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MENŞE ŞAHADETNAMESİNİN HANGİ ÜLKE TARAFINDAN DÜZENLENECEĞİ GÜMRÜKLER GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAYINLADIĞI YAZI İLE NETLİK KAZANMIŞTIR. 

 

  

Bilindiği üzere, mevzuat gereği menşe şehadetnamesini ya menşe ülkenin ya da ihracatçı ülkenin 
düzenlemesi gerekiyor. Menşe ülkesinde tereddüt yok, ancak ihracatçı ülke konusunda tereddütler vardı. 
 
Gümrük Yönetmeliğinin 38/1 inci maddesi “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” hükmünü amir. 
 
AB üyesi ülkelerle yapılan ticarette bazı durumlarda, bu iki menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkenin 
dışında farklı sevk ülkesi veya ticaret yapılan ülkenin söz konusu olabildiğinin görülmekte olup, bunun da 
gümrük idarelerinde ilgili mevzuat maddesinin ifade etmediği durum olarak algılandığı belirtilmektedir. 
AB üyesi ülke ile yapılan ticarette; menşe ülkesi, ticaret yapılan ülke, ihracat ülkesi/sevk ülkesinin farklı 
AB üyesi ülkelerden birisi olsa bile, düzenlenen meşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi gerektiğinin net 
bir şekilde altı çizilmiş oldu. AB üyesi ülkeler dışında, ticaret yapılan diğer ülkelerden gelen eşya için ise; 
Gümrük Yönetmeliğinin 38/1. Maddesindeki ibarelere sadık kalınarak, sadece menşe ülkesi veya 
ihracatçı ülke tarafından düzenlenen menşe şahadetnamelerinin kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
Kısaca özetlemek gerekirse; Ticaret Bakanlığı, son yazısı ile, ticaret ülkesi ve sevk ülkesinin farklı AB 
ülkeleri olduğu durumlarda ticaret ülkesince düzenlenen Menşe Şehadetnamelerinin de kabul 
edilmesinin mümkün olduğunu teyit etti. 
 
 Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
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veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
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