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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir
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MENŞE KURALLARI
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kavramı

Menşe,
bir eşyanın ekonomik milliyeti

Menşe kuralları,
Eşyanın hangi ülke menşeli olduğunun 

belirlenmesini sağlayan belirli kurallar
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kavramı

Uluslararası ticarette, eşyanın menşe ülkesine bağlı
olarak değişen gümrük vergilerinin uygulanması
veya belirli ülkeler menşeli eşyanın ithalatta

• anti damping,

• telafi edici vergi uygulaması,

• koruma önlemi veya

• miktar kısıtlaması

gibi ticaret politikası araçlarına tabi olması,
eşyanın menşeinin belirlenmesini gerekli
kılmaktadır.
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kavramı

Menşe

Tercihsiz 
Menşe   

Tercihli 
Menşe
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kavramı

Tercihsiz menşe, akdi veya otonom ticaret
rejimleri (tercihli ticaret rejimleri) dışında
eşyaya tatbik edilen menşe kurallarıdır.

Tercihli menşe, tercihli tarife uygulamala-
rından yararlandırılmak istenilen eşyaya
tatbik edilen menşe kurallarıdır.
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MENŞE KURALLARI

Gümrük Birliği

Tercihli Ticaret Tercihsiz Ticaret

EUR.1A.TR Menşe 
Şahadetnamesi

Form A

Serbest Dolaşım

Gümrük Vergisiz İndirimli GV GV

Avrupa Birliği STA Diğer Ülkeler

1 2 3

GTS

Belgeler

İhraç 
Ülkesi

Ticaret 
Türü
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

Menşe kümülasyonu, aralarında bir Serbest
Ticaret Alanı oluşturan bir anlaşmaya taraf olan
ülkelerin, birbirleri menşeli girdileri sınırsız
ölçüde kullanmalarına olanak tanıyan bir
sistemdir.

Menşe kümülasyonunun amacı, birbirlerine
tercihli rejimler tanıyan ülkeler arasındaki
ticaretin arttırılmasını sağlamaktır.

Menşe Kümülasyonunun Amacı Nedir?



9

MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

İkili Kümülasyon

İkili kümülasyon, aralarında serbest ticaret
anlaşması bulunan iki ülkenin birbirleri menşeli
girdileri üretimde serbestçe kullanabilmesi ve bu
şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer
ülkeye ihracatında tercihli ticarete konu olmasını
imkan tanıyan sistemdir.

ÖRNEĞİN;

Türkiye – Şili Serbest Ticaret Anlaşması
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

İkili Kümülasyon

ŞİLİ

TÜRKİYE

Kumaş

GTİP:5208

Gömlek

GTİP:6205
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

Çapraz Kümülasyon

Çapraz kümülasyon, çok taraflı bir serbest ticaret
alanına taraf olan veya aralarında ikili veya çok
taraflı serbest ticaret anlaşmaları ağı bulunan
ikiden fazla ülke arasında birbirleri menşeli
girdileri üretimde serbestçe kullanabilmesi ve bu
şekilde üretilen ürünün anlaşmaya taraf diğer
ülkelere ihracatında tercihli ticarete konu
olmasını imkan tanıyan sistemdir.
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

Çapraz Kümülasyon

ŞARTLARI;

❑ Taraf tüm ülkelerin arasında tamamlanmış STA ağı,

❑ Aynı menşe kurallarının geçerli olması,

❑ STA’larda çapraz kümülasyonun öngörülmesi

ÖRNEĞİN;

❑ Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK)
Sistemi
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

Çapraz Kümülasyon

TUNUS

TÜRKİYE

Kumaş

GTİP:5208
Gömlek

GTİP:6205

İSVİÇRE
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❑ 1999 – PAN-AVRUPA MENŞE 
KÜMÜLASYON SİSTEMİ

❑ 2001 – GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER 
SİSTEMİ 

❑ 2005 – PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE 
KÜMÜLASYON SİSTEMİ

❑ 2010 – BATI BALKAN MENŞE 
KÜMÜLASYON SİSTEMİ

MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi

❑ Türkiye
❑ Avrupa Birliği

❑ EFTA (İsviçre, Norveç, 

İzlanda, Lihtenştayn)

❑ Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sisteminde 
ülkeler arasında STA AĞI tamamlanmıştır.

❑ Tarafların birbirleri ile ticaretinde 
uyguladıkları menşe kuralları aynıdır.

❑ Türkiye açısından PAMK Sistemi 1 EKİM 1999 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi

Pan Avrupa

Ülkeleri

❑ Türkiye
❑ Avrupa Birliği
❑ EFTA

❑ Faroe Adaları

❑ PAAMK ülkeleri arasında henüz STA AĞI 
tamamlanmamıştır.

❑ Tarafların birbirleri ile ikili ticaretinde 
uyguladıkları menşe kuralları farklılık arz 
edebilmektedir.

❑ Lübnan
❑ Tunus
❑ Cezayir
❑ İsrail

Akdeniz

Ülkeleri
❑ Ürdün
❑ Suriye
❑ Filistin
❑ Mısır
❑ Fas
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MENŞE KURALLARI
Menşe Kümülasyonu

Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi

❑ Türkiye
❑ Avrupa Birliği

❑ Makedonya
❑ Karadağ
❑ Sırbistan
❑ Arnavutluk
❑ Bosna Hersek
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Eşyanın Tercihli Rejimden Yararlanma Koşulları

❑ Eşyanın anlaşma kapsamında olması,

❑ Eşyanın anlaşma ile belirlenen kurallar çerçevesinde
menşeli olması,

❑ Eşyanın menşeli olduğunu gösteren geçerli bir menşe
ispat belgesine sahip olması,

❑ Eşyanın anlaşma yapılan ülkeden doğrudan nakledilmiş
olması. (Doğrudan nakliyat kuralı)

MENŞE KURALLARI
Menşe Mevzuatı



1. Eşya tamamen Türkiye’de elde edilmiş 

ise

Kesin Olarak Türkiye Menşeli

EUR 1 ✓

Türkiye’den Herhangi bir PAAMK 

Üyesi Ülkeye Yapılan İhracatta

EUR.MED ✓



Tamamen Elde Edilmiş Ürünler

✓Türkiye topraklarından çıkartılan madencilik ürünleri

✓Türkiye’de hasat edilen tarım ürünleri

✓Türkiye’de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar

✓Türkiye’de avcılık ve balıkçılıkla elde edilen ürünler

✓Türk bandıralı gemiler ile denizden 

çıkarılan balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler 



Türkiye Menşeli Olmayan Girdiler 

Kullanılarak Yapılan Üretimde Menşe 

Tespiti Nasıl Yapılmaktadır?

1. Sadece Türkiye menşeli ve Anlaşmaya taraf 

diğer ülke menşeli girdiler kullanılan üretimde 

menşe tespiti

2. Üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılan üretimde 

menşe tespiti



Türkiye’de yapılan işlem ve işçilik yetersizin 

ötesinde mi?

E

H

Türkiye Menşeli

Türkiye’de eklenen katma değer diğer PAMK 

menşeli girdilerin kıymetinden fazla mı?

ETürkiye Menşeli
En yüksek kıymete sahip 

girdi ile aynı ülke menşeli
H

Üretimde Türkiye + PAAMK menşeli

girdiler kullanılmış ise
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MENŞE KURALLARI
Yetersiz İşçilik ve İşlemler 

- Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda
muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,
(Havalandırma, yayma, kurutma, soğutma gibi)

- Ambalaj ayırma ve birleştirme,

- Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer
tabakalardan arındırma,

- Ütüleme veya presleme,

- Basit boyama ve cilalama işlemleri



Üretimde üçüncü ülke 

menşeli girdiler kullanılmış ise

3. ülke  menşeli girdi Anlaşmanın II nolu ekinde

yer alan listede belirtilen (YETERLİ) 

işlem ve işçilikten geçmiş mi?

Türkiye 

Menşeli

Türkiye Menşeli Değil

E

H



EK II (Liste Kuralları)
AS Kodu Ürünün Tanımı Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya 

işlemler

(1) (2) (3)             veya            (4)

Fasıl 02 Etler ve yenilen sakatat Kullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan 

tüm girdilerin tamamıyla elde 

edildiği imalat

y 4407 Uzunlamasına testere ile biçilmiş 

veya yontulmuş, dilimlenmiş veya 

yaprak halinde açılmış, kalınlığı 

6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, 

zımparalanmış veya (V) şeklinde 

bağlantı teşkil etmiş)

8411 Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 

gaz türbinleri

- Ürünün yer aldığı pozisyon 

dışındaki herhangi bir pozisyonda 

yer alan girdilerden, ve

- kullanılan tüm girdilerin 

kıymetinin ürünün fabrika çıkış 

fiyatının % 40’ını geçmeyen,

imalat.

Rendeleme, zımparalama veya 

(V) 

şeklinde bağlantı teşkil etme 

Kullanılan tüm 

girdilerin kıymetinin 

ürünün fabrika çıkış 

fiyatının %25’ini 

geçmeyen imalat.

Herhangi bir taviz 
olmasa bile tüm 
ürünler
(AS Kodu ve Tanımı)

4. Sütun alternatif kural



EK II (Liste Kuralları)

- Üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmıyor ise

EK II – Liste Kurallarına bakmaya gerek yok

- Üçüncü ülke menşeli girdi kullanılıyor ise

EK II – Liste Kurallarının MUTLAKA karşılanması 
gerekli



- Menşeli girdilerin kıymeti (tedarikçi beyanı 

ya da kayıtlarından)

- Menşeli olmayan girdilerin kıymeti (ithalat 

esnasında beyan edilen gümrük kıymeti) 

- Ücretler (İşçilik maliyetleri)

- Kârlar

- Harcamalar (idari masraflar, satış ve 

pazarlama masrafları)

- Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ödemeler 

(Patent harcamaları)

Fabrika Çıkış Fiyatı



Ancak;

- Nihai ürünün ihracı esnasında ihracatçıya 

geri ödenen dahili vergiler ve

-Nihai ürünün müşteriye gönderilmesine dair 

taşımacılık maliyetleri

dahil edilmez.

Fabrika Çıkış Fiyatı
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1511 – Bitkisel sıvı yağlar (Soya, yer fıstığı, palm yağı gibi)

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat

Üçüncü ülke menşeli girdi (menşeli olmayan girdi) 

% 40’a kadar kullanılabilir; 

en az % 60 oranında menşeli girdi kullanılmalıdır.

MENŞE KURALLARI

Menşe Mevzuatı

ÖRNEK KURALLAR



30

6203 – Erkekler için takım elbise

İplikten imalat (Çift dönüşüm-Double transformation)

Ancak iplik olarak ithal edilen üçüncü ülke menşeli 
girdiden (menşeli olmayan girdi) imal edilen ürün menşe 
kazanabilir; önce iplikten kumaş daha sonra o kumaştan 

takım elbise imal edilmelidir.

Üçüncü ülke menşeli kumaş ithal edilip bir imalat 
yapılıyorsa elde edilen ürün menşe kazanamaz.

MENŞE KURALLARI

Menşe Mevzuatı

ÖRNEK KURALLAR
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ÖRNEK KURALLAR

8528 72 40 – LCD Televizyonlar

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40’ını geçmeyen ve kullanılan menşeli olmayan 
tüm girdilerin kıymetinin kullanılan menşeli tüm girdilerin 

kıymetini geçmeyen imalat

Üçüncü ülke menşeli girdi (menşeli olmayan girdi) 

% 40’a kadar kullanılabilir; 

en az % 60 oranında menşeli girdi kullanılmalıdır. 

İlaveten, üçüncü ülke menşeli girdilerin kıymeti, menşeli 
girdilerin kıymetini geçmemelidir.

MENŞE KURALLARI
Menşe Mevzuatı
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ÖRNEK KURALLAR

8703 31 10 10 – Silindir hacmi 1500 cm3.ü geçmeyen 
dizel veya yarı dizel binek otomobilleri

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40‘ını geçmeyen imalat 

Üçüncü ülke menşeli girdi (menşeli olmayan girdi) 

% 40’a kadar kullanılabilir; 

en az % 60 oranında menşeli girdi kullanılmalıdır.

MENŞE KURALLARI
Menşe Mevzuatı
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TEŞEKKÜRLER



Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilmektedir


