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İlgi: Gümriık ve Ticaret Bakanlığ'ndan atınan 30.0l .2018 tarihli ve E4003 l 637335 saYılı Yazı.

y4d1

İdarelerl arası §birliglnln güçlendiıilmesi ve
tarşlalan sorunlann çöztımü amacıyla, 25 Eylill 2017 tarihinde Ankara'da dilzenleııen'6. Gilmrilk
laaİeı"İı Başkanlan Toplantısı"nda-alınm İararlar uyannca, ülkemizdeıı İıan'a gerÇekleŞirilen
ibracatlarda dur"nı** İ"*ş" ispat belgelerinin konsoloslü onaYı YaPıldılcta sonra İran Gilmrrk
İaaresi tarafindan kabul edilmesine yönelik uygulaıııanın $ffirlükten kaldınldığ vıırgulanmışar.

İlgide kayıtlı

İran

ile ülkemiz Gümrrk

Ygg1d6, Türkiye_İran Gümriık İaaıeleri Veri D€ğişimi Çüşma Grubımıın 16,17 Aıal* 2017
tarihlerinde Tahran'da ger,çekleşirilen toplantsın@ İran tarafrnca yapılan açıklamalar netİcesİnde,
ülkemizce düzenleııen ve tercihsiz ücarette kullanılan "menŞ şahadetnamelerinin" koıısolosluklaıca
onaylanmasıyla bu belgeterin tıIkenizte İıan arasında yürürrükte bulıınarı Tercihli Ticaret fuılaşması
Upsİmınaa tercihli ticareüe kullanılan "Menşe İspat Belgesi' olaıak kabul edildiği ve
konsoloslü onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli taıife tanındığının
anlaıldı$ belirtilmiştir.

gtel

Bahsi geçen toplannd4 Gtınrıik ve Ticaret Bakanlığ temsilcilerince her iki belgenin farklı amaca
hiaet-etdg açıtlanarat, TTA kapsamı tercihli ücaretin sadece "Menş İspat Belgesi" ibraz edilen
belgeye ta-"alilecegl"lo n n l*lOrg ifade edilıniştir. Yapılan istişare sonııcıında İran tarafinın,
İaarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir alınacağnı belirttiği, burııınla birlikte TTA kapsamında
yapılması arn"İlanan ln acatlarOa bir örneği ekte yer alan "Merışe İspat Belgesi" diizeıılenmesi için
Tilrk iiırac*çılann bilgilendiriinesi hısıısıında anılan Bakaolıktan yardım talep ettiğ açıklanmı$ıı.

Yaada devamla, l4.11.2ol5 tarih ve 29532 sayılı Resmİ Cıazetede yayımlanan Gtlmrük Genel

Tebliği (Ulıslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) uyannca İhracatta kullanılan menşe ispat ve dolaşun
belgelerinin Merkezi BİLGE Sistemine loydedilmesi ve elektronik ortamda Gilmrlik
Miıdlırlükterince vize edilmesi gerekmekte olduğu ifade edilmiştir. Bıınunla birlikte, Gilmrilk
İdarelerince vize edileıııeyen 'tnenşe şatıadetnameleri'nin büsi geçeıı tebliğin kapsamı dışında
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Konu: İran lılenşe Ispat g€lgtsi

Yazı@ İıan Gmrıık

İaaıeslnin alebine bina€n Giımrük Veri Ambar Sistemi (GÜVAS) üzerinde
yapılan sorgııda, tllkemizden İran'a TTA kapsamında ilıracat gcrçekleştiğine dair veriye
ulaşılaaıamasınııı, İran'a gerçekleştirilen ihracatlarda TTA "Menşe İspat Belgesf' yerine sehven
menş€ şahadetnamesi iullanıldığ savını desteklediğ vıırgulanmışrr.

Söz konısu TTA özelinde ticaretin ıısulüne uygıın gerçekleştiıilmesini teminen" *İraıı'a TTA

kapsamına gireıı ürrnl€rin ihracanııda" (belgelerin isim benzerliğndeıı dolayı kanşıklık yaşandığ
düşrldllen) menş şahadetnamesinin değl, bir örneği elcrc sunulm"Türkiye Cııır.hıırtyüi ile İroıı
İslam CıırrrhıırlyellAıosınfu Tercihli Ticoıa Anlaşıııosı Çerçevesindeki Tiurüc Bşıarun Tercihli
Menyinin Tespili Holchnda Yönerrullh'htlkllml€rine uyguıı düzenlenmiş (İran me\ "Menşe
hpol agallnin iullanılması gerektiği kaydedilmiştir.

l

Yııkanda yapılan açıklamalr doğnıltıısunda İran'a TTA kapsamında olan ürilnlerin ihracannda İnn
Menşe İspat Belgesi'nin diizeıılenmesi htsıısıında Odanızca azamndikkat göstoilmesi, ilgili gümrrk
müşaviri ve fiımalann başvıırıı esnasında uyanlması ve ilgili firmalann bilgilendirilmesini rica
ederim"
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