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KONU : Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı STA Kapsamı Eşyanın  

Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 

 

 

 

29/12/2020 tarihinde imzalanan ve 13.3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 1/1/2021 

tarihinden itibaren her iki taraf için uygulanmaya başlanan 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 

düzenleyen Yönetmelik yayımlandı. Söz konusu Yönetmelik’de; 

 

Menşe Kuralları 

-Tamamen İngiltere’de elde edilen ürünler ve İngiltere’de yeterli işçilik veya işlemden 

geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen orada elde edilmemiş girdiler ihtiva etmek suretiyle 

İngiltere’de elde edilen ürünler İngiltere menşeli kabul edileceği, aynı şekilde tamamen 

Türkiye’de elde edilen ürünler ile Türkiye’de yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları 

kaydıyla, tamamen orada elde edilmemiş girdiler ihtiva etmek suretiyle Türkiye’de elde edilen 

ürünler Türkiye menşeli kabul edileceği,  

-Bünyelerine İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç, Türkiye veya Avrupa Birliği 

(AB) veya EK-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle İngiltere’de elde 

edilen ürünler, İngiltere menşeli olarak kabul edileceği, 

-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 menşeli olarak kabul edileceği, 

 

Menşe Beyanı 

-İthal edilen eşyanın Anlaşma çerçevesinde tercihli tarife için gerekli koşulları 

karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi tarafından, yönetmelik eklerinde belirlenen 

biçimde yazılı olarak yapılacağı, 

- Söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura, teslimat 

notu veya başka bir ticari belge üzerine yapılabileceği veya bunlara eklenebileceği, 

-Menşe beyanı, ihracatçı tarafından elektronik ortamda düzenlenebileceği, 

-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 edileceği, 

-Türkiye veya İngiltere, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren on iki ay veya 

ithalatçı ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlayacağı, 

-ithalatçının ithalat esnasında bir menşe beyanının bulunmadığı hallerde, eşyanın 

ithalatçısının ithalat tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde, eşyanın tercihli tarifeye tabi 

tutulmaması sonucunda ödenen vergilerin iade edilmesi için başvuruda bulunmasına imkân 
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tanınacağı,  

-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 yapılacağı, 

-50 ila 63 üncü fasıllarda sınıflandırılan ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan 

girdiler, ihracatçı Taraf ülkede her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine 

veya bunlardan muafiyete tabi olmayacağı,  

 

Düzenlenmiş olup, ilgili yönetmelik ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Yönetmelik için tıklayınız. 

Yönetmelik ekleri için tıklayınız. 
   

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 
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