmesine gerek bulunmamaktadır. Tercihli tarife uygulanmayan 
durumlarda önlemin uygulanmaması için menşe şahadetnamesi ibrazı gerekmektedir. 
 
Gümrük Yönetmeliğinin 205/4 üncü maddesi; 
 
“(4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük 
gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;  
 
a) Türkiye'nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde veya tek 

taraflı olarak tanıdığı tercihli tarife uygulamasından faydalanmak amacıyla eşyanın tercihli 

menşeini tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi halinde, 

b) Serbest ticaret anlaşmaları veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi çerçevesinde tercihli 

tarife uygulamasının ortadan kalktığı tarihten önce gümrük gözetimi altında bulunan serbest 

dolaşımda olmayan eşyaya ait dördüncü fıkranın (a) bendinde sayılan belgelerin ibraz 

edilmesi halinde, 

c) Doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya ticaret politikası 

önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük uygulanan 

ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, 



ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü 

tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini 

belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı 

kalmak kaydıyla, 

menşe şahadetnamesi aranmaz. Ancak, (c) bendinin istisnası olarak, eşyanın aynı zamanda 

birden fazla ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer 

mali yükümlülüklere tabi olması ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı 

oranların belirlenmiş olması durumunda menşe şahadetnamesi aranır. Menşe şahadetnamesi 

ibraz edilmemesi halinde, tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem 

yapılır.” 

c) bendinin istisnasını bir örnek ile açıklarsak; Çin menşeli X ürünü için ticaret politikası 

önlemi kapsamında dampinge karşı vergi uygulanmaktadır. X ürünü AB’den  A.TR dolaşım 

belgesi eşliğinde gelmekte olup bu ürün aynı zamanda 2018/11973 sayılı Karar kapsamında 

ABD menşeli olanlar için ek mali yükümlülük uygulanmaktadır. Beyan sahibince Çin menşeli 

beyan edilmesi ve ithalinde Çin menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesi ibraz 

edilmediği taktirde beyan edilen eşyanın ABD menşeli olup olmadığı hususunda tereddüt hasıl 

olacaktır. Özellikle ek mali yükümlülük tutarının dampinge karşı vergi tutarından fazla olması 

halinde gümrük idaresince Yönetmeliğin 205/4-c bendinin istisna hükmüne göre menşe ibrazı 

yapılmayan durumlarda ek mali yükümlülük için ek tahakkuk yaparak ve idari para cezası 

uygulayacaktır. 

 

Sayfa: 160, Soru: 76 

Ticaret politikası önlemine tabi maddelerin ithalinde menşe şahadetnamesi 
uygulanmayacak durumları gösterir tablo: 
 

İhraç ülkesi 
 

AB ülkeleri AB ülkeleri PAMK-
BBMK 

PAAMK İkili STA GTS 

Menşe 
statüsü 

Serbest 
dolaşımdaki 

eşya + AB 
menşeli eşya 

Çapraz 
kümülasyon 

kapsamında 
menşeli 

Çapraz 
kümülasyon 

kapsamında 
menşeli 

Çapraz 
kümülasyon 

kapsamında 
menşeli 

Anlaşma 
kapsamında 

menşeli 

GTS 
ülkesi 

menşeli 
eşya 

Menşe 
ispat/Dolaşım 
belgesi 

A.TR + Menşe 

Şahadetnamesi 

A.TR + 

Tedarikçi 
Beyanı 

-EUR.1 

-Fatura 
Beyanı 

-EUR-MED 

-EUR-MED 
Fatura 

Beyanı 

-EUR.1 

-Menşe 
Belgesi 

-Menşe 
Beyanı 

-Form A 

-Fatura 
Beyanı(*) 

-REX 
Beyanı(**) 

 
(*)  Türkiye’den GTS ülkesine menşeili ürün ihracatında fatura kıymeti 6000 Avroyu aşmayan tutarlar 
için tüm ihracatçılar tarafından düzenlenebilir. 
(**) Kayıtlı İhracatçı Sistemine(REX) kayıtlı GTS ülke ihracatçıları tarafından elektronik “Menşe Beyanı” 
yapılır. 
 

 

 



Sayfa: 166,  Soru: 83 

83. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminde eşyanın menşeinin ispatı hangi 
belgeler ile yapılır? 

 
Faydalanan Ülke menşeli ürünler Türkiye’ye; 

- Kayıtlı İhracatçı Sistemine uyum sağlamamış Faydalan Ülke tarafından düzenlenmiş 
Form A Menşe Belgesi, 

- Fatura toplam kıymeti 6000 Avroyu geçmeyen ve bir sevkiyata konu olan menşeli 
ürünler için herhangi bir ihracatçı tarafından düzenlenen Menşe Beyanı, 

- Fatura toplam kıymeti 6000 Avroyu geçen ve tek sevkiyata konu olan menşeli ürünler 
için Faydalanan ülkenin 501 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında belirtilen Kayıtlı 
İhracatçı Sistemine ilişkin şartlara uyum sağlaması halinde kayıtlı ihracatçılar 
tarafından elektronik olarak düzenlenen Menşe Beyanının 

 
İbrazı halinde tercihli tarifeden yararlandırılır. 
 
Sebest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın GTS tavizinden 
faydalanabilmesi için ibraz etmesi gereken menşe ispat belgeleri: 
 
Form A Menşe Belgesi; 

- Hatalar, istenmeyen ihmaller veya özel nedenlerle ihracat anında düzenlememesi 
veya teknik nedenlerle ithalat anında kabul edilmediğinin kanıtlanması hallerinde 
sonradan düzenlenebilir. 
 

- Form A Menşe Belgesinin çalınması, kaybolması ya da hasar görmesi nedeniyle talep 
edilmesi halinde ikinci nüsha Form A Menşe Belgesi düzenlenebilir. 

 
Menşe Beyanı; 

- 5 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğin(GTS) EK-1 numaralı tablosunda yer alan Kayıtlı 
İhracatçı Sistemine(REX) ilişkin şartları karşılayan ülkeler Form A Menşe Belgesi yerine 
“Menşe Beyanı”nda bulunur. 
 

- 5 seri Nolu Tebliğin EK-2 nolu tablosunda kayıtlı olan ve Kayıtlı İhracatçı Sistemine 
entegrasyonu yönünden geçiş sürecinde olan ülkelerin ihracatçılarınca Form A Menşe 
Belgesi ibraz edilebilir veya kayıtlı ihracatçılar tarafından menşe beyanında 
bulunulabilir. 

 

- Kayıtlı İhracatçı Sistemine henüz dahil olmayan ülkeler Tebliğin Ek-3 nolu tablosunda 

belirtilmiş olup, söz konusu ülkelerde bulunan ihracatçılar tarafından ibraz edilen  

Form A Menşe Belgesi kabul edilmeye devam edilir, ancak anılan ülkeler için menşe 

beyanı imkanı tanınmaz. 

 
GTS tavizinden yararlanmayı sağlayan Form A Menşe Belgesi vize edildiği tarihten itibaren, 
Menşe Beyanı ise beyanın yapıldığı tarihten itibaren 12 ay süreyle geçerlidir. 
 

 


