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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ

TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) MENŞE KURALLARI ANLAŞMASI
ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ

MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; 28/11/1991 tar�hl� ve 91/2470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le

onaylanan İslam Konferansı Teşk�latı Üyes� Devletler Arasında Terc�hl� T�caret S�stem� Çerçeve Anlaşması �le
2/5/2008 tar�hl� ve 2008/13638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le onaylanan İslam Konferansı Teşk�latı Üyes�
Devletler Arasında Terc�hl� T�caret S�stem� Kurulmasına �l�şk�n Terc�hl� Tar�fe Düzenlemes� Protokolü
kapsamında terc�hl� tav�zlerden yararlanacak eşyanın menşe�n� tesp�t etmek üzere 2/11/2009 tar�hl� ve
2009/15533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le onaylanan İslam Konferansı Teşk�latı Üyes� Devletler Arasında
Terc�hl� T�caret S�stem� (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının uygulanmasına da�r usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, İslam Konferansı Teşk�latı Üyes� Devletler Arasında Terc�hl� T�caret

S�stem� (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının uygulanmasına da�r usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnames�n�n 448 �nc� maddes� �le 2/11/2009 tar�hl� ve 2009/15533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le
onaylanan İslam Konferansı Teşk�latı Üyes� Devletler Arasında Terc�hl� T�caret S�stem� (TPS-OIC) Menşe
Kuralları Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte yer alan;
a) Anlaşma: 2/11/2009 tar�hl� ve 2009/15533 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le onaylanan İslam

Konferansı Teşk�latı Üyes� Devletler Arasında Terc�hl� T�caret S�stem� (TPS-OIC) Menşe Kuralları
Anlaşmasını,

b) Armon�ze S�stem: 10/11/1988 tar�hl� ve 3501 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Uyumu
Sağlanmış (Armon�ze) Mal Tanımı ve Kodlama S�stem� Hakkında Uluslararası Sözleşmede bel�rt�len şek�lde ve
Sözleşmen�n ek�nde yer alan poz�syonları, alt poz�syonları ve bunlara a�t sayısal kodları, Bölüm, Fasıl ve Alt
Poz�syon Notlarını ve Armon�ze S�stem�n yorumu �le �lg�l� Genel Kuralları kapsayan Nomanklatürü,

c) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
ç) Çerçeve Anlaşma: 28/11/1991 tar�hl� ve 91/2470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le onaylanan İslam

Konferansı Teşk�latı Üyes� Devletler Arasında Terc�hl� T�caret S�stem� Çerçeve Anlaşmasını,
d) Elektron�k s�stem: Menşe �spat ve dolaşım belgeler�n�n düzenlenmes�ne yönel�k başvurunun

yapılması, belgeler�n düzenlenmes�, kontrol ed�lmes�, onaylanması ve v�ze �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n�
sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen k�ş� ve kuruluşlarca elektron�k ortamda ver�len
h�zmet ve bu h�zmete da�r altyapıyı,

e) En az gel�şm�ş ülkeler kategor�s�nde yer alan Taraf Ülkeler: 7 ve 8 �nc� maddeler�n uygulanmasında bu
Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla en az gel�şm�ş ülkeler kategor�s�nde yer alan Taraf Ülke �bares�
Bangladeş Halk Cumhur�yet�’n�,

f) Eşya: Hem g�rd�ler� hem de ürünler�,
g) Fabr�ka çıkış f�yatı: Ürün �ç�n Taraf Ülkelerden b�r�nde, n�ha� �şç�l�k veya �şlem�n gerçekleşt�r�lmes�n�

üstlenen �malatçıya fabr�ka çıkışı �t�barıyla ödenen, kullanılan bütün g�rd� kıymetler�n�n dah�l ed�lm�ş olduğu,
elde ed�lm�ş ürünün �hracında ger� ödenm�ş veya ödenecek yurt �ç� verg�ler�n tenz�l�yle bulunan f�yatı,

ğ) Fasıllar, poz�syonlar ve alt poz�syonlar: Armon�ze S�stem veya AS olarak geçen, Armon�ze Mal
Tanımı ve Kodlama S�stem�n� oluşturan Nomanklatürde kullanılan fasıllar, poz�syonlar (dört hanel� kodlar) ve
alt poz�syonları (altı hanel� kodlar),

h) G�rd�: Ürünün �malatında kullanılan herhang� b�r madde, hammadde, parça veya aksam ve
benzerler�n�,

ı) G�rd�ler�n kıymet�: Kullanılan menşel� olmayan g�rd�ler�n �thalatı esnasındak� gümrük kıymet�n� veya
bunun b�l�nmemes� veya tesp�t ed�lememes� hal�nde Taraf Ülkelerden b�r�nde g�rd�ler �ç�n ödenen tesp�t�
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mümkün �lk f�yatı,
�) Gümrük kıymet�: İthalat ülkes�ne �hraç amaçlı satışlarda d�ğer tahs�l ed�leb�l�r verg�ler ve ödenen

m�ktarlar da dâh�l olmak üzere eşya �ç�n gerçekte ödenen veya ödeneb�l�r ücret olan �thal eşyasının satış
bedel�n�; eşyanın satış bedel�ne göre bel�rlenemed�ğ� hallerde;

1) Aynı eşyanın satış bedel�n�,
2) Benzer eşyanın satış bedel�n�,
3) İnd�rgenm�ş kıymet yöntem�n�,
4) Hesaplanmış kıymet yöntem�n�,
5) Ger� dönüş yöntem� kullanılarak bel�rlenen bedel�,
j) İmalat: Montaj veya özel �şlemler de dâh�l olmak üzere sanay� ve tarım ürünler� üzer�nde her türlü

�şç�l�k veya �şlem�,
k) Katma değer: Fabr�ka çıkış f�yatından, eşyaya dâh�l ed�len d�ğer Taraf Ülkeler menşel� her b�r g�rd�n�n

gümrük kıymet�n�n ya da bu kıymet�n b�l�nmemes� veya tesp�t ed�lememes� hal�nde d�ğer Taraf Ülkelerde
g�rd�ler �ç�n ödend�ğ� doğrulanab�l�r �lk f�yatın çıkarılması �le bulunan değer�,

l) Menşe İspat Belges�: Eşyanın Anlaşma kapsamında menşel� olduğunu �spat etmek üzere düzenlenen
ve b�r örneğ� Ek-1’de yer alan TPS-OIC Menşe İspat Belges�n�,

m) Menşel� g�rd�ler�n kıymet�: (ı) bend�nde tanımlandığı şek�lde, gerekl� değ�ş�kl�kler yapılarak
uygulanan bu tür g�rd�ler�n kıymet�n�,

n) Protokol: 2/5/2008 tar�hl� ve 2008/13638 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le onaylanan İslam
Konferansı Teşk�latı Üyes� Devletler Arasında Terc�hl� T�caret S�stem� Kurulmasına �l�şk�n Terc�hl� Tar�fe
Düzenlemes� Protokolünü,

o) Sevk�yat: B�r �hracatçıdan b�r alıcıya aynı anda gönder�len ya da �hracatçıdan alıcıya sevk�nde tek b�r
sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle b�r evrakın olmaması hal�nde tek b�r fatura kapsamına g�ren
ürünler�,

ö) Sınıflandırılma: Ürün veya g�rd�ler�n bel�rl� b�r fasıl, poz�syon ve alt poz�syon altında
sınıflandırılmasını,

p) Taraf Ülkeler: Anlaşmayı onaylamış ülkelerden b�r� olarak;
1) Türk�ye Cumhur�yet�,
2) Bahreyn Krallığı,
3) Bangladeş Halk Cumhur�yet�,
4) B�rleş�k Arap Em�rl�kler�,
5) Fas Krallığı,
6) İran İslam Cumhur�yet�,
7) Katar Devlet�,
8) Kuveyt Devlet�,
9) Malezya,
10) Pak�stan İslam Cumhur�yet�,
11) Suud� Arab�stan Krallığı,
12) Umman Sultanlığı,
13) Ürdün Haş�m� Krallığı’nı,
r) Ülkeler: Karasularını da �çerecek şek�lde Taraf Ülkeler topraklarını,
s) Ürün: B�lahare başka b�r �malat �şlem�nde g�rd� olarak kullanılması söz konusu olsa b�le �mal ed�lm�ş

ürünü,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Menşel� Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşel� ürünler
MADDE 5- (1) Protokole tâb� olarak terc�hl� t�caret düzenlemeler� kapsamında yer alan, b�r Taraf

Ülkeden d�ğer Taraf Ülkeye �hraç ed�len aşağıda bel�rt�len ürünler, Taraf Ülkelerden b�r� menşel� kabul ed�l�r:
a) 6 ncı maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde, tamamen �hracatçı Taraf Ülkede üret�len veya elde ed�len ürünler.
b) 7 nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde, �lg�l� Taraf Ülkede yeterl� �şç�l�k veya �şlemden geç�r�lm�ş olmaları

kaydıyla, söz konusu Taraf Ülkede tamamen elde ed�lmem�ş g�rd�ler �ht�va ederek o Taraf Ülkede elde ed�len
ürünler.

Tamamen üret�lm�ş veya elde ed�lm�ş ürünler
MADDE 6- (1) Aşağıdak� ürünler tamamen �hracatçı Taraf Ülkede üret�lm�ş veya elde ed�lm�ş kabul

ed�l�rler:
a) Taraf Ülken�n kend� topraklarından, sularından veya den�z yatağından çıkartılan �şlenmem�ş ürünler

veya madenc�l�k ürünler�.
b) Ormancılık ürünler� dâh�l Taraf Ülkede hasat ed�len, toplanan veya harmanlanan b�tk�sel ürünler.
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c) Taraf Ülkede doğmuş ve yet�şt�r�lm�ş canlı hayvanlar.
ç) Taraf Ülkede doğmuş ve/veya yet�şt�r�lm�ş hayvanlardan elde ed�len ürünler.
d) Taraf Ülkede avcılık, balıkçılık veya su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� faal�yetler�nden elde ed�len ürünler.
e) Taraf Ülkeler�n karasuları dışındak� den�zlerden kend� gem�ler� �le elde ed�len balıkçılık ürünler� ve

d�ğer den�z ürünler�.
f) Münhasıran (d) ve (e) bentler�nde bel�rt�len ürünlerden kend� fabr�ka gem�ler�n�n bordalarında �şlenen

ve/veya üret�len ürünler.
g) Yalnızca hammaddeler�n ger� kazanılmasına müsa�t o ülkede toplanan kullanılmış g�rd�ler.
ğ) Taraf Ülkede yapılan �malat �şlemler� sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar.
h) Münhasıran (a) �la (ğ) bentler�nde tanımlanan ürünlerden üret�len eşya.
(2) B�r�nc� fıkranın (e) ve (f) bentler�nde bel�rt�len kend� gem�ler� veya kend� fabr�ka gem�ler� ter�m�

sadece aşağıda bel�rt�len gem� ve fabr�ka gem�ler� �ç�n uygulanır:
a) Taraf Ülkelerden b�r�nde kayıtlı veya tesc�ll� olanlar veya
b) Taraf Ülkelerden b�r�n�n bayrağı altında seyredenler veya
c) En az yüzde 60'ı b�r Taraf Ülke vatandaşlarına a�t olanlar veya en az yüzde 75’� Taraf Ülkeler�n

vatandaşlarına a�t olanlar veya yönet�m merkez� bu Taraf Ülkelerden b�r�nde bulunan, müdür veya müdürler�,
yönet�m kurulu veya denetleme kurulu başkanı ve bu kurullar üyeler�n�n çoğunluğunun b�r Taraf Ülke vatandaşı
olan ve �lave olarak, ortaklık veya l�m�ted ş�rket durumunda, sermayes�n�n en az yarısı bu Taraf Ülkelere veya
bu Taraf Ülkeler�n kamu kuruluşları ya da vatandaşlarına a�t olanlar.

Yeterl� �şç�l�k veya �şlem görmüş ürünler
MADDE 7- (1) B�r Taraf Ülkede elde ed�len ürünler, �malatlarında kullanılan menşel� olmayan g�rd�ler�n

kıymet�n�n, ürünün fabr�ka çıkış f�yatının yüzde 60’ını aşmaması kaydıyla, 5 �nc� madde hükümler� kapsamında,
yeterl� derecede �şç�l�k veya �şlem görmüş olarak kabul ed�l�r.

(2) En az gel�şm�ş ülkeler kategor�s�nde yer alan Taraf Ülkeler, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmaya
başlandığı tar�hten �t�baren beş yıl boyunca ürünler�n �malatında yüzde 70 oranında menşel� olmayan g�rd�
kullandığı takd�rde, n�ha� ürün yeterl� �şç�l�k veya �şlem görmüş olarak kabul ed�l�r.

Menşe kümülasyonu
MADDE 8- (1) 5 �nc� madde hükümler� saklı kalmak kaydıyla, d�ğer Taraf Ülkeler menşel� g�rd�ler b�r

Taraf Ülkede elde ed�lm�ş ürün �ç�ne dah�l ed�ld�kler� takd�rde;
a) O Taraf Ülkede gerçekleşt�r�len �şç�l�k veya �şlem�n, 9 uncu maddede bel�rt�len �şç�l�k ve �şlemler�n

ötes�nde olması,
b) O Taraf Ülke menşel� g�rd�ler toplamının, ürünün fabr�ka çıkış f�yatının yüzde 40’ından az olmaması,
c) En az gel�şm�ş ülkeler kategor�s�nde yer alan b�r Taraf Ülke menşel� �çer�ğ�n toplamının �se, bu

Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren beş yıllık süre boyunca, ürünün fabr�ka çıkış f�yatının yüzde
30'undan az olmaması kaydıyla,

o Taraf Ülke menşel� kabul ed�l�r.
(2) Taraf Ülkede gerçekleşt�r�len �şç�l�k veya �şlem, 9 uncu maddede bel�rt�len �şlemler�n ötes�ne geçmez

�se yalnızca o Taraf Ülkede eklenen katma değer�n, �malatta kullanılan d�ğer Taraf Ülkeler menşel� g�rd�ler�n
kıymet�n� geçmes� hal�nde, elde ed�len ürün o Taraf Ülke menşel� olarak kabul ed�l�r. Eğer bu gerçekleşmez �se
elde ed�len ürün, söz konusu Taraf Ülkedek� �malat �şlemler�nde kullanılan kıymet� en yüksek g�rd�ye sah�p ülke
menşel� olarak kabul ed�l�r.

(3) Taraf Ülkelerden herhang� b�r� menşel� olup b�r Taraf Ülkede h�çb�r �şç�l�k ve �şleme tab� tutulmamış
ürünler, Taraf Ülkelerden b�r�ne �hraç ed�lmeler� hal�nde menşe�n� korur.

Yeters�z �şç�l�k veya �şlemler
MADDE 9- (1) 7 nc� ve 8 �nc� maddelerde bel�rt�len koşulların yer�ne get�r�lm�ş olup olmadığına

bakılmaksızın aşağıda bel�rt�len �şlemler�n menşel� ürün statüsü vermede yeters�z �şç�l�k veya �şlem oldukları
kabul ed�l�r:

a) Paketleme.
b) Bas�t karıştırma (Bas�t karıştırma k�myasal reaks�yonu kapsamaz).
c) Bas�t ş�şeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta

üzer�ne yerleşt�rme ve tüm d�ğer bas�t paketleme �şlemler�.
ç) Et�ketleme, ürün veya paketler üzer�ne marka, et�ket, logo ve d�ğer benzer� ayırt ed�c� �şaretler�

yapıştırma veya basma �şlemler�, parçalara ayırma.
d) Parçalara bölme.
e) Ayırma veya kal�brasyon.
f) İşaretleme.
g) Setler oluşturma.
ğ) Özel tasarım mak�neler veya alet veya teçh�zat kullanımı ve konuyla �lg�l� eğ�t�m gerekt�rmeyen

faal�yetler� kapsayacak şek�lde bas�t montaj.



7/3/22, 7:02 PM https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-3.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220629-3.htm 4/10

h) Nakl�yat ve depolama süres�nce ürünler�n �y� şartlarda muhafazasını sağlamaya yönel�k koruyucu
�şlemler.

ı) Ambalaj ayırma ve b�rleşt�rme.
�) Yıkama; tem�zleme; toz, oks�t, yağ, boya veya d�ğer tabakalardan arındırma.
j) Dokuma kumaşları ütüleme veya presleme.
k) Bas�t boyama ve c�lalama �şlemler�, tahıl ve p�r�nc� kabuklarından ayırma, kısm� veya tam ağartma,

parlatma ve perdahlama.
l) Şeker renklend�rme veya şeker topaklarını b�ç�mlend�rme �şlemler�.
m) Meyveler�n, kuruyem�şler�n ve sebzeler�n kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çek�rdekler�n�

çıkarma.
n) Kesk�nleşt�rme, bas�t b�leme veya bas�t kesme.
o) Eleme, kalburdan geç�rme, ayırma, tasn�fleme, kal�brasyon, eşleşt�rme (g�rd�lerden setler oluşturma

dâh�l), hayvan kes�m�.
(2) Bel�rl� b�r ürüne uygulanan �şç�l�k veya �şlem�n b�r�nc� fıkra hükümler� çerçeves�nde yeters�z kabul

ed�l�p ed�lmeyeceğ�ne karar ver�l�rken b�r Taraf Ülkede gerçekleşt�r�len �şlemler�n tümü b�r arada değerlend�r�l�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

N�telend�rme B�r�m�, Aksesuarlar, Yedek Parçalar,
Aksam, Setler ve Etk�s�z Unsurlar

N�telend�rme b�r�m�
MADDE 10- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanması amacıyla n�telend�rme b�r�m�, Armon�ze

S�stem Nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel b�r�m olarak kabul ed�len bel�rl� b�r üründür.
Buna göre;

a) Muhtel�f g�rd�ler�n montajı veya gruplandırılmasından oluşan b�r ürün, Armon�ze S�stemde tek b�r
poz�syonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, n�telend�rme b�r�m�n� oluşturur.

b) B�r sevk�yat, Armon�ze S�stemde aynı poz�syon �ç�nde sınıflandırılan bell� sayıda aynı üründen
oluşuyorsa her b�r ürün, bu Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanışı sırasında münfer�den değerlend�r�l�r.

(2) Armon�ze S�stem�n 5 �nc� Genel Yorum Kuralı çerçeves�nde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne
dâh�l ed�l�yorsa menşe tesp�t� açısından da dâh�l ed�l�r.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam
MADDE 11- (1) B�r c�haz, mak�ne, alet veya aracın parçası beraber�nde tesl�m ed�len, normal olarak b�r

c�hazın bölümü durumundak� ve f�yata dâh�l ed�lm�ş bulunan ve bu nedenle ayrıca fatura ed�lmem�ş olan
aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu c�haz, mak�ne, alet veya araç �ç�nde mütalaa ed�l�r.

Setler
MADDE 12- (1) Armon�ze S�stem�n 3 üncü Genel Kuralında tanımlanan setler, kend�s�n� meydana

get�ren tüm ürünler, menşel� ürün �se o ülke menşel� olarak added�l�r. Ancak b�r set, menşel� ve menşel� olmayan
ürünlerden müteşekk�l �se 7 nc� ve 8 �nc� madde hükümler�ne uygun olarak set, b�r bütün olarak menşel� kabul
ed�l�r.

Etk�s�z unsurlar
MADDE 13- (1) B�r ürünün menşel� olup olmadığını bel�rlemek �ç�n �malatında kullanılab�lecek;
a) Enerj� ve yakıt,
b) Tes�s ve teçh�zat,
c) Mak�ne ve aletler,
ç) Ürünün n�ha� b�leş�m�ne g�rmeyen ve g�rmes� amaçlanmayan eşyaların,
menşe�n� bel�rlemeye gerek bulunmamaktadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ülkesel Gerekl�l�kler

Doğrudan nakl�yat
MADDE 14- (1) Protokol kapsamında sağlanan terc�hl� muamele, sadece bu Yönetmel�ğ�n

gerekl�l�kler�n� yer�ne get�rm�ş, Taraf Ülkeler arasında doğrudan nakled�len ürünler �ç�n uygulanır.
(2) Üçüncü ülkelerde aktarma yapılıp yapılmadığına veya geç�c� olarak depolanıp depolanmadığına

bakılmaksızın, aracı n�tel�ğ�ndek� b�r veya daha fazla üçüncü ülke üzer�nden trans�t ed�len ürünler;
a) Bu trans�t geç�ş�n, coğraf� nedenlerle veya münhasıran nak�l koşullarının değerlend�r�lmes� suret�yle

haklı görülmes�,
b) Ürünler�n söz konusu ülkelerde t�caret veya tüket�me konu olmamaları,
c) Ürünler�n yükleme, boşaltma veya �y� koşullarda muhafaza ed�lmeler� �ç�n gerekl� olanların dışında

herhang� b�r �şleme tab� tutulmamaları,
hal�nde �hracatçı Taraf Ülkeden doğrudan nakled�lm�ş sayılırlar.
(3) İk�nc� fıkranın (b) ve (c) bentler�nde yer alan hükümler�n yer�ne get�r�ld�ğ�n�n, �thalatçı ülken�n

gümrük yetk�l�ler�ne �spatı, aşağıdak� belgelerden b�r�n�n �brazı yoluyla yapılır:
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a) Ürünün, �hracatçı ülkeden trans�t ülkes� aracılığıyla geç�ş�n� kapsayan konş�mento veya tek taşıma
belges�.

b) (a) bend�nde bel�rt�len belgeler�n tem�n ed�lememes� hal�nde herhang� b�r nev�de �kame kanıtlayıcı
belgeler.

Serg�ler
MADDE 15- (1) Taraf Ülkeler�n b�r�nden b�r başka ülkeye serg�lenmek üzere gönder�len ve serg�

sonrasında d�ğer Taraf Ülkeye �thal ed�lmek üzere satılan menşel� ürünler, yetk�l� �dareler�n;
a) B�r �hracatçının bu ürünler� b�r Taraf Ülkeden serg�n�n yapıldığı ülkeye nakletmes� ve orada

serg�lemes�,
b) Ürünler�n aynı �hracatçı tarafından d�ğer Taraf Ülkedek� b�r k�mseye satıldığı veya tasarrufuna

ver�ld�ğ�,
c) Ürünler�n serg� süres� �ç�nde veya serg�den hemen sonra, serg�lenmek üzere gönder�ld�ğ� durumunu

koruyarak sevk ed�ld�ğ�,
ç) Ürünler�n serg�lenmek üzere gönder�ld�kler� andan �t�baren, bu serg�de teşh�r ed�lmek dışında başka

b�r amaçla kullanılmadığı,
hususlarında tatm�n ed�lmes� kaydıyla �thaller�nde Protokol hükümler�nden yararlanır.
(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak düzenlenen veya hazırlanan Menşe İspat Belges�, normal

usullere uygun olarak �thalatçı ülke gümrük yetk�l�ler�ne �braz ed�l�r. Bu belge üzer�nde serg�n�n adı ve adres�
bel�rt�l�r. Gerekt�ğ� takd�rde ürünler�n durumu ve serg�lenmeler�ne �l�şk�n koşullar hakkında ek kanıtlayıcı
belgeler �steneb�l�r.

(3) Özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş �şyer� veya mağazalarda düzenlenmem�ş olan,
süres� zarfında eşyanın gümrük denet�m� altında kaldığı her türlü t�caret, sanay�, tarım ve el sanatları serg�, fuar
veya benzer� umum� göster�lere b�r�nc� fıkra hükümler� uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eşyanın Menşe�n�n İspatı, Menşe İspat Belges�n�n

Düzenlenmes� ve V�ze İşlemler�
Menşe İspat Belges�
MADDE 16- (1) Taraf Ülkelerden b�r� menşel� ürünler, �thal ed�lmeler� esnasında b�r örneğ� Ek-1’de yer

alan Menşe İspat Belges�n�n �brazı üzer�ne Protokolden yararlanır.
Menşe İspat Belges�n�n şekl�, basımı ve dağıtılması
MADDE 17- (1) Menşe İspat Belges� ve Başvuru Formu, Ek-1’de yer alan basım tal�matına ve örneğe

uygun olarak ve ser� numaraları ver�lerek Bakanlık veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlarca bastırılır ve
�ht�yaca göre dağıtılır.

(2) Menşe İspat Belges� yalnızca �hracatçı veya �hracatçının gümrük beyannames�n� �mzalamakla yetk�l�
kanun� tems�lc�s� tarafından, Menşe İspat Belges� ve Başvuru Formunun bu Yönetmel�ğe uygun olarak
doldurulması suret�yle düzenlen�r.

Menşe İspat Belges� düzenlenme �şlemler�
MADDE 18- (1) Menşe İspat Belges� ve Başvuru Formu, �hracatçılar veya yetk�l� kanun� tems�lc�ler�

tarafından, aşağıda yer alan hükümler çerçeves�nde doldurulur:
a) Belgeler, Taraf Ülkeler�n İng�l�zce dah�l resmî d�ller�nden b�r�nde �hracatçı ülken�n ulusal mevzuat

hükümler� çerçeves�nde doldurulur.
b) Belge üzer�nde s�l�nt� ve b�rb�r� üzer�ne yazılmış sözcük ve �laveler bulunamaz; değ�ş�kl�kler doğru

olmayan kayıtların üzer� ç�z�lerek gerekl� düzeltmeler�n eklenmes� suret�yle yapılır. Bu şek�lde yapılan
düzeltmeler�n belgey� düzenleyen k�ş� tarafından �mzalanması ve gümrük �dares� tarafından tasd�k ed�lmes�
gerek�r.

c) Menşe İspat Belges�nde bulunması zorunlu b�lg�ler�n beyan ed�lmes� zorunludur. Bu alanlar
�hracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannames�n� �mzalamaya yetk�l� kanun� tems�lc�ler�
tarafından eks�ks�z doldurulur. Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kes�nl�kte ve t�car�
dey�mler� �le h�çb�r tereddüde yer vermeyecek açıklıkta c�ns, nev�, n�tel�k ve m�ktar olarak ayrıntılı b�r b�ç�mde
beyan ed�l�r.

ç) Eşyanın menşe ülkes� belgen�n (3) numaralı kutusunda bel�rt�l�r.
d) Belgeler, ulusal uygulamadak� �st�snalar çerçeves�nde, elektron�k s�stem üzer�nden veya elle

doldurulab�l�r. Elle doldurulmaları hal�nde;
1) Mürekkepl� kalem ve matbaa harfler� kullanılır. Eşyanın tanımı, Menşe İspat Belges�n�n (7) numaralı

kutusunda boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz �se tanımın son satırının altına
b�r yatay ç�zg� çek�lerek boş alan çapraz b�r ç�zg� �le kapatılır.

2) Belgelerde kayıtlı her b�r maddeye sıra numarası ver�l�r ve madde aralarında boşluk bırakılmaz. Son
kaydın hemen altına sonradan b�r �lave yapılmasını önlemek üzere yatay b�r ç�zg� çek�lerek kullanılmayan yerler
çapraz b�r ç�zg�yle �ptal ed�l�r.
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İhracatçının �braz yükümlülüğü
MADDE 19- (1) Menşe İspat Belges� düzenlenmes� �ç�n başvuruda bulunan �hracatçı, bu belgeler�

düzenleyecek gümrük �dareler�n�n ve/veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len k�ş� veya kuruluşların talep edeb�leceğ�,
söz konusu ürünün menşe statüsü �le bu Yönetmel�ğ�n d�ğer hükümler�n�n yer�ne get�r�lm�ş olduğunu tevs�k
eden �lg�l� b�lg� ve belgeler� vermekle yükümlüdür.

Belgeler�n elektron�k s�stem üzer�nden sunulması
MADDE 20- (1) İhracatçılar veya yetk�l� kanun� tems�lc�ler� tarafından 18 �nc� madde hükümler�ne

uygun olarak doldurulan Menşe İspat Belges� gümrük �dareler� ve Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar
tarafından onaylanmak üzere elektron�k s�stem üzer�nden sunulur.

(2) Elektron�k s�stem üzer�nde Menşe İspat Belges� düzenlenmes� �ç�n, beyanda bulunulan eşyanın
menşe�n�n tesp�t�n� tem�nen, eşyanın �malatında kullanılan menşel� olmayan g�rd�lere uygulanan �şlem ve
�şç�l�ğ�n, eşyanın �malatında kullanılan Taraf Ülke menşel� g�rd�ler ve bu g�rd�ler üzer�nde gerçekleşt�r�len �şlem
ve �şç�l�kler� gösteren tüm b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte, �hracata a�t d�ğer belgeler, gümrük �dares� tarafından ya
da Bakanlıkça yetk�lend�r�len k�ş� ve kuruluşlarca kontrol ed�lmes� �ç�n elektron�k s�steme yüklen�r. İlg�l�
mevzuat uyarınca elektron�k olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektron�k ortama
aktarılmış belgeler�n ve talep ed�lmes� hal�nde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len k�ş� ve
kuruluşların doğrudan er�ş�m�ne hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve b�lg�ler, 27/10/1999 tar�hl�
ve 4458 sayılı Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama süreler�ne tab�d�r.

Menşe İspat Belges�n�n gümrük �dares�nce �ncelenmes�, v�ze ed�lmes� ve kullanıma hazır hale
get�r�lmes�

MADDE 21- (1) Gümrük �dareler� veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len k�ş� veya kuruluşlar, başvuru
formları �le Menşe İspat Belges�n�n kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol ed�p belgede
kayıtlı eşyanın 5 �nc� veya 8 �nc� madde hükümler� gereğ�nce Türk�ye menşel� olduğu veya sayıldığı hususunda,
�hracata a�t d�ğer evrakı da �nceleyerek kes�n b�r kanıya vardıktan sonra gerekl� �şlemler� tamamlar.

(2) B�r�nc� fıkra uyarınca gümrük �dareler�;
a) Menşe İspat Belges�n�n bu Yönetmel�ktek� şartlara uygun olup olmadığını, özell�kle ürünün tanımı

�ç�n ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte �laveler yapılması �mkânını ortadan kaldıracak şek�lde doldurulup
doldurulmadığını,

b) İhraç konusu eşyanın c�ns, nev�, n�tel�k ve m�ktar �t�barıyla dolaşım belges�ndek� kayıtlara uygun olup
olmadığını,

c) İhraç konusu eşyanın menşel� olduğunu veya sayıldığını,
ürün ve �malatında kullanılan g�rd�lere a�t d�ğer evrakın yanı sıra, nakl�yec�ler tarafından ver�len kara,

dem�ryolu, hava ve den�z taşımalarına �l�şk�n konş�mento, man�festo, yük senetler�, fatura ve beyannameye
eklenen d�ğer belgeler� ve gerekt�ğ�nde muhasebe kayıt ve defterler�n� �ncelemek ve �hraç konusu eşyayı
7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmel�ğ�ndek� esaslara
göre muayene etmek suret�yle kontrol eder.

(3) Menşe İspat Belges�, Protokol �le sağlanan terc�hl� t�carette yazılı del�l olarak ancak gümrük
�dares�n�n mührü veya kaşes� �le hüküm �fade ett�ğ�nden, bu madden�n yed�nc� fıkrasında bel�rt�ld�ğ� şek�lde
alınan dökümde, belgen�n (11) numaralı v�ze kutusunda elektron�k s�stem tarafından basılan ve beyanı
değerlend�rerek belgey� v�ze eden gümrük �dares�n�n adı, v�ze tar�h�, gümrük mührü veya kaşes� yer alır.

(4) Menşe İspat Belges�n�n gümrük v�zes�ne ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru olarak ve noksansız
doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan v�ze �şlem� belgey� geçers�z kılar ve sonradan kontrol
sebepler�nden b�r�n� teşk�l eder.

(5) Menşe İspat Belges�n�n v�ze ed�lmes�n� talep etme hakkı, b�zzat �hracatçıya veya gümrük
beyannameler�n� �mzalamaya yetk�l� kanun� tems�lc�s�ne a�tt�r. Yetk�l� olmayan k�mseler tarafından yapılan v�ze
talepler� gümrük �dares�nce redded�l�r.

(6) Düzenlenen Menşe İspat Belges� f��l� �hraç gerçekleşt�ğ� veya kes�nleşt�ğ� anda �hracatçıya ver�lmek
üzere hazır bulundurulur.

(7) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannames�n� �mzalamaya yetk�l� kanun�
tems�lc�ler�nce, v�ze �şlem�n�n tamamlanmasından sonra elektron�k s�stem üzer�nde yer alan b�lg�ler�n 17 nc�
maddeye göre bel�rlenen şek�l şartlarını taşıyan ve aynı maddede bel�rt�len şek�lde tem�n ed�len yeş�l menev�ş
zem�nl� matbu Menşe İspat Belges� üzer�ne yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır.

(8) İhracatçılar veya yetk�l� kanun� tems�lc�ler�, dökümü alınan Menşe İspat Belges�n�n (10) numaralı
kutusunu ve İhracatçı Beyanını yer ve tar�h bel�rterek �mzalar.

ALTINCI BÖLÜM
Menşe İspat Belges�n�n Sonradan Ver�lmes�, İk�nc� Nüsha

Düzenlenmes� ve Değ�şt�r�lmes�
Menşe İspat Belges�n�n sonradan ver�lmes�
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MADDE 22- (1) 21 �nc� madde hükümler�ne �st�sna olarak, Menşe İspat Belges�; hata, �stenmeyerek
yapılan �hmal veya özel durumlar neden�yle �hraç anında düzenlenmem�ş olması veya belgen�n düzenlenm�ş,
ancak tekn�k nedenlerle �thalatta kabul ed�lmem�ş olduğu hususunun gümrük �dareler�ne veya Bakanlıkça
yetk�lend�r�len kuruluşlara tatm�n ed�c� b�r şek�lde �spat ed�lmes� hal�nde, ürünün sevk�yat tar�h�nden �t�baren altı
ayı geçmemek kaydıyla sonradan düzenleneb�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len durumlarda �hracatçı söz konusu eşya �ç�n �hraç sırasında Menşe İspat
Belges� ver�lmed�ğ�n� veya Menşe İspat Belges�n�n Taraf Ülke yetk�l� �dareler�nce tekn�k nedenlerle kabul
ed�lmed�ğ�n� sebepler� �le b�rl�kte yazılı olarak beyan eder. İhracatçının elektron�k s�stem üzer�nden yaptığı talep
�lg�l� gümrük �dareler� ve Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar tarafından �ncelen�r. Söz konusu �hraç eşyasına
a�t gümrük beyannames� ve ekler� d�ğer evrak �le varsa bu �şleme da�r dosyaların �ncelenmes� ve kontrolü
sonucunda, �hracatçının taleb�n�n tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takd�rde Menşe İspat Belges� v�ze ed�lerek
onaylanır.

(3) İhracattan sonra ver�len Menşe İspat Belges�n�n (6) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusuna, belgen�n
sonradan ver�ld�ğ�n� bel�rtmek üzere İng�l�zce “ISSUED RETROSPECTIVELY” �fades� veya bu �faden�n Taraf
Ülkeler�n resm� d�ller�ndek� uyarlaması yazılır.

İk�nc� nüsha Menşe İspat Belges� düzenlenmes�
MADDE 23- (1) Menşe İspat Belges�n�n çalınması, kaybed�lmes� veya hasar görmes� haller�nde

�hracatçı veya gümrük beyannameler�n� �mzalamaya yetk�l� kanun� tems�lc�s� elektron�k s�stem üzer�nden, �lk
belgey� düzenleyen gümrük �dares� veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len k�ş� veya kuruluşun belgen�n �k�nc�
nüshasını onaylamasını talep edeb�l�r.

(2) Gümrük �dareler� veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar, kend�ler�nde bulunan ve �hraç �şlem�
yapılmış olan eşyaya a�t belgelere ve �lk belgeye uygun olarak düzenlend�ğ�n� tesp�t ett�kten sonra, �k�nc� nüsha
Menşe İspat Belges�n� onaylar.

(3) İk�nc� nüsha belgen�n (11) numaralı gümrük v�zes� kutusuna v�ze tar�h� olarak hüküm �fade etmek
üzere, �lk menşe �spat belges�n�n onay tar�h� ve ser� numarası yazılır.

(4) İk�nc� nüsha olarak düzenlenen belgen�n (6) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusuna, belgen�n �k�nc�
nüsha olduğunu bel�rtmek üzere İng�l�zce “DUPLICATE” �fades� veya bu �faden�n Taraf Ülkeler resm�
d�ller�ndek� uyarlaması yazılır.

Menşe İspat Belges�n�n değ�şt�r�lmes�
MADDE 24- (1) Menşel� ürünler gümrük �dares�n�n kontrolü altında �ken ürünün tamamının veya b�r

bölümünün Türk�ye �ç�nde başka b�r yere gönder�lmes� gerekt�ğ� durumda, gönder�lecek kısım �ç�n asıl belge
yer�ne geçmek üzere b�r veya b�rden çok müfrez Menşe İspat Belges� düzenlen�r ve durum, esas Menşe İspat
Belges� üzer�ne kayıt düşülür.

a) Müfrez Menşe İspat Belges� düzenlenme taleb� eşyayı kontrol altında bulunduran gümrük �dares�ne
yazılı olarak yapılır. İlg�l� �dare tarafından gerekl� her türlü �nceleme yapılarak bu Yönetmel�k hükümler�ne
uygun olması hal�nde talep yer�ne get�r�l�r.

b) Düzenlenen müfrez belge Yönetmel�k hükümler�n�n uygulanmasında Menşe İspat Belges� olarak
kabul ed�l�r.

c) Esas Menşe İspat Belges�n�n tar�h ve ser� numarası müfrez belgen�n veya belgeler�n (6) numaralı
"Gözlemler" kutusuna yazılır, aslına ve tüm nüshalarına "MÜFREZ BELGEDİR" kaşes� basılır.

(2) B�r Taraf Ülken�n gümrük �dares�n�n kontrolü altında bulunan gümrük antrepolarına �thal ed�len veya
konulan Taraf Ülkelerden b�r� menşel� ürünler�n tamamının veya b�r kısmının d�ğer b�r Taraf Ülkeye
gönder�lmes� hal�nde, ürünler� kontrolü altında tutan gümrük �dareler� veya yetk�l� �dareler�nce yen� b�r Menşe
İspat Belges� düzenlen�r. Bu durumda menşe ülkes� Menşe İspat Belges�n�n (3) numaralı kutusuna derced�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
İbraz

Menşe İspat Belgeler�n�n geçerl�l�ğ�
MADDE 25- (1) Menşe İspat Belges�, �hracatçı ülkedek� v�ze tar�h�nden �t�baren altı ay geçerl� olur ve

bu süre zarfında �thalatçı ülken�n yetk�l� �dareler�ne �braz ed�lmes� gerek�r.
(2) İthalatçı ülken�n yetk�l� �dareler�ne �braz ed�lecek Menşe İspat Belgeler�, �thalatçı gümrük �dares�ne

b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süren�n b�t�m�nden sonra sunulması hal�nde, gec�kmen�n olağan dışı koşullardan
kaynaklanması durumunda, uygulanan terc�hl� muamele çerçeves�nde kabul ed�leb�l�r.

(3) D�ğer geç �braz haller�nde, �thalatçı ülken�n yetk�l� �dares�, eşyanın bel�rt�len son tar�hten önce
gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe �spat belgeler�n� kabul edeb�l�r.

(4) Menşe İspat Belgeler�n�n �braz süres�nden sonra terc�hl� muameleden yararlanması �ç�n bu süren�n
b�t�m�nden önce eşyanın gümrüğe gelm�ş ve y�ne bu süreden önce �thalatçı veya gümrük beyannames�n�
�mzalamaya yetk�l� kanun� tems�lc�s� tarafından yazılı olarak �lg�l� gümrüğe başvurulmuş olması gerek�r.

(5) İlg�l� gümrük �dares� durumu bağlı olduğu bölge müdürlüğüne �nt�kal ett�r�r. İlg�l� bölge müdürlüğü
konuyu �nceleyerek mücb�r sebep ve olağanüstü hal mevcud�yet�ne kanaat get�r�r ve ek süre �stem�ne �l�şk�n
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gerekçeler� haklı bulur �se belgeler�n süres�n� en çok b�r ay uzatab�l�r.
Menşe İspat Belges�n�n �brazı
MADDE 26- (1) Menşe İspat Belges�, gümrük mevzuatı ve �lg�l� mevzuat gereğ�nce �thalatçı ülken�n

yetk�l� �dareler�ne �braz ed�l�r. Söz konusu yetk�l� �dare, Menşe İspat Belges�n�n tercümes�n� talep edeb�l�r.
Ayrıca �dare beyannameye ek olarak �thalatçıdan, eşyanın Protokolün koşullarına uygunluğunu gösteren yazılı
b�lg� ve belgeler� talep edeb�l�r.

(2) Eşyanın terc�hl� rej�m�nden yararlanmasını tem�nen �brazı gereken Menşe İspat Belges�n�n, bu
belgeyle �lg�l� eşyanın f��l� �thal�nden evvel veya f��l� �thal� sırasında �braz ed�lememes� ve �lg�l� �thalatçı
tarafından eşyanın beklet�lmeden �thal�n�n �sten�lmes� durumunda, terc�hl� rej�m uygulanmaz ve �nd�r�ms�z verg�
n�spetler� üzer�nden tahakkuk yapılarak verg�ler kes�n olarak tahs�l ed�l�r. Ancak bu kab�l eşyanın f��l� �thal�n�
müteak�p süreler� �çer�s�nde, usulüne uygun Menşe İspat Belges� �şlem� yapan gümrük �dares�ne �braz olunduğu
takd�rde; �braz olunan Menşe İspat Belges�n�n �thal ed�len eşyaya a�t olduğunun gümrük beyannames� ve ekler�
belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve belgen�n geçerl�l�k süres�n�n geç�r�lmem�ş olduğunun tesp�t� kaydıyla
terc�hl� verg� oranına göre hesaplanan verg� tutarları �le terc�hs�z verg� oranına göre hesaplanan verg� tutarları
arasındak� fark mükellefler�ne �ade ed�l�r.

(3) İbraz ed�len Menşe İspat Belges�nde Protokol kapsamında terc�hl� tav�z tanınmayan eşyanın da
bel�rt�lm�ş olması hal�nde terc�hl� muamele yalnızca belgede yer ver�len, Protokol kapsamında terc�hl� tav�z
tanınan eşyaya uygulanır.

Parçalar hal�nde �thalat
MADDE 27- (1) İthalatçının taleb� üzer�ne ve Bakanlıkça bel�rlenen şartlara b�naen, Armon�ze S�stem�n

2(a) Genel Kuralı anlamındak� b�rleşt�r�lmem�ş veya monte ed�lmem�ş halde olan ve Armon�ze S�stem�n XVI
ncı ve XVII nc� bölümler�nde ya da 7308 ve 9406 no.lu poz�syonlarında yer alan ürünler�n, parçalar hal�nde
�thal ed�lmes� hal�nde, bu tür ürünler �ç�n tek b�r Menşe İspat Belges�, �lk parçanın �thalatı esnasında gümrük
�dares�ne ver�l�r.

Destekley�c� belgeler
MADDE 28- (1) Aşağıda sayılan belgeler, b�r Menşe İspat Belges� kapsamındak� ürünler�n Türk�ye

menşel� olduğunu ve bu Yönetmel�ğ�n d�ğer koşullarını yer�ne get�rd�ğ� hususlarını desteklemek amacıyla, 19
uncu maddede bel�rt�len belgeler arasındadır:

a) İhracatçı veya tedar�kç� tarafından, söz konusu eşyanın elde ed�lmes� �ç�n gerçekleşt�r�len �şlemler�
doğrudan kanıtlayıcı n�tel�kte, örneğ�n �hracatçı veya tedar�kç�n�n hesaplarında veya �ç muhasebe kayıtlarında
yer alan b�lg� ve belgeler.

b) Türk�ye’de düzenlenm�ş veya hazırlanmış, �malatta kullanılan g�rd�ler�n menşe statüsünü tevs�k eden,
ulusal mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

c) Türk�ye’de düzenlenm�ş veya hazırlanmış, g�rd�ler üzer�nde Türk�ye’de yapılan �şç�l�k veya �şlem�
tevs�k eden, ulusal mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

ç) Kullanılan g�rd�ler�n menşe statüsünü tevs�k etmek üzere, Taraf Ülkelerden b�r�nde bu Yönetmel�k
hükümler�ne uygun olarak düzenlenm�ş olan Menşe İspat Belges�.

Menşe İspat Belgeler� �le destekley�c� belgeler�n muhafazası
MADDE 29- (1) Yürürlüktek� kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere;
a) Menşe İspat Belges� düzenlenmes� �ç�n başvuruda bulunan �hracatçı, 19 uncu maddede bel�rt�len

belgeler�,
b) Menşe İspat Belges�n� onaylayan gümrük �dares� veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len kuruluşlar �hracatçı

tarafından kend�ler�ne sunulan tüm vesa�k�,
c) İthalatçı ülken�n yetk�l� �dareler�, kend�ler�ne �braz ed�len Menşe İspat Belges�n�,
en az üç yıl muhafaza eder.
Farklılıklar ve şekl� hatalar
MADDE 30- (1) Menşe İspat Belges�ndek� beyanlar �le ürünler�n �thalat �şlemler�n� yer�ne get�rmek

amacıyla gümrük �dareler�ne �braz ed�len belgelerdek� �fadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgen�n
gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ett�ğ�n�n kes�n olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu Menşe İspat
Belgeler�n�n geçerl�l�ğ�n� kend�l�ğ�nden ortadan kaldırmaz.

(2) Menşe İspat Belges� üzer�ndek� �fadeler�n doğruluğu üzer�nde şüphe yaratması söz konusu olmayan,
yazım hatası g�b� bar�z madd� hatalar, bu belgeler�n redded�lmes�n� gerekt�rmez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yetk�l� İdareler Arasında İşb�rl�ğ�

Mühür ve adresler�n �let�lmes�
MADDE 31- (1) Taraf Ülkeler�n yetk�l� �dareler�, kend� �dareler�nde Menşe İspat Belgeler�n� v�ze

ederken kullandıkları mühürler�n örnek baskılarını ve Menşe İspat Belges�n�n kontrolünden sorumlu yetk�l�
�dareler�n�n adresler�n� b�rb�rler�ne �let�r. Bu b�lg�lerdek� değ�ş�kl�kler, d�ğer Tarafın yetk�l� �dareler�ne,
değ�ş�kl�ğ�n hang� tar�h �t�barıyla geçerl� olacağını bel�rtmek suret�yle b�ld�r�l�r.
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Karşılıklı yardım
MADDE 32- (1) Taraf Ülkeler, yetk�l� �dareler� vasıtasıyla b�rb�rler�ne Menşe İspat Belgeler�n�n

geçerl�l�kler�n�n ve bu belgelerde yer alan b�lg�ler�n doğruluğunun kontrolünde yardımcı olur.
Sonradan kontrol taleb�
MADDE 33- (1) İthalatçı ülke yetk�l� �dareler�, Menşe İspat Belges�n�n sonradan kontrolünü talep

edeb�l�r.
(2) İthalatçı ülke yetk�l� �dares�, �hracatçı ülke yetk�l� �dares�nce ver�len Menşe İspat Belges�n�n

gerçekl�ğ� veya eşyanın gerçek menşe�ne �l�şk�n b�lg�ler�n doğruluğu hakkında makul b�r şüphes� olduğunda
veya sondaj usulü �le yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeler� sonradan kontrol taleb� �le v�zey� yapan
�hracatçı ülke yetk�l� �dares�ne ger� gönder�r.

(3) İthalatçı ülke yetk�l� �dareler� Menşe İspat Belges� ve faturayı yahut bu belgeler�n b�rer kopyasını,
gerekt�ğ�nde araştırmanın gerekçeler�n� de bel�rterek �hracatçı ülken�n yetk�l� �dareler�ne ger� gönder�r. Menşe
İspat Belges�nde yer alan b�lg�ler�n doğru olmadığı kanaat�n� uyandıran elde ed�lm�ş tüm belge ve b�lg�, kontrol
taleb�n� desteklemek üzere gönder�l�r.

(4) Sonradan kontrol �şlemler� veya eldek� başka b�lg�lerden bu Yönetmel�k hükümler�n�n �hlal
ed�ld�ğ�n�n anlaşılması durumunda gümrük �dares�, resen veya Taraf Ülken�n taleb� üzer�ne �nceleme yapar ya
da bu tür b�r �hlal�n bel�rlenmes� ve önlenmes�ne yönel�k olarak �ved� b�r �nceleme başlatır.

Sonradan kontrol �şlemler�
MADDE 34- (1) Menşe İspat Belges�n�n kontrol taleb�, bu belgeler�n Bakanlığa (�lg�l� bölge

müdürlüğüne) gönder�lmes� suret�yle yapılır.
(2) Menşe İspat Belges�n�n kontrol taleb�; belgen�n arkasında yer alan doğruluğun kontrolü �stem�

bölümünün, kontrol taleb�nde bulunan �thalatçı ülke yetk�l� �dares�n�n adı ve açık posta adres�, yazı mak�nes�
veya mürekkepl� kalemle ve matbaa harfler� �le yazılarak doldurulması suret�yle yapılır.

(3) Kontrol taleb�nde bulunulan yer ve tar�h bel�rt�l�p mühür, �mza ve kaşe koymak suret�yle onaylanır.
Sonradan kontrol taleb�n�n �ncelenmes�
MADDE 35- (1) Kontrol, �hracatçı ülke yetk�l� �dares� tarafından yapılır. Bu amaçla, �hracatçı ülke

yetk�l� �dares�, her türlü del�l talep etme ve �hracatçının hesaplarını denetleme veya gerekl� gördüğü d�ğer
kontroller� yapab�lme yetk�s�ne sah�pt�r.

(2) İhracatçı ülke yetk�l� �dareler� Menşe İspat Belges�n�n kontrol sonucunu belgen�n arkasında yer alan
kontrolün sonucu bölümünü aşağıdak� şek�lde doldurmak suret�yle bel�rt�r:

a) B�r�nc� veya �k�nc� açıklamalardan uygun olanın önündek� kutucuğa (x) �şaret� konur.
b) Kontrolü yapan yetk�l� �dares�n�n adı ve kontrol tar�h� yazılır.
c) Okunab�l�r mühür, �mza ve kaşe koymak suret�yle onaylanır.
Sonradan kontrol sonuçları
MADDE 36- (1) Sonradan kontrol taleb�nde bulunan �thalatçı ülke yetk�l� �dares�, kontrol sonucundan

en kısa zamanda haberdar ed�l�r.
(2) Kontrol sonuçlarında, belgeler�n gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünler�n Taraf Ülkelerden b�r�

menşel� olarak kabul ed�l�p ed�lemeyeceğ� ve bu Yönetmel�ğ�n d�ğer hükümler�ne uygun olup olmadığı
hususları açıkça bel�rt�l�r.

(3) 8 �nc� madde kapsamında kümülasyon uygulandığı hallerde, kontrol sonuçlarına �thal ed�len g�rd�lere
eşl�k eden Menşe İspat Belges�n�n b�r örneğ� de eklen�r.

(4) Gümrük �dares�, kontrol sonucunun beklenmes� süres�nde söz konusu ürünlere terc�hl� muamele
uygulanmasını askıya almaya karar ver�rse ürünler�n gerekl� görülen �ht�yat� tedb�rlere bağlı olarak serbest
bırakılmasını �thalatçıya öner�r. Bu öner�n�n kabulü hal�nde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanun� verg�s�
�le terc�hl� verg�s� arasındak� fark kadar nak�t veya tem�nat mektubu alınarak eşyanın gümrük �şlemler�
tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönder�len belgeler�n, �hracatçı ülke yetk�l� �dares�nce doğruluğunun
tey�d� yapılarak ger� gönder�lmes�nden sonra tem�nata bağlanan gümrük verg�ler� �ade ed�l�r.

(5) Makul şüphe durumlarında, on ay �ç�nde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgeler�n
doğruluğunun ya da ürünler�n gerçek menşe�n�n tesp�t�ne �mkân verecek ölçüde yeterl� b�lg�n�n bulunmaması
hal�nde, talepte bulunan �thalatçı ülke yetk�l� �dareler�, �st�sna� durumlar har�ç olmak üzere söz konusu eşyaya
Protokol hükümler�n�n uygulanmasını reddeder.

Anlaşmazlıkların çözümü
MADDE 37- (1) Bu Yönetmel�k esasları çerçeves�nde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt

ve anlaşmazlıklar, bu Yönetmel�ğe �l�şk�n �şlemler�n yürütülmes�yle görevl� kuruluşlarca Bakanlığa
(Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa B�rl�ğ� Genel Müdürlüğüne) �let�l�r.

(2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 33 �la 36 ncı maddelerde bel�rt�len sonradan kontrol �şlemler�ne
�l�şk�n olup Taraf Ülkeler yetk�l� �dareler�nce kend� aralarında çözümlenemeyenler veya 1 �nc� maddede
bel�rt�len Anlaşmanın yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Anlaşmanın 28 �nc� maddes� uyarınca T�caret
Müzakereler� Kom�tes�ne sunulur.
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(3) Tatm�n ed�c� b�r çözüme varılamaması hal�nde, etk�lenen Taraf, T�caret Müzakereler� Kom�tes�ne
başvurarak sorunun çözümü �ç�n geç�c� b�r alt kom�te kurulmasını talep edeb�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Cezalar
MADDE 38- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı f��ller hakkında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

21/3/2007 tar�hl� ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu �le yürürlüktek� �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�
uygulanır.

Serbest bölgeler
MADDE 39- (1) Yetk�l� gümrük �dares�, nakl�yeler� esnasında b�r serbest bölgey� kullanan ve b�r Menşe

İspat Belges� kapsamında t�carete konu olan eşyanın başka eşyayla değ�şt�r�lmemes�n�n veya hasara uğraması ve
bozulmasını önley�c� normal �şlemler dışındak� herhang� b�r �şleme tab� tutulmamasının tem�n� konusundak� her
türlü tedb�r� alır.

(2) B�r�nc� fıkra hükümler�ne �st�sna olarak, Taraf Ülkelerden b�r� menşel� herhang� b�r ürün, b�r Menşe
İspat Belges� kapsamında b�r serbest bölgeye �thal ed�ld�ğ� ve b�r �şç�l�k veya �şlemden geç�r�ld�ğ� takd�rde,
tatb�k ed�lm�ş olan �şç�l�k veya �şlem�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olması koşuluyla, �hracatçının taleb�
üzer�ne yen� b�r Menşe İspat Belges�, �lg�l� gümrük �dares� veya Bakanlıkça yetk�lend�r�len k�ş� veya kuruluşlar
tarafından düzenlen�r.

Trans�t haldek� veya antrepodak� eşyaya �l�şk�n geç�c� hükümler
MADDE 40- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olan ve Protokolün yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte trans�t

hal�nde olan ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geç�c� depolanan eşyaya, �thalatçı ülken�n gümrük
�dares�ne söz konusu tar�hten �t�baren dört ay �ç�nde, eşyanın 14 üncü madde hükümler� çerçeves�nde doğrudan
nakled�lm�ş olduğunu gösteren belgelerle beraber �hracatçı ülken�n gümrük �dares�nce sonradan ver�lm�ş b�r
Menşe İspat Belges�n�n sunulması kaydıyla terc�hl� rej�m uygulanab�l�r.

D�ğer hususlar
MADDE 41- (1) Bu Yönetmel�kte yer almayan hususlar hakkında Gümrük Yönetmel�ğ�n�n �lg�l�

hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 42- (1) Bu Yönetmel�k 1/7/2022 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 43- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.

 
Eki için tıklayınız.
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