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T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne  
 
 
 

İlgi: 15.03.2019 Tarih 20117910-163.08-E-00042633713 sayılı yazınız. 
 
İlgide kayıtlı yazınızda 2018/11799 sayılı Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe veya muhtelif 
kararlar kapsamında ilave gümrük vergisine tabi eşyanın aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri 
Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair 2018/11973 sayılı 
Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe tabi olması ve söz konusu eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi 
eşliğinde serbest dolaşıma girişinde ek mali yükümlülük veya ilave gümrük vergisi uygulanmaması 
için gümrük beyannamesi ekinde İhracatçı Beyanı, Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı 
veya menşe şahadetnamesi ibraz edilmiş olması halinde söz konusu eşyanın ABD menşeli olmadığını 
tevsik etmek üzere başkaca bir belge aranmaması gerektiği talimatlandırılmıştır. 
 
Bununla birlikte, bir eşyanın İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin muhtelif kararlar 
kapsamında ek mali yükümlülüğe veya İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin muhtelif 
tebliğler kapsamında anti-damping vergisine veya sübvansiyona karşı telafi edici vergiye tabi olması 
halinde eşyaların ithalatına ilişkin halihazırda bir uygulama tebliği olmaması nedeniyle gümrük 
idarelerinde eşyanın önlem uygulanan ülkeler menşeli olmadığının hangi menşe ispat belgeleri ile 
tevsik edileceği hususunda tereddüt hasıl olmaktadır. Diğer yandan söz konusu tereddüt gerek 
AB’den A.TR Dolaşım Belgesi ile yapılan ithalatlarda gerekse diğer türlü ithalatlarda yaşanmaktadır.  
 
Örneğin; AB’den A.TR Dolaşım Belgesi ile ithal edilen bir eşyanın İran İslam Cumhuriyeti Menşeli 
Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin 452 sayılı Karar veya İthalatta Haksız 
Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2019/4 sayılı Tebliğ kapsamında olması halinde; eşya aynı zamanda 
2018/11799 sayılı Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe veya muhtelif kararlar kapsamında ilave 
gümrük vergisine tabi olsa ve söz konusu vergilerden muafiyet sağlanması için gümrük idaresi 
İhracatçı Beyanı, Tedarikçi Beyanı, Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı ibraz edilse dahi gümrük 
idareleri tarafından ayrıca menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi talep edilmektedir. Belirtilen 
vergilerle ilgili halihazırda bir uygulama tebliği olmaması nedeniyle menşe şahadetnamesi ibraz 
edilmesi gümrük idarelerinde belirsizliğe ve uygulama birliğinin olmamasına yol açarken ithalatçılar 
için ek mali külfet oluşturmaktadır.    
 
Konu bu çerçevede değerlendirildiğinde; 2018/11799 sayılı Karar kapsamında ek mali yükümlülüğe 
veya muhtelif kararlar kapsamında ilave gümrük vergisine tabi eşyanın aynı zamanda korunma 
önlemi veya anti damping vergisi veya sübvansiyona karşı telafi edici vergiye tabi olması ve söz 
konusu eşyanın AB’den A.TR eşliğinde serbest dolaşıma girişinde ek mali yükümlülük veya ilave 
gümrük vergisi uygulanmaması için gümrük beyannamesi ekinde İhracatçı Beyanı, Tedarikçi Beyanı 
veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanının ibraz edilmesi halinde, söz konusu eşyanın ilgili önlem 
uygulanan ülke menşeli eşya olmadığını tevsik etmek üzere menşe şahadetnamesi dahil başkaca belge 
aranıp aranmayacağı hususunda tereddüt hasıl olmuş olup belirtilen konuda Makamlarının 
görüşlerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Konunun Makamlarınızca değerlendirilerek tarafımıza bilgi verilmesini hususunu takdir ve 
tensiplerinize arz ederiz. 
 
Saygılarımızla,          

                                                     
Aslıhan ÇELEBİ     Orhan KATTAŞ 

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği   Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                     
Serdar KESKİN     Taşkın DALAY 

     İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği             İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı    Yönetim Kurulu Başkanı 

 
 
 

Hüseyin SARIDAĞ 
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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