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BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KIRALLIĞI STA KAPSAMI EŞYANIN TERCİHLİ 
MENŞENİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR. 

  

25 Mayıs 2021 Tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette 
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve 
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının eki “Menşe Kuralları ve Menşe 
İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esasları düzenlemesi amaçlanmıştır. 
 
Bu yönetmeliğe göre bazı önemli hususlar aşağıdaki gibidir; 
 

 1 Ocak-14 Nisan 2021 arası alınmış teminatların iadesi bugün yayımlanan Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda incelenerek iade edilebilecektir. 
 

 AB menşeli girdilerin, Avrupa Birliği ve  Birleşik Krallık STA kapsamında AB menşeli olduğunun 
ispatı A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşya için AB’deki tedarikçisi tarafından 
düzenlenen  Tedarikçi Beyanı ile yapacaktır. 
 

 Yönetmeliğe göre bünyelerine İngiltere, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB 
veya EK-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen 
ürünler, Türkiye’de  yetersiz işlem ve işçiliğin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları 
şartıyla, Türkiye menşeli olarak kabul edilecektir. 

 
 Bir menşe beyanı, 

 
o İthal edilen eşyanın Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları karşıladığını 

açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, yönetmelik eklerinde belirlenen 
biçimde yazılı olarak yapılacaktır. 

o Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat 
notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilecek veya bunlara eklenebilecektir. 
 

 Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebilir. Bu durumda, 
düzenleyen kişinin açık bir şekilde yazılı olması ve şekil ile içeriğinin yönetmelik ekinde 
yer verilen örneğe uygun olması koşuluyla; 
 

o İhracatçı tarafından kağıt ortamında ıslak imza atılmak suretiyle düzenlenmesini müteakip 
elektronik ortama aktarılarak ithalatçıya gönderilen beyanın, 

o İhracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasının imajını taşıyan veya elektronik 
olarak imzalanan, herhangi bir imza imajı içermeyen beyanın, 

 
yer aldığı fatura, teslimat notu veya ticari belgenin aslı veya elektronik ortama aktarılarak 
ithalatçıya gönderilen nüshasının, yazıcıdan alınan çıktısı kabul edilecektir. 
 
 Türkiye’den yapılan ihracat işlemlerinde, sonradan kontrole tabi tutulması halinde süreci 

kolaylaştırmak amacıyla, menşe beyanı metninin sonuna ihracatın gerçekleştirildiği gümrük 
idaresinin adı “Customs Office of Export - … ” şeklinde ilave edilebilir. 
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 Türkiye veya İngiltere, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay veya ithalatçı 

ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlıyacaktır. 
 

 Türkiye veya İngiltere, bir menşe beyanının; 
 

o Menşeli eşyanın bir ülkeye tek bir sevkiyatı için veya, 
o Menşeli aynı eşyanın birden fazla sevkiyatı için, on iki ayı geçmemek kaydıyla menşe 

beyanında belirtilen süre dâhilinde, 
 
kullanılmasına imkan tanınıyor ve ithalatçı ülke, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak 
geçerlilik süresinden sonra gümrük idaresine sunulan bir menşe beyanını tercihli tarife amacıyla 
kabul edilecektir. 

 
 Anlaşma kapsamında Türkiye’ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 

Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro’yu aşmadığı hallerde, 
menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecektir. 

 
 Türkiye veya İngiltere, belgelerin ibraz edilen eşyaya ait olduğu kesin ise, menşe beyanında yer 

alan ifadeler ile eşyanın ithalat işlemleri için gümrük idaresine ibraz edilen belgelerde yer alan 
ifadeler arasında küçük farklılıkların tespit edilmesinin menşe beyanını geçersiz ve hükümsüz 
kılınmayacaktır. 

 
 Türkiye veya İngiltere, menşe beyanındaki yazım hataları gibi açıkça belirgin hatalardan dolayı, 

bu hatalar menşe beyanında yer alan ifadelerin doğruluğu ile ilgili şüphe yaratmıyorsa, menşe 
beyanı reddedilmeyecektir. 
 

Bilgilerinize sunarız. 

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. 

 
Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Levent ÖZKARDEŞ 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


