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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü-İthalat ve Menşe Dairesi

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : Güney Kore STA

RİSK YÖNETİMİ, TASFİYE VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: a) 14.05.2019 tarih ve 0044316943 sayılı yazınız.
b) Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2019 tarih ve

00044889690 sayılı yazısı.

İlgi (a)’da kayıtlı yazınızda özetle; Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması
çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik belge olan menşe
beyanının düzenlendiği bazı durumlarda, özellikle de üçüncü ülkede yerleşik bir ihracatçı
tarafından imzalanmış olan menşe beyanları ile ilgili olarak vergi ve ceza uygulamalarında
hukuki açıdan yanlış bir değerlendirmeye mahal verilmemesi ve uygulamada birliğin
sağlanması amacıyla konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek sonucundan bilgi
verilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu yazınıza cevaben Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğünce yazılan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda ise özetle; Güney Kore’deki ihracatçısı
tarafından Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın
Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesi ve Ek-3'ünde yer alan metne
uygun olarak hazırlanmamış olduğu veya herhangi bir menşe beyanının yapılmadığı ya da
uygun bir menşe metni olmakla birlikte bu metnin Güney Kore'deki ihracatçısı yerine üçüncü
ülkede yerleşik bir ihracatçı tarafından imzalanmış olduğu hallerde, ithalata konu eşyaya
tercihli rejim uygulanmasının olanağı bulunmadığı, bununla birlikte, Güney Kore'deki
ihracatçısı tarafından usulüne uygun bir şekilde ve anılan Yönetmeliğin yukarıda atıfta
bulunulan hükmünde öngörülen süreler içerisinde sonradan hazırlanıp imzalanan menşe
beyanlarının ibraz edilmesinin mümkün olduğu, bu durumlarda ithalatçıya vergi ve ceza
tahakkuk ettirilmesinin uygun olmayacağı ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili Genel Müdürlüğümüz değerlendirmelerine aşağıda yer verilmiştir:

1. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescili sırasında Türkiye-Güney Kore STA
kapsamında geçerli bir “Menşe Beyanı” nın ibraz edilmeyerek (Menşe Beyanının
Mezkur Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan metne uygun olarak hazırlanmaması veya
Menşe Beyanının üçüncü ülkede düzenlemiş satış faturası üzerinde yapılması
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durumunda) tercihli tarifeden faydalandığı anlaşılan eşya için eksik tahsil edilen
gümrük vergilerinin tahsili ile Gümrük Kanununun 234/1-a maddesi gereğince para
cezasının uygulanmasının,

2. Serbest dolaşıma girişte mevcut olmayıp ilgili mevzuatında belirlenen süreler içinde
sonradan düzenlenmiş bir “Menşe Beyanı” nın ibrazı halinde söz konusu belgenin
kabul edilmesinin,

3. Söz konusu sonradan düzenlenmiş belgelerin sıhhati hakkında şüpheye düşülmesi
halinde mezkur belgenin sonradan kontrolünün yapılmasının ve

4. Birinci maddede ifade edildiği şekilde beyanname tescili sırasında geçerli olmayan bir
“Menşe Beyanı” nın ibrazı suretiyle Güney Kore tercihli tarifeden faydalanıldığı
durumlarda yükümlüsünce süresi içinde sonradan düzenlenmiş bir “Menşe Beyanı”
ibraz edilse bile söz konusu eşya için Gümrük Kanununun 234/1-a maddesi gereğince
para cezasının uygulanmasının

Uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01.02
Konu : Kore STA

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 14.5.2019 tarihli ve
44316943 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması
çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik belge olan menşe
beyanının düzenlendiği bazı durumlarla ilgili vergi ve ceza uygulamalarında hukuki açıdan
yanlış bir değerlendirmeye mahal verilmemesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla
konunun Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilerek sonucundan bilgi verilmesi talep
edilmektedir.

İlgide kayıtlı yazınızda yer verildiği üzere, çeki listesinde yer alan menşe beyanlarının
Güney Kore’deki ihracatçısı tarafından Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması
Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 19.
maddesi ve Ek-3'ünde yer alan metne uygun olarak hazırlanmamış olduğu veya herhangi bir
menşe beyanının yapılmadığı ya da uygun bir menşe metni olmakla birlikte bu metnin Güney
Kore'deki ihracatçısı yerine üçüncü ülkede yerleşik bir ihracatçı tarafından imzalanmış olduğu
hallerde, ithalata konu eşyaya tercihli rejim uygulanmasının olanağı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin "menşe beyanının hazırlanma koşulları"na dair
19. maddesinin 5. fıkrası "Bir menşe beyanı, ihracatçı tarafından ait olduğu ürünlerin
ihracatı sırasında veya ait olduğu ürünlerin ithalatından itibaren iki yıl veya ithalatçı Taraf
ülkenin mevzuatında belirtilen süre içerisinde ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla,
ihracattan sonra hazırlanabilir." hükmünü içermektedir.

Bu çerçevede, ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen hallerde, Güney Kore'deki ihracatçısı
tarafından usulüne uygun bir şekilde ve anılan Yönetmeliğin yukarıda atıfta bulunulan
hükmünde öngörülen süreler içerisinde sonradan hazırlanıp imzalanan menşe beyanlarının
ibraz edilmesi mümkün olup, bu durumlarda ithalatçıya vergi ve ceza tahakkuk ettirilmesinin
uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede sonradan ibraz edilen menşe beyanlarının, anılan Yönetmeliğin
"sonradan kontrol talep ve işlemleri"ne ilişkin 28. maddesi kapsamında, ithalatın
gerçekleştirildiği gümrük idaresince gerek görülmesi halinde Güney Kore makamlarına
sonradan kontrol amacıyla gönderilebileceğinin de dikkate alınmasında fayda mütalaa
edilmektedir.
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Öte yandan, ilgide kayıtlı yazınızda yer verilen "menşe beyanlarının menşe
şahadetnamelerin üzerine yapıldığı" hallerde ise menşe beyanlarının kabul edilmesinin
önünde bir engel bulunmamakta olup, bu tür beyanların da gerek görülmesi halinde sonradan
kontrol sürecine tabi tutulması mümkündür.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Hüsnü DİLEMRE
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

- Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü (Gereği)
- Gümrükler Genel Müdürlüğü (Bilgi)
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T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-205
Konu : 9443-2019/21 [ Güney Kore

Menşeli Olup Üçüncü Ülkelerde
Düzenlenmiş Faturalar]

İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : a) 17.04.2019 tarihli ve 24799137-205/00043590055 sayılı yazımız.
b) 08.05.2019 tarihli ve 65322438-205/00044183962 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazımız ile Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması
Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin, Üçüncü
Ülkelerde Düzenlenmiş Faturalar ile ilgili 31'inci maddesinin; '' İthalatçı taraf ülke gümrük
idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu
şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu
Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe beyanlarının kabul edilebilir.''
şeklinde olduğu, diğer taraftan konu ile alakalı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü'nün (mülga AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) 08.05.2013/4101 tarih ve
sayılı Dağıtımlı yazılarının 3'üncü maddesinde; Üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket
tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlenen satış
faturaları kabul edilecektir. Ancak bu hallerde de ilgili menşe beyanlarının, eşyanın Güney
Kore'deki ihracatçısı tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bu tür durumlarda,
üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir
ihracatçı tarafından düzenlenen satış faturasında yer verilen menşe beyanları kabul
edilmeyecek olup, eşyanın Güney Kore'deki ihracatçısı tarafından eşyaya ilişkin bir teslimat
notu (delivery note) veya başka herhangi bir ticari belge (örneğin çeki listesi-packing list)
üzerinde bulunulan menşe beyanları kabul edilecektir.

Denildiği belirtilerek, Güney Kore menşeli ve çıkışlı olup ticaret yapılan ülkesi farklı
olan beyannameler GÜVAS üzerinden sorgulanmış ve Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinin
17'nci maddesi gereğince Bölge Müdürlüğünüz Kontrol Şubesi tarafından incelenerek
sonucundan bilgi istenilmiştir.

İlgi (b)'de kayıtlı yazınız ile yapılan incelemede, söz konusu beyannamelerin bir
kısmında çeki listesinde yer alan menşe beyanlarının Güney Kore’deki ihracatçısı tarafından
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anılan yönetmeliğin 19. maddesi ve ek-3'e göre hazırlanmamış olduğu veya herhangi bir
menşe beyanın yer almadığı ya da menşe beyanlarının menşe şahadetnamelerinin üzerine
yapıldığı, bir kısmında ise geçerli bir menşe metni olmakla birlikte Güney Kore'deki
ihracatçısı yerine üçüncü ülkede yerleşik bir ihracatçı tarafından imzalanmış olduğunun tespit
edildiği, mezkur Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak düzenlenen veya menşe beyanı yer
almayan serbest dolaşıma giriş beyannameleri için yükümlüsünce aynı Yönetmeliğin 19/5.
maddesi uyarınca menşe beyanlarının sonradan ibraz edilip edilemeyeceği hususunda Bölge
Müdürlüklerince tereddüt hasıl olmakla birlikte, konunun dolaşım belgelerine benzer şekilde
Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün (mülga AB ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) 2014/1 sayılı Genelgesinin V. “Serbest Dolaşıma Girişte
İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü” başlıklı kısımda yer alan 7. maddesi kapsamında
değerlendirilerek, yükümlüsüne tebligatta bulunularak usulüne uygun menşe beyanlarının
gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 584. maddesi ve aynı
yönetmeliğin 82 nolu ekinin 24. maddesi uyarınca 4458 sayılı Gümrük Kanunun 241/1.
maddesinin tatbiki, aksi halde yapılacak tebligata rağmen yükümlüsünce usulüne uygun
menşe beyanı ibraz edilmemesi durumunda ise anılan Kanununun 234 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanması şeklinde işlem yapılmasının uygun olacağının
mütalaa edildiği belirtilerek konunun değerlendirilerek Bölge Müdürlüklerinin
talimatlandırılması istenilmiştir.

Söz konusu yazınız konusu hususlar incelenmiş olup, konu hakkında 14.05.2019 tarih
44316943 sayılı yazımız ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile
Gümrükler Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.

Yazı konusu hususlardan usulüne uygun menşe beyanlarının gümrük idaresine ibraz
edilmesi süreleri yönüyle Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün
31.05.2019 tarih 44889690 sayılı yazıları ve diğer hususlarda ise Gümrükler Genel
Müdürlüğünün 19.07.2019 tarih 45850739 sayılı yazıları dikkate alınarak işlem yapılması
gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Savaş MALKOÇ
Genel Müdür V.

Ek : 2 adet yazı


