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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ
KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN 

TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Bal-
kan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hak-
kında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik baş-
vurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuru-
luşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin, 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 Dolaşım Belgelerinin dol-
durulması

MADDE 21/A – (1)  EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 2 nci maddenin
birinci fıkrasında sayılan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve ku-
ruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun so-
rumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından ya-
pılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça
yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka say-
fasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerin-
den aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen dillerden birinde,
gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerin-
den beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük
beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan
edilen ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek
yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi,
nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bu-
lunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan
girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığını is-
patlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilen ülkeler men-
şeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve
belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça
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yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mev-
zuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik or-
tama aktarılmış belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yet-
kilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde
belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1

Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve

bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden ta-

mamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde

yer alan bilgilerin, 20 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen

şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı va-

sıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu

ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mev-

zuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı”

alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili

kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt

yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük ida-

resince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 23/A – (1) 21/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 Do-

laşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük

idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 21/A maddesinin

üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata

ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-

vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan

eşya için EUR.1 Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerin-

ce incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 24/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-

derilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun ol-

ması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamı eş-

yaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.
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(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını in-

celemek,
b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 Dolaşım Belgesin-

deki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı, Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
(3) 21/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-
yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya
kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık
posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi iş-

lemleri

MADDE 26/A – (1) 26 ncı maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun
sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,
işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih
ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-
tem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya
ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elek-
tronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutu-
suna İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem üzerinden kayde-
dilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-

lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya ilgili Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz
ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapı-

lacak işlemler

MADDE 28/A – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar
görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzala-
maya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuru-
luşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden
başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini
elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üze-
rinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendi-
rilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-
pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen
beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra,
başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Göz-
lemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri
numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak
düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21, 23, 24, 25 ve 28 inci maddeleri ile 26 ncı madde-
sinin iki ila beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2009 27293
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 16/3/2010 27523
2- 2/9/2010 27690
3- 2/8/2011 28013
4- 21/2/2012 28211
5- 15/6/2012 28324
6- 12/7/2013 28705
7- 9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI 

ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN 
TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi
Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Men-
şeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“o) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik
başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-
lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve
kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için menşe ispat belgelerinin doldurulması
MADDE 18/A – (1)  Menşe İspat Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 2 nci maddenin bi-
rinci fıkrasında belirtilen ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve ku-
ruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun sorumlu-
luğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir.
Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki
verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri Menşe İspat Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında
yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşa-
ğıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) Menşe İspat Belgeleri, Türkçe veya Anlaşmada belirtilen dillerden birinde, gümrük
mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) Menşe İspat Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden
beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük be-
yannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edi-
len ve Menşe İspat Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli
kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik
ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulu-
nulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan gir-
dilere uygulanan işlem ve işçiliğin, eşyanın imalatında kullanılan Türkiye ve D-8 Üye Devlet-
lerinden biri menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren
tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da
Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir.
İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elek-
tronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Ba-
kanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorun-
ludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine ta-
bidir.
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ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca Menşe
İspat Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve bilgi-
lerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamam-
lanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin, 17 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen
şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu Menşe İspat Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla
dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (10) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı
tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mevzuatta ön-
görülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) Menşe İspat Belgesinin üzerinde, belgenin (10) numaralı “İhracatçının Beyanı” ala-
nına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili ka-
nuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer
alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen Menşe İspat Belgelerine ilişkin gümrük idaresince
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 20/A – (1) 18/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak Menşe İspat
Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi
ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 18/A maddesinin üçüncü
fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait
diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için Menşe İspat Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen Menşe İspat Belgelerinin gümrük idarelerince
incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 21/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-
derilen Menşe İspat Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması
durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen Menşe İspat Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin
kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) Menşe İspat Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını ince-

lemek,
b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla Menşe İspat Belgesindeki

kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
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(3) 18/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,
belgenin (11) numaralı vize alanında elektronik sistem tarafından basılan ve beyanı değerlen-
direrek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya kaşesi yer
alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık
posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden Menşe İspat Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri

MADDE 23/A – (1) 23 üncü maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun
sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,
işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih
ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-
tem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında Menşe İspat Belgesi verilmediğini veya ithalatçı
ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elektronik
sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen Menşe İspat Belgesinin (6) numaralı “Gözlemler” kutusuna
İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem üzerinden kaydedilir.”

Teknik nedenlerle Menşe İspat Belgesinin reddi

MADDE 23/B – (1) Menşe İspat Belgesi bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzen-
lenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;

a) Menşe İspat Belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı ol-
ması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi
öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) Menşe İspat Belgesinde (3) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan bi-
rinin doldurulmaması,

c) Menşe İspat Belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenip imzalanmaması, Menşe
İspat Belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

ç) Menşe İspat Belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin 40 ıncı madde
hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,

d) İbraz edilen Menşe İspat Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,
e) Menşe İspat Belgesinin (3) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkelerden

birinin yazılması,
gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen Menşe İspat Belgeleri sonradan düzenlenebi-

lir.
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(2) Teknik nedenlerle reddedilen Menşe İspat Belgesi, üzerine BELGE KABUL EDİL-
MEMİŞTİR ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan dü-
zenlenen yeni bir Menşe İspat Belgesi alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük ida-
releri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından
şüphe edilmesi halinde reddedilen Menşe İspat Belgesinin bir kopyasını saklayabilir.

(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-
lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve ka-
nuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapılacak
işlemler

MADDE 24/A – (1) Menşe İspat Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar gör-
mesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya
yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara
başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden baş-
vuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elek-
tronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üzerinden
gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi
ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-
pılmış olan eşyaya ait asıl Menşe İspat Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen be-
yanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, baş-
vuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Menşe İspat Belgesinin (6) numaralı “Gözlem-
ler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri
numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl Menşe İspat Belgesi, bu belgeye dayanılarak dü-
zenlenen ikinci nüsha Menşe İspat Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18, 20, 21, 22 ve 24 üncü maddeleri ile 23 üncü mad-
desinin iki ila dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 1/6/2018 tarihinde,
b) 8 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/5/2016 29721

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

İKİ TARAFLI MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE 

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı
Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“s) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik
başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-
lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve
kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin, 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 Dolaşım Belgelerinin dol-

durulması

MADDE 21/A – (1)  EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 2 nci maddenin
birinci fıkrasında sayılan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve ku-
ruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun so-
rumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından ya-
pılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça
yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka say-
fasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerin-
den aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen dillerden birinde,
gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerin-
den beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük
beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan
edilen ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek
yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi,
nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bu-
lunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan
girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığını is-
patlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilen ülkeler men-
şeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve
belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça
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yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mev-
zuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik or-
tama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça
yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu
türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1
Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve
bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden ta-
mamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin, 20 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen
şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı va-
sıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu
ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mev-
zuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı”
alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili
kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt
yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük ida-
resince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 23/A – (1) 21/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 Do-
laşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük
idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 21/A maddesinin
üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata
ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için EUR.1 Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerin-
ce incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 24/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-
derilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun ol-
ması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamı eş-
yaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını in-

celemek,
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b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 Dolaşım Belgesin-
deki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı, Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
(3) 21/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-
yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya
kaşesi doğrulama kodu yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık
posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi iş-
lemleri

MADDE 26/A – (1) 26 ncı maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun
sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,
işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih
ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-
tem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya it-
halatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elek-
tronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutu-
suna;

ibarelerinden ilgili Anlaşmada geçen, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-

lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya ilgili Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz
ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapı-

lacak işlemler

MADDE 28/A – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar

görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzala-

maya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuru-

luşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden

başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini

elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üze-

rinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendi-

rilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-

pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen

beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra,

başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Göz-

lemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri

numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak

düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21, 23, 24, 25 ve 28 inci maddeleri ile 26 ncı madde-

sinin iki ila beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 1/1/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2009 27293

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/8/2011 28013

2- 21/2/2012 28211

3- 15/6/2012 28324

4- 9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

PAN AVRUPA AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ
KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN

TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşei-
nin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklen-
miştir. 

“ü) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik
başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-
lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve
kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 veya EUR-MED dolaşım
belgelerinin doldurulması

MADDE 21/A – (1)  EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler
2 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun gö-
rülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı
veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi
tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya
da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu
belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektro-
nik sistem üzerinden aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen
dillerden birinde, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elek-
tronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorum-
luluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksik-
siz doldurulur. Beyan edilen ve EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak
eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde
yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi
zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesi
için, beyanda bulunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan
menşeli olmayan girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şart-
ları sağladığını ispatlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belir-
tilen ülkeler menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren
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tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da
Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir.
İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elek-
tronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Ba-
kanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorun-
ludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine ta-
bidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1
veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan
edilen belge ve bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem
üzerinden tamamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin, 20 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen
şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi
üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının
Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tara-
fından mer’i mevzuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl
süresince saklanır. 

e) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İh-
racatçının Beyanı” alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini
imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluştu-
rulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerine
ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak
işlemler

MADDE 23/A – (1) 21/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 veya
EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması du-
rumunda gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve
21/A maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle
birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin
gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 24/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-
derilen EUR.1 veya EUR-MED dolaşım belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapı-
larak uygun olması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 veya EUR-MED
Dolaşım Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.
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(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olup olmadığını incelemek,
b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 veya EUR-MED

Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
(3) 21/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-
yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya
kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık
posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin sonradan

verilmesi işlemleri

MADDE 26/A – (1) 26 ncı maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun
sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,
işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih
ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-
tem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi ve-
rilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri
ile birlikte elektronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin (7) numaralı
“Gözlemler” kutusuna İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem
üzerinden kaydedilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-

lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya ilgili Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz
ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi

düzenlenmesinde yapılacak işlemler

MADDE 28/A – (1) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedil-

mesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyan-

namesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen

kişi ve kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sis-

tem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme tale-

binin nedenini elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elek-

tronik sistem üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakan-

lıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-

pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci

fıkrada belirtilen beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu

saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin

(7) numaralı “Gözlemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin

vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi, bu bel-

geye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesiyle ilişki-

lendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21, 23, 24, 25 ve 28 inci maddeleri ile 26 ncı madde-

sinin üç ila yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 1/1/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/11/2009 27418 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/3/2011 27875

2- 24/9/2011 28064

3- 9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL

KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN 

TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –  20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Pan Av-

rupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eş-

yanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına

aşağıdaki bent eklenmiştir.

“y) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik

başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-

lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve

kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım

Belgelerinin doldurulması

MADDE 22/A – (1)  EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen

usul ve esaslar çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler

2 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun gö-

rülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı

veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi

tarafından yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya

da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcileri EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu

belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektro-

nik sistem üzerinden aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen

dillerden birinde, gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elek-

tronik sistem üzerinden beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorum-

luluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksik-

siz doldurulur. Beyan edilen ve EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak

eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde

yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi

zorunludur.
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c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesi

için, beyanda bulunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan

menşeli olmayan girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şart-

ları sağladığını ispatlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belir-

tilen ülkeler menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren

tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da

Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir.

İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elek-

tronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Ba-

kanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorun-

ludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine ta-

bidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1

veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan

edilen belge ve bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem

üzerinden tamamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde

yer alan bilgilerin, 21 inci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen

şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi

üzerine yazıcı vasıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının

Beyanı” kutusu ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tara-

fından mer’i mevzuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl

süresince saklanır. 

e) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İh-

racatçının Beyanı” alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini

imzalamaya yetkili kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluştu-

rulmamış hiçbir kayıt yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerine

ilişkin gümrük idaresince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak

işlemler

MADDE 24/A – (1) 22/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 veya

EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması du-

rumunda gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve

22/A maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle

birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-

vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan

eşya için EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin
gümrük idarelerince incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 25/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-
derilen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden ya-
pılarak uygun olması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 veya EUR-MED
Dolaşım Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun

olup olmadığını incelemek,
b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 veya EUR-MED

Dolaşım Belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı, Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
(3) 22/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-
yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya
kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık
posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin sonradan
verilmesi işlemleri

MADDE 27/A – (1) 27 nci maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun
sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,
işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih
ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-
tem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi ve-
rilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri
ile birlikte elektronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin (7) numaralı
“Gözlemler” kutusuna İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem
üzerinden kaydedilir.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-

lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya ilgili Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz
ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi

düzenlenmesinde yapılacak işlemler

MADDE 29/A – (1) EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedil-
mesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyan-
namesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi ve kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sis-
tem üzerinden başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme tale-
binin nedenini elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elek-
tronik sistem üzerinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakan-
lıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-
pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci
fıkrada belirtilen beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu
saptadıktan sonra, başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesinin
(7) numaralı “Gözlemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin
vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi, bu bel-
geye dayanılarak düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesiyle ilişki-
lendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22, 24, 25, 26 ve 29 uncu maddeleri ile 27 nci mad-
desinin üç ila yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,
b) 9 uncu maddesi 1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2017 30216

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/2/2018 30324
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ ARASINDA 

TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE 
EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasına  aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ö) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik
başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-
lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve
kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin, 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için Menşe İspat Belgelerinin doldu-
rulması

MADDE 18/A – (1) Menşe İspat Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çer-
çevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler İran, Bakanlık bi-
rimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu
yapılabilir.

(2) Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi talebi ve başvurusu bizzat ihracatçı veya onun
sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından
yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakan-
lıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri Menşe İspat Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında
yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşa-
ğıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) Menşe İspat Belgeleri, Türkçe veya Anlaşmada belirtilen dillerden birinde, gümrük
mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) Menşe İspat Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden
beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük be-
yannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edi-
len ve Menşe İspat Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli
kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik
ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulu-
nulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan gir-
dilere uygulanan işlem ve işçiliğin, eşyanın imalatında kullanılan Türkiye ve İran menşeli gir-
diler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler
ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen
kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca
elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış
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bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve
bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca Menşe
İspat Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve bilgi-
lerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamam-
lanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin, 17 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen
şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu Menşe İspat Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla
dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı
tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mevzuatta ön-
görülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) Menşe İspat Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” ala-
nına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili ka-
nuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer
alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen Menşe İspat Belgelerine ilişkin gümrük idare-
since veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 20/A – (1) 18/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak Menşe İspat
Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi
ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 18/A maddesinin üçüncü
fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait
diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için Menşe İspat Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen Menşe İspat Belgelerinin gümrük idarelerince
incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 21/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-
derilen Menşe İspat Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması
durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen Menşe İspat Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin
kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) Menşe İspat Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını ince-

lemek,
b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla Menşe İspat Belgesindeki

kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
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d) İhraç konusu eşyayı, Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
(3) 18/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-
yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya
kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık
posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden Menşe İspat Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri
MADDE 23/A – (1) 23 üncü maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun

sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;
a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işa-

retlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve
sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem
üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında Menşe İspat Belgesi verilmediğini veya ithalatçı
ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elektronik
sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen Menşe İspat Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna
İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

Teknik nedenlerle Menşe İspat Belgesinin reddi
MADDE 23/B – (1) Menşe İspat Belgesi bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzen-

lenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;
a) Menşe İspat Belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı ol-

ması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi
öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) Menşe İspat Belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan bi-
rinin doldurulmaması,

c) Menşe İspat Belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenip imzalanmaması,
Menşe İspat Belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

ç) Menşe İspat Belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin 40 ıncı madde
hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,

d) İbraz edilen Menşe İspat Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,
e) Menşe İspat Belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ül-

kelerden birinin yazılması,
gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen Menşe İspat Belgeleri sonradan düzenlenebi-

lir.
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(2) Teknik nedenlerle reddedilen Menşe İspat Belgesi, üzerine BELGE KABUL EDİL-
MEMİŞTİR ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan dü-
zenlenen yeni bir Menşe İspat Belgesi alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük ida-
releri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından
şüphe edilmesi halinde reddedilen Menşe İspat Belgesinin bir kopyasını saklayabilir.

(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-
lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve ka-
nuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha Menşe İspat Belgesi düzenlenmesinde yapılacak
işlemler

MADDE 24/A – (1) Menşe İspat Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar gör-
mesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya
yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara
başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden baş-
vuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elek-
tronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üzerinden
gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi
ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-
pılmış olan eşyaya ait asıl Menşe İspat Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen be-
yanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, baş-
vuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Menşe İspat Belgesinin (7) numaralı “Gözlem-
ler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri
numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl Menşe İspat Belgesi, bu belgeye dayanılarak dü-
zenlenen ikinci nüsha Menşe İspat Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18, 20, 21, 22 ve 24 üncü maddeleri ile 23 üncü mad-
desinin iki ila dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,
b) 8 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

30/1/2015 29252

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDA 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE 

EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ti-

carette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“t) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik baş-

vurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuru-

luşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 Dolaşım Belgelerinin

doldurulması

MADDE 21/A – (1)  EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar

çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler Morityus, Ba-

kanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişi-

mine konu yapılabilir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun so-

rumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından ya-

pılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça

yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka say-

fasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerin-

den aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen dillerden birinde,

gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerin-

den beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük

beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan

edilen ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek

yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi,

nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.
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c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bu-

lunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan

girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığını is-

patlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen

ülkeler menşeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren

tüm bilgi ve belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da

Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir.

İlgili mevzuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elek-

tronik ortama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Ba-

kanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorun-

ludur. Bu türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine ta-

bidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1

Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve

bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden ta-

mamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde

yer alan bilgilerin, 20 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen

şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı va-

sıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu

ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mev-

zuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı”

alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili

kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt

yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.

(4) Fatura beyanının kapsadığı ürün veya ürünler, 6 ncı ve 7 nci maddede belirtilen ül-

kelerden biri veya daha fazlası menşeli girdilerle kümülasyon uygulanması suretiyle menşe

kazanılmışsa, EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı kutusuna, aşağıdaki İngilizce ibare ya-

zılır:

“CUMULATION APPLIED WITH … (Ülkenin/ülkelerin ismi)””

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük

idaresince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 23/A – (1) 21/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 Do-

laşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük

idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 21/A maddesinin

üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata

ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.
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(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-

vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan

eşya için EUR.1 Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince

incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 24/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-

derilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun ol-

ması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamı eş-

yaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;

a) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını in-

celemek,

b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 Dolaşım Belgesin-

deki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,

ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,

d) İhraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,

suretiyle işlem ifa eder.

(3) 21/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-

yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya

kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık

posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi

işlemleri

MADDE 26/A – (1) 26 ncı maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun

sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,

işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih

ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-

tem üzerinden başvuruda bulunur.
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b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya it-

halatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elek-

tronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu

altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi

veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-

sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-

mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-

vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutu-

suna İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem üzerinden kayde-

dilir.

Teknik nedenlerle EUR.1 Dolaşım Belgesinin reddi

MADDE 26/B – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi bu Yönetmelikte öngörülen şekilde dü-

zenlenmemiş ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;

a) EUR.1 Dolaşım Belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı

olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi

öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) EUR.1 Dolaşım Belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan

birinin doldurulmaması,

c) EUR.1 Dolaşım Belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenip imzalanmaması,

EUR.1 dolaşım belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

ç) EUR.1 Dolaşım Belgesi vize edilirken kullanılan mührün 40 ıncı madde hükümleri

uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,

d) İbraz edilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan

ülkelerden birinin yazılması,

gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen EUR.1 Dolaşım Belgeleri sonradan düzenlene-

bilir.

(2) Teknik nedenlerle reddedilen EUR.1 Dolaşım Belgesi, üzerine BELGE KABUL

EDİLMEMİŞTİR ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan

düzenlenen yeni bir EUR.1 Dolaşım Belgesi alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük

idareleri gümrük işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığın-

dan şüphe edilmesi halinde reddedilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin bir kopyasını saklayabilir.

(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-

lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve ka-

nuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458

sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde

yapılacak işlemler

MADDE 27/A – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar

görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzala-

maya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuru-

luşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden

başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini

elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üze-

rinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendi-

rilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-

pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen

beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra,

başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Göz-

lemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri

numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak

düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21, 23, 24, 25 ve 27 nci maddeleri ile 26 ncı madde-

sinin iki ila dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,

b) 8 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/6/2013 28672

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE - MALEZYA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ 

TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA 
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye -
Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“p) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik
başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-
lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve
kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için Menşe Belgelerinin doldurulması
MADDE 20/A – (1) Menşe Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçeve-

sinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler Malezya, Bakanlık bi-
rimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu
yapılabilir.

(2) Menşe Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. Yet-
kili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen
kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri Menşe Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka sayfasında ya-
zılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerinden aşağıda
belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) Menşe Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen dillerden birinde, gümrük
mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) Menşe Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerinden beyan
edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyanna-
mesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan edilen ve
Menşe Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve
ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak
ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde Menşe Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bulunulan eş-
yanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan girdilere
uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığını ispatlayan
ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilen ülkeler menşeli girdiler
ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ile
birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen
kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca
elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış
bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve
bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.
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ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca Menşe
Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve bilgilerin
kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden tamamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin, 17 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen
şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu Menşe Belgesi üzerine yazıcı vasıtasıyla dö-
kümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu ihracatçı ta-
rafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mevzuatta ön-
görülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) Menşe Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” alanına
ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni
temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt yer ala-
maz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen Menşe Belgelerine ilişkin gümrük idaresince
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 22/A – (1) 20/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak Menşe Bel-
gesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi
ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 20/A maddesinin üçüncü
fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait
diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için Menşe Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen Menşe Belgelerinin gümrük idarelerince
incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 23/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-
derilen Menşe Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması du-
rumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen Menşe Belgesi kapsamı eşyaya ilişkin kont-
roller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) Menşe Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek,
b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla Menşe Belgesindeki ka-

yıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,
c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
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(3) 20/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-

yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya

kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“açık posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek aşağıdaki maddeler

eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden Menşe Belgesinin sonradan verilmesi işlemleri

MADDE 25/A – (1) 25 inci maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun

sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,

işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih

ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-

tem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında Menşe Belgesi verilmediğini veya ithalatçı

ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elektronik

sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu

altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi

veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-

sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-

mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-

vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen Menşe Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutusuna İngi-

lizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem üzerinden kaydedilir.”

Teknik nedenlerle Menşe Belgesinin reddi

MADDE 25/B – (1) Menşe Belgesi bu Yönetmelikte öngörülen şekilde düzenlenmemiş

ise teknik nedenlerle reddedilebilir. Aşağıda belirtilen;

a) Menşe Belgesinin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması,

seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması gibi öngö-

rülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi,

b) Menşe Belgesinde (4) numaralı kutu gibi doldurulması zorunlu kutulardan birinin

doldurulmaması,

c) Menşe Belgesinin (11) numaralı kutusunun mühürlenip imzalanmaması, Menşe bel-

gesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

ç) Menşe Belgesi vize edilirken kullanılan mührün veya kaşenin 38 inci madde hüküm-

leri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür veya kaşe olması,

d) İbraz edilen Menşe Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

e) Menşe Belgesinin (2) veya (5) numaralı kutusuna Anlaşmaya taraf olmayan ülkeler-

den birinin yazılması,

gibi teknik nedenlerle kabul edilmeyen Menşe Belgeleri sonradan düzenlenebilir.
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(2) Teknik nedenlerle reddedilen Menşe Belgesi, üzerine BELGE KABUL EDİLME-
MİŞTİR ibaresi yazılarak, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzen-
lenen yeni bir Menşe Belgesi alması için ithalatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri gümrük
işlemlerinin tamamlanmasından sonra kontrol amacıyla veya hile yapıldığından şüphe edilmesi
halinde reddedilen Menşe Belgesinin bir kopyasını saklayabilir.

(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-
lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve ka-
nuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha Menşe Belgesi düzenlenmesinde yapılacak
işlemler

MADDE 26/A – (1) Menşe Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi
hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili
kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara başvura-
rak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden başvuruda
bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elektronik
sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha Menşe Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üzerinden ger-
çekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve
kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-
pılmış olan eşyaya ait asıl Menşe Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen beyanı
karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra, başvuru
onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha Menşe Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler”
kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası,
elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl Menşe Belgesi, bu belgeye dayanılarak düzenlenen
ikinci nüsha Menşe Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20, 22, 23, 24 ve 26 ncı maddeleri ile 25 inci madde-
sinin iki ila dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin;
a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 7 nci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,
b) 8 inci maddesi 1/1/2019 tarihinde,
c) Diğer maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/7/2015 29412

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE-ŞİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ MENŞE 
KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ 

MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-
Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette
Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ş) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik
başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-
lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve
kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin, 21 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 Dolaşım Belgelerinin dol-
durulması

MADDE 21/A – (1)  EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler Şili, Bakanlık
birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine
konu yapılabilir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun so-
rumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından ya-
pılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça
yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka say-
fasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerin-
den aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya ilgili Anlaşmada belirtilen dillerden birinde,
gümrük mevzuatı hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerin-
den beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük
beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan
edilen ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek
yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi,
nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bu-
lunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan
girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin, Ek II'de yer alan listede belirtilen şartları sağladığını is-
patlayan ve eşyanın imalatında kullanılan Türkiye dahil 6 ncı maddede belirtilen ülkeler men-
şeli girdiler ve bu girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve
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belgeler ile birlikte, ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça
yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mev-
zuat uyarınca elektronik olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik or-
tama aktarılmış bu belgelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça
yetkilendirilen kişi ve kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu
türde belge ve bilgiler Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1
Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve
bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden ta-
mamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin, 20 nci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen
şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı va-
sıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu
ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mev-
zuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı”
alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili
kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt
yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük ida-

resince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 23/A – (1) 21/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 Do-
laşım Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük
idaresi ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 21/A maddesinin
üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata
ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için EUR.1 Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerin-

ce incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 24/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-
derilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun ol-
ması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamı eş-
yaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
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a) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını in-
celemek,

b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 Dolaşım Belgesin-
deki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı, Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
(3) 21/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-
yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya
kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “açık
posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi iş-
lemleri

MADDE 26/A – (1) 26 ncı maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı veya onun
sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işa-
retlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve
sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem
üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya
ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elek-
tronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutu-
suna;

a) TR : SONRADAN VERİLMİŞTİR,
b) EN   : ISSUED RETROSPECTIVELY,
c) ES   : EMITIDO A POSTERIORI
ibarelerinden biri elektronik sistem üzerinden kaydedilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
“(3) Türkiye’ye yönelik ithalatlarda ibraz edilen menşe ispat belgelerinin teknik neden-

lerle reddedilmesi durumunda, eşyaya Anlaşma kapsamında tercihli rejim uygulanmaz ve ka-
nuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler tahsil edilir. Bu durumda, 4458
sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapı-

lacak işlemler

MADDE 28/A – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar

görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzala-

maya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuru-

luşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden

başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini

elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üze-

rinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendi-

rilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-

pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen

beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra,

başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Göz-

lemler” kutusuna;

a) TR : İKİNCİ NÜSHADIR,

b) EN : DUPLICATE,

c) ES : DUPLICADO

ibarelerinden biri elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak

düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21, 23, 24, 25 ve 28 inci maddeleri ile 26 ncı madde-

sinin iki ila beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 inci maddeleri 28/5/2018 tarihinde,

b) 9 uncu maddesi 1/1/2019 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/3/2011 27875
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 28/6/2016 29756
2- 9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER 

SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye

Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzen-

lenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik

başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlem-

lerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve

kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

de eklenmiştir.

“Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 dolaşım belgelerinin dol-

durulması

MADDE 6/A – (1)  EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar

çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 3 üncü maddenin

birinci fıkrasının (d) bendinde atıfta bulunulan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun

görülen kişi ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru bizzat ihracatçı veya onun

sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından

yapılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakan-

lıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka say-

fasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak elektronik sistem üzerinden

aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Türkçe, Fransızca veya İngilizce olarak, gümrük mevzuatı

hükümleri gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerin-

den beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük

beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan

edilen ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek

yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi,

nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.
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c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bu-

lunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan

girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin ve eşyanın imalatında kullanılan menşeli girdiler ve bu

girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ile birlikte,

ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve ku-

ruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik

olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu bel-

gelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve

kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler

Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1

Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve

bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden ta-

mamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-

kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde

yer alan bilgilerin, 5 inci maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen

şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı va-

sıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu

ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mev-

zuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı”

alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili

kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt

yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük ida-

resince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 8/A – (1) 6/A maddesi uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 Dolaşım

Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi

ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 6/A maddesinin üçüncü

fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait

diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-

vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 

(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan

eşya için EUR.1 Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerin-

ce incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 9/A – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gön-

derilen EUR.1 dolaşım belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun ol-

ması durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamı eş-

yaya ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;

a) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını in-

celemek,

b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 Dolaşım Belgesin-

deki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,

ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,

d) İhraç konusu eşyayı, Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,

suretiyle işlem ifa eder.

(3) 6/A maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-

yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya

kaşesi yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde

yer alan “açık posta adresini” ibaresi “adını” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

maddeler eklenmiştir.

“Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi iş-

lemleri

MADDE 10/A – (1) İhracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini

imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını,

işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih

ve sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sis-

tem üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya it-

halatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elek-

tronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu

altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi

veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
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sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-

mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-

vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler”

kutusuna “SONRADAN VERİLMİŞTİR”, “ISSUED RETROSPECTIVELY”, “DÉLIVRÉ A

POSTERIORI” ibarelerinden biri elektronik sistem üzerinden kaydedilir.”

“Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapı-

lacak işlemler

MADDE 10/B – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar

görmesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzala-

maya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuru-

luşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden

başvuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini

elektronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üze-

rinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendi-

rilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-

pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen

beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra,

başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Göz-

lemler” kutusuna “İKİNCİ NÜSHADIR” “DUPLICATE”, “DUPLICATA” ibarelerinden biri

ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak

düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6, 8, 9 ve 10 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1, 2, 3, 4 ve 6 ncı maddeleri 28/5/2018 tarihinde,

b) 7 nci maddesi 1/1/2019 tarihinde, 

c) Diğer maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/5/2015 29361

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

9/7/2017 30119
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM 

UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN 
TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Ter-
cihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 6 ncı
maddesi uyarınca, ikili kümülasyon kapsamında, Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan
tercihli rejimden faydalanan belirli ülkelere Türkiye menşeli eşyanın ihracında düzenlenecek
EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

(2) Söz konusu Kararın EUR.1 Dolaşım Belgesi ve fatura beyanlarının düzenlenmesi,
kullanılması ve sonradan kontrolüne ilişkin hükümleri, birinci fıkrada atıfta bulunulan EUR.1
Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanları için de uygulanır. EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin ola-
rak bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Karar hükümleri uygulanır.  

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) EUR.1 Dolaşım Belgesi: Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluş-

larca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen, bir örneği Ek-1'de yer
alan menşe ispat belgesini,

c) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik baş-
vurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuru-
luşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,

ç) Fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir başka ticari
belge üzerinde belirtilen, metni Ek-2’de yer alan, usulüne uygun olarak yapılan beyanı,

d) Faydalanan ülke: Türkiye tarafından kendisine tek taraflı olarak tercihli tarife tanınan
ülkeyi,

e) Karar: 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Ya-
rarlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
EUR.1 Dolaşım Belgelerinin Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenmesi
MADDE 3 – (1) Kararın 6 ncı maddesinde belirtildiği üzere Türkiye menşeli girdiler,

faydalanan ülkelerden birinde elde edilen bir ürün içine dahil edildikleri takdirde faydalanan
ülke menşeli kabul edilir. Söz konusu girdilerin Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında
belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, yeterli işçilik veya
işlemden geçmiş olmaları şartı aranmaz.

(2) Bu girdilerin menşe statülerinin ispatı;
a) EUR.1 Dolaşım Belgesi veya
b) Fatura beyanı 
vasıtasıyla sağlanır.

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE         23 Haziran 2018 – Sayı : 30457 (Mükerrer)



EUR.1 Dolaşım Belgesinin şekli, basımı ve dağıtılması
MADDE 4 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri Ek-1'de belirlenen form ve niteliklere uygun

olarak ve seri numaraları verilerek Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkili kılınan kurum
veya kuruluş tarafından bastırılır ve ihtiyaca göre dağıtılır.

(2) Bir örneği Ek-1’de yer alan EUR.1 Dolaşım Belgesi yalnızca ihracatçı veya ihra-
catçının gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisi tarafından, bu Yönet-
meliğe uygun olarak doldurulması suretiyle düzenlenir.

Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 Dolaşım Belgelerinin doldu-
rulması

MADDE 5 – (1) İhracatçılar EUR.1 Dolaşım Belgelerini, bu Belgelerin arka sayfasında
yazılı kurallara uygun olarak doldurur. Buna göre; 

a) Belgeler Türkçe veya İngilizce olarak ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri
çerçevesinde doldurulur.

b) Belgeler yazı makinesi veya elle doldurulabilir. El yazısı ile doldurulmaları halinde
mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılır.

c) Belge üzerinde silinti ve birbiri üzerine yazılmış kelime ve ilaveler bulunmamalı,
değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzeri çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle
yapılmalıdır. Bu şekilde yapılan düzeltmelerin belgeyi düzenleyen kişi tarafından imzalanması
ve gümrük idaresi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

ç) Belgede kayıtlı her bir maddeye sıra numarası verilir ve madde aralarında boşluk bı-
rakılmaz. Son kaydın hemen altına sonradan bir ilave yapılmasını önlemek üzere yatay bir
çizgi çekilerek, kullanılmayan yerler çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

d) Belgelerde kayıtlı eşyanın, tanınmalarına olanak verecek kesinlikte ve ticari deyim-
leri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı
bir biçimde beyan edilmesi gerekir.

e) Başvuru formlarının doldurulmasında da yukarıdaki kurallara uyulması ve ayrıca bu
formun arka yüzünde yer alan hususların da yer ve tarih gösterilerek imza ile teyit edilmesi
gerekir.

Türkiye’den gerçekleştirilecek ihracatlar için EUR.1 Dolaşım Belgelerinin elektronik
ortamda doldurulması

MADDE 6 – (1)  EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çer-
çevesinde elektronik ortamda düzenlenebilir. Elektronik ortamdaki veriler 1 inci maddenin bi-
rinci fıkrasında atıfta bulunulan ülkeler, Bakanlık birimleri ve Bakanlıkça uygun görülen kişi
ve kuruluşlarla paylaşılabilir ve veri değişimine konu yapılabilir.

(2) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuru ihracatçı veya onun so-
rumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından ya-
pılabilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular gümrük idaresi ya da Bakanlıkça
yetki verilen kişi ve kuruluşlarca kabul edilmez.

(3) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcileri EUR.1 Dolaşım Belgelerinin düzenlenmesi için, bu belgenin arka say-
fasında yazılı kurallara ve ilgili Anlaşma hükümlerine uygun olarak, elektronik sistem üzerin-
den aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvuruda ve beyanda bulunur: 

a) EUR.1 Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya İngilizce olarak, gümrük mevzuatı hükümleri
gereğince hazırlanır. 

b) EUR.1 Dolaşım Belgelerinde bulunması zorunlu bilgilerin elektronik sistem üzerin-
den beyan edilmesi zorunludur. Bu alanlar ihracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük
beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcileri tarafından eksiksiz doldurulur. Beyan
edilen ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinde kayıtlı olacak eşyanın, tanınmalarına olanak verecek
yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi,
nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.
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c) Elektronik sistem üzerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için, beyanda bu-
lunulan eşyanın menşeinin tespitini teminen, eşyanın imalatında kullanılan menşeli olmayan
girdilere uygulanan işlem ve işçiliğin ve eşyanın imalatında kullanılan menşeli girdiler ve bu
girdiler üzerinde gerçekleştirilen işlem ve işçilikleri gösteren tüm bilgi ve belgeler ile birlikte,
ihracata ait diğer belgeler, gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve ku-
ruluşlarca kontrol edilmesi için elektronik sisteme yüklenir. İlgili mevzuat uyarınca elektronik
olarak düzenlenen ya da beyanda kullanılmak amacıyla elektronik ortama aktarılmış bu bel-
gelerin ve talep edilmesi halinde asıllarının, Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve
kuruluşların doğrudan erişimine hazır halde tutulması zorunludur. Bu türde belge ve bilgiler
Gümrük Kanununda öngörülen belge saklama sürelerine tabidir.

ç) Gümrük idaresi tarafından ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlarca EUR.1
Dolaşım Belgesinin düzenlenmesine dair başvurunun kabul edilmesi, beyan edilen belge ve
bilgilerin kontrolü, başvurunun onaylanması ve vize işlemleri elektronik sistem üzerinden ta-
mamlanır.

d) İhracatçılar veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yet-
kili kanuni temsilcilerince, vize işleminin tamamlanmasından sonra elektronik sistem üzerinde
yer alan bilgilerin, 4 üncü maddede belirtilen şekil şartlarını taşıyan ve aynı maddede belirtilen
şekilde temin edilen yeşil meneviş zeminli matbu EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine yazıcı va-
sıtasıyla dökümü alınır. Dökümü alınan belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı” kutusu
ihracatçı tarafından imzalanır. İmzalanan belgenin bir kopyası ihracatçı tarafından mer’i mev-
zuatta öngörülen belge saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla en az beş yıl süresince saklanır. 

e) EUR.1 Dolaşım Belgesinin üzerinde, belgenin (12) numaralı “İhracatçının Beyanı”
alanına ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili
kanuni temsilcisince atılacak imza haricinde elektronik sistemde oluşturulmamış hiçbir kayıt
yer alamaz. Döküm üzerinde ekleme, düzeltme veya silinti yapılamaz.

İhracatçının ibraz yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihra-

catçı, bu Belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluşun
talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinin
yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Başvurunun değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) İhracatçılar veya kanuni yetkili temsilcileri tarafından 5 inci madde

hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen başvuru formları ve belgeler gümrük ida-
relerine veya Bakanlık tarafından yetkili kılınan kurum veya kuruluşa verilir.

(2) Gümrük idareleri veya Bakanlıkça yetkili kılınan kuruluş, başvuru formları ile
EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip,
Belgede kayıtlı eşyanın Karar hükümleri gereğince Türkiye menşeli olduğuna dair, ihracata ait
diğer evrakı da inceleyerek kesin bir kanıya vardıktan sonra gerekli işlemleri tamamlar. Ba-
kanlık tarafından bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, bu kuruluş tarafından yapılacak iş-
lemler, denetimler, belge saklama süreleri ve diğer hususlar Bakanlık tarafından tespit edilir.

Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerine ilişkin gümrük ida-
resince veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlarca yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) 6 ncı madde uyarınca elektronik sistem kullanılarak EUR.1 Dolaşım
Belgesi düzenlenmesi amacıyla başvuruda ve beyanda bulunulması durumunda gümrük idaresi
ya da Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluşlar, bu başvuruları ve 6 ncı maddenin üçüncü
fıkrasının (c) bendi uyarınca başvuruda ibraz edilen bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait
diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar.

(2) Beyana ve belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, uygun görülen baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır. 
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(3) İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için EUR.1 Dolaşım Belgesi onaylanamaz ve vize edilemez.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi
MADDE 10 – (1) Gümrük idareleri, 8 inci madde hükümleri çerçevesinde başvurunun

değerlendirilmesini müteakip;
a) Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelikteki şartlara uygun olup olmadığını, özellikle

ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun her türlü sahte ilaveler yapılması imkanını orta-
dan kaldıracak şekilde doldurulduğunu,

b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla Dolaşım Belgesindeki
kayıtlara uygun olduğunu,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olduğunu,
ürün ve imalatında kullanılan girdilere ait diğer evrakın yanısıra, nakliyeciler tarafından

verilen kara, demiryolu, hava ve deniz taşımalarına ilişkin konşimento, manifesto, yük senetleri,
fatura ve beyannameye eklenen diğer belgeler ile gerektiğinde muhasebe kayıt ve defterlerini
incelemek ve ihraç konusu eşyayı Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek
suretiyle kontrol ederler. Dolaşım Belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra gerekli koşulların
yerine getirildiğinin anlaşılmasını müteakip 13 üncü madde hükümleri uyarınca vize işlemine
geçilir.

EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi 
MADDE 11 – (1) Vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan usulüne uygun

olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgeleri, 8 inci ve 10 uncu maddeler uyarınca yapılacak
değerlendirme ve incelemelerin uygun sonuç vermesi halinde gümrük idarelerince vize edilir.

(2) Dolaşım Belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesini talep etme hakkı, bizzat
ihracatçıya veya gümrük beyannamelerini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisine aittir. Yetkili
olmayan kimseler tarafından yapılan vize talepleri, gümrük idaresince reddedilir.

(3) Dolaşım Belgelerinin gümrük vizesine ayrılmış (11) numaralı kutusunun doğru ola-
rak ve noksansız doldurulması şarttır. Yanlış veya noksan yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz
kılar ve sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder.

(4) Gümrük idareleri, Dolaşım Belgesindeki (11) numaralı vize kutusuna;
a) Beyannamenin tarihi, sayısı ve gümrük idaresinin adını, yazı makinesi veya mürek-

kepli kalemle ve matbaa harfleriyle okunabilecek şekilde yazarlar.
b) İdarenin okunabilir mührünü işaretli bölümdeki yere basarak, tarih, imza ve kaşe

koymak suretiyle vize işlemini tamamlarlar.
(5) EUR.1 Dolaşım Belgesi tek taraflı olarak tanınan tercihli tarife kapsamındaki tica-

rette gümrük idaresinin vizesi ile tamamlanmış olur.
(6) Düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi fiili ihraç gerçekleştiği veya kesinleştiği anda

ihracatçıya verilmek üzere hazır bulundurulur.
(7) Gümrük idareleri, biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli, dördü beyaz olan beş

nüshalık takım halindeki Dolaşım Belgesinin beyaz renkli nüshalardan birini idarede alıkoya-
rak, diğer nüshaları ihracatçıya verir. Bakanlıkça bir kuruluşun yetkili kılınması halinde, nüs-
haların dağıtımına ilişkin ayrıntılar Bakanlık tarafından ayrıca düzenlenir.

Elektronik sistemde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince
incelenmesi ve vize edilmesi

MADDE 12 – (1) Elektronik sistem üzerinden düzenlenerek gümrük idaresine gönde-
rilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrolü elektronik sistem üzerinden yapılarak uygun olması
durumunda vize edilir. Elektronik olarak vize edilen EUR.1 Dolaşım Belgesi kapsamı eşyaya
ilişkin kontroller gümrük idaresince gerçekleştirilir.

(2) Gümrük idareleri birinci fıkrada belirtilen kontrolleri yaparken;
a) EUR.1 Dolaşım Belgelerinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığını in-

celemek,
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b) İhraç konusu eşyanın cins, tür, nitelik ve miktar itibarıyla EUR.1 Dolaşım Belgesin-
deki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

c) İhraç konusu eşyanın menşeli olup olmadığını belirlemek,
ç) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından

verilen belgeleri incelemek,
d) İhraç konusu eşyayı, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Gümrük Yönetmeliğindeki esaslara göre muayene etmek,
suretiyle işlem ifa eder.
(3) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde alınan dökümde,

belgenin (11) numaralı “Gümrük Vizesi” alanında elektronik sistem tarafından basılan ve be-
yanı değerlendirerek belgeyi vize eden gümrük idaresinin adı, vize tarihi, gümrük mührü veya
kaşesi yer alır.

EUR.1 Dolaşım Belgesinin ihracattan sonra verilmesi  
MADDE 13 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgeleri; hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya

özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin
düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idare-
lerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara tatmin edici bir şekilde ispat edil-
mesi halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda ihracatçı eşyanın cinsi, nevii, niteliği ve mik-
tarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, çıkış işleminin yapıldığı gümrük
idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur. Söz
konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya EUR.1 Dolaşım
Belgesinin ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile
birlikte yazılı olarak beyan eder. Usulüne uygun olarak doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgesi
ve başvuru formunu imzalayıp talep yazısına ekler. 

(3) Bu maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili gümrük idare-
leri veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç
eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların in-
celenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı
takdirde EUR.1 Dolaşım Belgesi verilir ve vize edilir.

(4) İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin (7) numaralı Gözlemler ku-
tusuna İngilizce  “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi yazılır.

Elektronik sistem üzerinden EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesi işlem-
leri

MADDE 14 – (1) İhracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini im-
zalamaya yetkili kanuni temsilcisi;

a) Eşyanın cinsi, türü, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işa-
retlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve
sayısını belirterek ve gümrük beyannamesinin bir örneğini eklemek suretiyle elektronik sistem
üzerinden başvuruda bulunur.

b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında EUR.1 Dolaşım Belgesi verilmediğini veya it-
halatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte elek-
tronik sistem üzerinden beyan eder.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının veya onun sorumluluğu
altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisinin talebi, gümrük idaresi
veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşya-
sına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelen-
mesi ve kontrolü sonucunda, yapılan beyanın tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde baş-
vurular elektronik sistem üzerinden onaylanır ve vize edilir.

(3) Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” kutu-
suna İngilizce “ISSUED RETROSPECTIVELY” ibaresi elektronik sistem üzerinden kayde-
dilir.
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EUR.1 Dolaşım Belgesinin ikinci nüsha düzenlenmesi
MADDE 15 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi

hallerinde ihracatçı, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresine veya Bakanlıkça yetkilendirilen
kişi veya kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

(2) Gümrük idareleri, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait
belgelere ve ilk belgeye uygun olarak düzenlendiğini tespit ettikten sonra ikinci nüsha Belgenin
vize işlemini yapar. 

(3) Ancak, gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk do-
laşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha belgelerin (7) numaralı Gözlemler kutusuna
İngilizce “DUPLICATE” ibaresi yazılır.

Elektronik sistemde ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde yapı-
lacak işlemler

MADDE 16 – (1) EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar gör-
mesi hallerinde ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya
yetkili kanuni temsilcisi, gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara
başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesi için elektronik sistem üzerinden baş-
vuruda bulunabilir. Başvuru sahipleri, ikinci nüsha belge düzenlenme talebinin nedenini elek-
tronik sistemde beyan eder.

(2) İkinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesi talebi ile elektronik sistem üze-
rinden gerçekleştirilen başvuru ve yapılan beyan gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendi-
rilen kişi ve kuruluşlar tarafından incelenir. 

(3) Gümrük idaresi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar, ihraç işlemi ya-
pılmış olan eşyaya ait asıl EUR.1 Dolaşım Belgesine ilişkin bilgilerle birinci fıkrada belirtilen
beyanı karşılaştırıp, ikinci nüshaya ilişkin yapılan beyanların doğruluğunu saptadıktan sonra,
başvuru onaylanır ve gümrük idaresince vize işlemi gerçekleştirilir. 

(4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Göz-
lemler” kutusuna İngilizce “DUPLICATE” ibaresi ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri
numarası, elektronik sistem üzerinden kaydedilir.

(5) Elektronik sistem tarafından asıl EUR.1 Dolaşım Belgesi, bu belgeye dayanılarak
düzenlenen ikinci nüsha EUR.1 Dolaşım Belgesiyle ilişkilendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fatura Beyanı ve Fatura Beyanı Kullanımında Özel Şartlar

Fatura beyanı
MADDE 17 – (1) Fatura beyanı, Kararın 19 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde,

Türkiye’de bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro'yu geçmeyen
menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla paketten oluşan bir sevkiyat için, herhangi bir
ihracatçı tarafından, söz konusu ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti veya Faydalanan Ülkelerden
biri menşeli olarak kabulü ve Kararın diğer hükümlerinin yerine getirilmesi halinde hazırlana-
bilir.

(2) Fatura beyanında bulunan ihracatçı, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu Kararın
diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm belgeleri, ihracatçı ülkenin
gümrük veya diğer yetkili resmi idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye ha-
zırlıklı olur.

(3) Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek-2’de yer alan, Türkçe veya İngilizce
dillerinden birinde fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmek, ıs-
tampa ile damgalanmak veya basılmak suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir,
bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

(4) Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder.
Ancak, onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi
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el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhüt-
nameyi ilgili gümrük idaresine vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aran-
maz.

Fatura beyanı kullanımında özel şartlar
MADDE 18 – (1) Onaylanmış ihracatçı tarafından hazırlanmayan (6000 Euro’yu geç-

meyen sevkiyat için) fatura beyanının kullanımı aşağıdaki özel koşullara bağlıdır:
a) Her bir sevkiyat için ayrı bir fatura beyanı düzenlenmelidir.
b) Sevkiyat kapsamı eşyanın, ihracatçı ülkede “menşeli ürün” tanımı açısından kontrolü

yapılmış olması durumunda, ihracatçı, fatura beyanında bu kontrole dikkat çekebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 ta-

rihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana

gelecek tereddüt ve uyuşmazlıklar, res’en tespit edilmesi veya Yönetmeliğe ilişkin işlemlerin
yürütülmesiyle görevli kurum veya kuruluşlarca Bakanlığa bildirilmesi üzerine Bakanlığın
ilgili hizmet birimi olan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından karara bağ-
lanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer alma-
yan hususlar hakkında Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Yönetmeliğin 5, 8, 11, 13 ve 15 inci maddeleri 1/1/2019

tarihine kadar uygulanır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 6, 9, 12, 14 ve 16 ncı maddeleri 28/5/2018 tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ 

(ULUSLARARASI ANLAŞMALAR)

(SERİ NO: 9)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 

a) 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/8/2006 tarihli ve

2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Birliği

Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar,

b) 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 15/6/2015 tarihli ve

2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarafından Tek Taraflı

Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine

İlişkin Karar,

c) 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki Taraflı Menşe

Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönet-

melik,

ç) 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe

Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönet-

melik,

d) 26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan-Av-

rupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tes-

piti Hakkında Yönetmelik,

e) 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye - Şili Serbest

Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Ter-

cihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

f) 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti

ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın

Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,

g) 30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti

ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eş-

yanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik,
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ğ) 20/5/2015 tarihli ve 29361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Tarafından

Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek

EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmelik,

h) 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Malezya

Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hak-

kında Yönetmelik,

ı) 24/5/2016 tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler

Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tes-

piti Hakkında Yönetmelik,

i) 20/10/2017 tarihli ve 30216 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz

Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli

Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

ile düzenlenen ve ülkemizin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan men-

şe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen vize işlemlerine

dair usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik baş-

vurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin

gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuru-

luşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,

c) Kaşe: Yapımına 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen mercilerce karar verilip,

imal edilen ve 4 üncü maddede belirtilen işlemlerde kullanılan aracı,

ifade eder.

Belge onay işlemleri

MADDE 4 – (1) Ülkemizin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan men-

şe ispat ve dolaşım belgelerinin, Gümrük Müdürlükleri tarafından vize edildiği durumlarda

vize işlemi ilgili Gümrük Müdürlüğünün kullanımı için üretilen gümrük kaşesi kullanılarak

gerçekleştirilir.
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(2) Birinci fıkrada belirtilen gümrük kaşesi sadece, 1 inci maddenin birinci fıkrasında

belirtilen mevzuat kapsamında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin “gümrük vizesi”

ile “sonradan kontrol talebine ilişkin alanların” vize edilmesi ya da onaylanması amacıyla kul-

lanılır.

Kaşe standardının tespiti, üretimi ve sicil kaydının tutulması ve muhafazası

MADDE 5 – (1) Gümrük Müdürlüklerinin ihtiyacına uygun sayıda yapımına karar ve-

rilen kaşeler, Bakanlık tarafından imal edilir veya ettirilir. 

(2) Kaşelerde kullanılacak yazı karakteri teknik imkânlar göz önüne alınarak Bakanlık

tarafından incelenip standart olarak belirlenir ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulur.

(3) Vize veya onay işlemlerinde, Bakanlık tarafından imal edilmiş ve dağıtımı yapılmış

kaşeler dışında bir kaşe ya da mühür kullanılamaz.

(4) Bakanlık tarafından bir kaşe sicil kaydı oluşturulur. İmal edilen her kaşe için bir

seri numarası verilir. Üretilen kaşelerin örnek baskıları oluşturulan sicil kaydında saklanır. 

(5) İmal edilen kaşeler, bağlantı Gümrük Müdürlüklerine dağıtılmak üzere ilgili Güm-

rük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilir. Kaşeyi teslim alan birim yetkilisi, teslim alma

formunu doldurarak Bakanlığa iade eder. Bu form dördüncü fıkrada belirtilen sicil kayıtları ile

birleştirilir.

(6) Kaşeler, ilgili Gümrük Müdürlüğünün yetkili memurlarınca muhafaza edilir.

(7) Görev değişikliği nedeniyle kaşeyi devretmesi gereken altıncı fıkrada belirtilen so-

rumlular, devir işlemini devir teslim tutanağıyla gerçekleştirir. Söz konusu tutanaklar, Bakan-

lıkça talep edildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili Gümrük Müdürlüğünce saklanır.

(8) İlgili mevzuat uyarınca menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, onay-

lanması ve vizesi işlemlerinin elektronik sistem üzerinden gerçekleştirildiği durumlarda, bu

belgelerin vize ve onay işlemlerinde uygulanacak kaşelerin standardı ikinci fıkra uyarınca be-

lirlenir.

Kaşenin iadesi, yenilenmesi ve kaybı

MADDE 6 – (1) Kaşeyi kullanan Gümrük Müdürlüğünün kapatılması, adının veya

idari kodunun değişmesi; Gümrük Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge

Müdürlüğünün değiştirilmesi ya da bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün

adının değiştirilmesi gibi nedenlerle kaşenin üzerinde yer alan aslî bilgilerin değişmesi halinde

kaşe, iptal edilmek üzere Bakanlığa gönderilir. 
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(2) Kaşelerin üzerindeki yazıların okunmayacak ölçüde silikleşmesi, kaşelerin hasar

görmesi ve işlevini kaybetmesi gibi hallerde, yenisinin üretilmesi amacıyla durum Bakanlığa

bildirilir. Yeni kaşenin gönderilmesi ile birlikte eski kaşe Bakanlığa iade edilir.

(3) Kaşenin kaybedilmesi halinde, ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce ge-

rekli işlemler yapılarak Bakanlığa ivedilikle bilgi verilir. 

(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen durumlarda artık kullanımda olmayan

kaşenin yerine yeni kaşe üretilmesi halinde, üretilen yeni kaşeye yeni bir seri numarası verilir

ve sicil kayıtlarında yeni kaşe ile eski kaşe ilişkilendirilir. 

(5) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında Bakanlığa iade edilen kaşeler, iade edildikleri

yılın sonundan başlamak üzere iki sene süreyle saklanır. Bu süre sonunda kaşeler, Bakanlık

Makamınca belirlenecek 3 kişiden oluşan kurul tarafından düzenlenecek tutanakla imha

edilir.

(6) Bu madde hükümleri çerçevesinde yapılan işlemler, 5 inci maddenin dördüncü fık-

rasında belirtilen sicil kaydına işlenir.

Kaşelerin elektronik ortamda takibi

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca oluşturulan kaşe siciline

dair kayıtlar güvenli elektronik ortamda tutulur.

(2) Birinci fıkra hükmüne uygun olarak; kaşelerin üretilmesi, ilgili gümrük müdürlü-

ğüne gönderilmesi, gümrük müdürlüklerince teslim alınması, kullanılmaya başlanması ya da

kullanımdan kaldırılmasına dair işlemler elektronik ortama kaydedilir. Kaşelerin örnek baskıları

elektronik sistemde saklanır.

(3) Yabancı ülkeler tarafından menşe ispat ve dolaşım belgelerinde kullanılan kaşelerin

doğruluğunun sorgulandığı durumlarda; kullanılan elektronik sistem üzerinden kaşelerin doğ-

ruluğu, belgenin vize edildiği tarihte belgede yer alan kaşenin kullanımda olup olmadığı, ka-

şenin örnek baskısıyla eşleşip eşleşmediği gibi hususlar kontrol edilir. 

Bilgilendirme

MADDE 8 – (1) Kaşelerin kullanımına dair ilgili ülke yetkili makamlarına yönelik ge-

rekli bilgilendirme Bakanlık tarafından yapılır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ, 24/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2018/11687 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük

Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli

Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki
Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli
Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

— Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon
Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret
Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret
Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik

— Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon
Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında
Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Belgesi ve Fatura Beyanına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından
Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞ
— Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)


