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TÜRKİYE BİRLEŞİK KRALLIK SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ İKİNCİ MENŞE YÖNETMELİĞİ 
YAYINLANMIŞTIR.  

  

Bildiğiniz üzere 14 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret 
Anlaşmasının menşe Protokolü değiştirilmişti. Geçtiğimiz hafta 2021-43 sayılı sirkülerimizde yayınladığı 
üzere, STA'nın uygulamaya başladığı 01 Ocak ila 14 Nisan arası dönem için geçerli ilk Menşe 
Yönetmeliği yayımlanmıştı. 14 Nisan ve sonrası dönemi kapsayan ikinci Menşe Yönetmeliği ise 30 Mayıs 
2021 Tarihli ve 31496 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin yayınlaması ile birlikte 
25.5.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya 
ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli 
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
 
Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolün uygulanmasına dair usul ve esasları 
düzenlemesi amaçlanan bu yönetmelik ile ilgili olarak bir önceki sirkülerimizde konuyu detaylandırmıştık. 
 
Kısaca tekrar özetlemek gerekirse; 
 
 

 Bugün itibariyle BK'dan ithalatlarda artık teminat alınmayacaktır. Ayrıca, 14 Nisan ve sonrası 
dönem için de daha önce verilmiş teminatlar Gümrük idaresine başvurularak geri alınabilecektir.  
 

 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 (EK-4) ile yapacaktır. 

 
 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 Ek-4 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. 
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 Türkiye’de düzenlenen menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını 

taşıyacaktır. 
 

 Ancak onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış menşe beyanını kendi el yazısıyla 
imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ilgili 
gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmayacaktır. 

 
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  

 


