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TARİH : 19 Mart 2021 SİRKÜLER 
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KONU : Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 

TTA çerçevesinde yapılacak olan Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti 

Hakkında Yönetmelik 

 

 

19 Mart 2021 tarihli 31428 sayılı Resmi Gazete ile Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli 

Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelikle; 

 

➢ 18/1/2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının 

ekinde yer alan Tercihli Menşe Kuralları ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Ek-II’nin 

uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen menşe yönetmeliği 1 Mart 2021'den itibaren 

geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği, 

➢ Tercihli menşe belgesi olarak TR-AZ Menşe İspat Belgesi kullanılacağı ve 

belgenin geçerlilik süresinin 10 ay olacağı, 

➢ Bir Taraf Ülkede elde edilen ürünler, imalatlarında kullanılan menşeli olmayan 

girdilerin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 45’ini aşmaması kaydıyla, yeterli 

derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edileceği, 

➢ Bir Taraf Ülke menşeli girdiler, diğer Taraf Ülkede bir ürüne dâhil edildiklerinde, 

o Taraf Ülke menşeli kabul edileceği, 

 

Hükümleri düzenlenmiştir.  

 

Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında vergi indirimi sağlanacak ürünler 18.01.2021 

tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile şu şekilde belirlenmişti; 

 

Türkiye'ye ithalde vergi indirimi sağlanan ürünler arasında; 

 

- Cester, Parmezan, Felemenk ve benzeri peynirler, dil peyniri, elma suyu, sofralık 

üzüm, trabzon hurması, siyah çay, Ayçiçek yağı, beyaz şeker, alkolsüz çikolatalar, hıyarlar, 

fındık ve meyve püreleri, kırmızı şarap, 

 

Azerbaycan'a ithalde vergi indirimi sağlanan ürünler arasında, 

 

- Eritme peynirler, ayçekirdeği, şekerli sakızlar, kaynatılmış tatlılar, karameller, 

çikolata, domates salçası, 
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Bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin ticaretinde tarife kontenjanı dahilinde yüzde yüz 

vergi indirimi sağlanacaktır. 

 
Ticaret Anlaşmasının onaylanmasına dair 18.01.2021 tarihli 3429 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı için tıklayınız. 

 19.03.2021 tarihli Menşe Yönetmeliği için tıklayınız. 

19.03.2021 tarihli Menşe Yönetmeliği Eki için tıklayınız. 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

REAL 

 
   

 

 

 

 
 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.realgumruk.com.tr/
mailto:istanbulofis@realgumruk.com.tr
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210119-1.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210319-4.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210319-4-1.pdf

