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lngiltere'nin Avrupa Birliği'ııdeıı (AB) 3l ocak 2020 tarihinden itibaren aynlmasının
aıdından baŞlayan geÇiŞ dönemi 31 Aral* 2020 taıihinde sona erecek olup, l ocak 2021 tarilıi
itibariyle İngiltere üçüncü ülke olarak Ats'nin ticaıet dtizenlemelerinin ve Tiirkiye ile AB
arasında mevcut Giiırıriik Birliği'nin, oıtaklık Konseyi'nin 1/98 sayılı Kararı'ııln ve AKÇT
Serbcst Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamı dışında kalacaktır.

Anılan Yeni döneınde Tiirkiye ile İngilteıe arasındaki yeni tercihli ticaret ıejimini
düzenlemek üzere miizakere edilip sonuçlandınlaıı Türkiye-ingıltere sTA zs İruırı İozo
tarihinde imzalanmrş olup, herhangi bir gecikme olmaksizın l ocak 2o21 tarihi itibariyle
uygulanmaya konulması amacıyla gerekli süreç yürütiilmektedir.

söz konusu sTA kapsamında t€rcihli ticarete konu olacak eşyanıır menşeinin ispatı
amacıYla kullanılacak belge, tiim ihracatçılarrn fatuıa veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi
kendilerine bıılunabilecekieri ve bir makam tarafindan onaylanmayacak ''menşe beyanı'' olup,
bu amaç[a başka bir belge kullanılmayacaktır.

Ytüaııda ahfta bulunulan eşyaya dair ınenşe kurallan ve işlemleıine ilişkin
Yönetınelik, STA'nın yii. üıIüğe giıiş sürecinin tamam|anınasıy[a birlikte Resmi Gazete,de
YaYımlanacak oluP, baŞta menŞe beyanlarının sonradan kontrol işlernlerine dair ayıııılıtar
olmak üzere, anılan yönetmelik hükiiınlerinin uygulamada dikkate alınması büyük öıem aız
etrnektedir.

Ayrıca l Ocak 2021 tarihi ile söz konusu Yönetnıeliğin Resmi Gazete'de
yayınılanacağı tarilr arasında Tiirkiye-ıngiltere sTA çeıçevesinde geıçekleştirilmek istenen
itlralat işleınleri için geçerli bir meırşe beyanı ibraz edilir ise eşyaya iı§kin olarak diğer
ülkelere uygulaı,ıan kanuııi vergi oraırı iizerinden teminat aıınması suretiyle işlem tJsis
edilmesi, yöne&neliğin yayımlanmasının ardından bu tiir işlemlerin yönetmeliğc
uygunluğunun değerleııdirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun-olmayan durumlarda
ise irad kaydedilmesi yöııiiııde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
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Öte yandan, 3l Arahk 2020 tarihini 1 ocak 2a2I tarihine bğayan an itibariylc
ingiltere'den Tiirkiye'ye sevk halinde olan veya Tiirkiye'ye getiritmiş olup antrepoda ya da
serbest bölgeleı dahil geçici depolamada bulunan ve henüz ithalat işleınleri tanranılanmamış
olan eşya, İthalat Rejim karan'nda konuyla ilgili yapılacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak
mev7-uat lıül«imleriııe uygun olarak, 1 oçak 2021 tarihindeıı öııce gçcrli olan başta Giimrük
Birliği oImak üzere tercihli tarife düzenlemeleriuden faydalanabilecektir.

Aynı şekilde, İııgiltere tarafı da sevk lralinde, antrepoda veya geçici depolanıada
bulııııaır ve heııüz ithalat işlemleri tamamlanmamlş olan eşya için benzer bir geçiş
uygulanasıru ülkemizden İngilteıe ye yapılan ihracat için hayata geçirmeyi uygun gönnüş
olup; bu kapsamda, anılan tiirden eşyaya yönelik olarak ülkemizde l ocak 202l tarihindcn
önce halihazırda diizenlenmiş ya da düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri veya ınenşe ispat
belgeleri, dört aylık ibraz süreleri esas alınmak kaydıyta, İngiltere'de itlıalatta l ocak 2021
tarihinden itibaren 12 aylık siire içerisinde geçerli olacaktır.

söz konusu eşya için l ocak 202l tarihinde ve bu tarihten sonra notmal usulde
bclge düzenlenmesi/onaylanması/vize edilmesi mümkün olmayıp ancak ''sorıra<lan
düzenlenen" belgelerin onaylanması mümkiin olacaktır. Anılan eşya için diizenlenmiş olan
bekelerin 1 Ocak 2O2l tarihinden sonra ikiıci niisha olarak vize edilmeleri gerektiğ lıallerde
ise, bu iŞlemin oıijinal belgenin geçerlilik siiresi göz önünde bulundurulmıık suretiyİe ve ükat
en geç 1 Mayıs 202l tarihine kadar (bu tarih hariç) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bçnzer şekildq AB ile ingiltere arasında sonuçlandırılan sTA çerçevesinde l ocak
2O2| tatlhi itibaıiYle geçerli olması öngörülen yeni tercihli ticaret düzenlemesinde AB,nin
giimiik kuıallarını uygulayacak olması nedeniyle farklı bir yeri olacak kuzey İrlanda'ya söz
konusu tarihi itibariylc ülkemizilen doğrudan gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak
belgelerle ilgili otarak iıgiliz tarafıyla göriişmeler halen devaıt etmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığmızca konuya ilişkin başka bir duyuru yapılmadığı sürece,
ülkemizden kuzey İrlanda'ya söz konusu tarihi itibariyle doğrudan gerçekleştirilecek ihracata
konu eŞya iÇiıı, ithalatçısının tercihli tarifeden yararlanmak istemesi halinde, Türkiy+iııgiltere
STA'da öngörüldüğü üzere menşe beyanı kullanılması gerekmektedir.

Soıı olarak, Türkiye-İııgittere STA'nın uygutanma tafihinin l ocak 202l olmasıııda
yaşanabilecek olası [ıiı sıkınh halinde dikkate alınınası geıekecek hususlat ayrıca
bildirilecektiı.

Bilgileri ile gereğini aı.z/rica edetim.
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