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T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne 
 

 
İlgi: 15.05.2020 tarih 54412390 sayılı Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı yazınız. 
 
İlgi’de kayıtlı yazınızda, Gümrük Yönetmeliği’nin 205. Maddesinden bahsedilmiş, 

maddenin 4. 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, eşyanın tercihli menşeini tevsik eden belgenin ibraz edilmesi 
durumunda, menşe şahadetnamesi aranmaz.” Hükmü belirtilmiştir. Ancak devam eden paragrafta; “ 
Türkiye’nin bazı ülke grupları ile yaptığı anlaşmalar veya tek taraflı tanıdığı tercihli tarife 
uygulaması kapsamında, tercihli rejime konu olması, ithalat rejimi kararı listelerde tavizli bir vergi 
olması görüşünden bahsedilip, bütün ülkeler için aynı vergi oranının uygulandığı durumda, 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 ve ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine ve ek mali yükümlülüğe tabi 
olması halinde menşe şahadetnamesi istenecektir.” İfadeleri yer almaktadır. 

Gümrük Yönetmeliği’nin 205. Maddesi 4. Fıkrası (a) bendi “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,” menşe Şahadetnamesi aranmaz açıkça belirtilmesi ve Bilge sistemi üzerinden 
yapılan sorgulamada menşe şahadetnamesi istenmemesine rağmen, üyelerimizden gelen talepler 
neticesinde, bazı gümrük idarelerinizce ilgide kayıtlı yazınız dayanak gösterilerek İthali yapılmak 
istenen eşyaların bütün ülkeler için aynı vergi oranının uygulandığı durumda söz konusu eşya için 
ayrıca ilave Gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüğe tabi olması halinde ise   EUR 1 belgesinden ya 
da  fatura  beyanından başka  ayrıca menşe şahadetnamesi  istendiği anlaşılmıştır. 

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız mevzuat kapsamında, Gümrük Yönetmeliği 205. 
Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen menşe Şahadetnamesi aranmayacak haller ve BİLGE Sistemi 
tarafından Menşe Şahadetnamesi talep edilmemesi durumunda Gümrük İdarelerince Menşe 
Şahadetnamesi talep etmemeleri gerektiği mütalaa edilmektedir. 
Bilgilerinize sunar gereğini arz ederiz. 
 

Saygılarımızla,          
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