
oNEML| HATıRLATMA: Bu dosyodo yer olon ydnıtlor, Brexit ve Geçiş Dönemi sonrasına ilişkin olorok hoıİhozürdo
öngörülmekte olon uyglüldmd ve kurollor hokkındo ön bilgi mahiyetindedir_ 6ümrük prosedürleri, menşe

belgelerinin geÇerlilik sürelerl ve Kuzey İrlondo ile ticaret boşta olmok üzere, belirli oldnlorün netteştiitmesini
teminen BK ve Türkiye'nin istişareleri ve mevzuat huzırlıkları devom etmektedir, Kesinlik kozanan huıuslar daho

sonro dosyoyo yansltılordk gerekli güncellemeler yapılocdktr, Bu dosyddd yer alon bilgiler, imzalanması
muhtemel bir BK-Türkiye 5TA'da forklı şektlde düzenleme yapıImasına halel getirmez.

BRExiT BAĞLAMıNDA BıRIEşıı( KRAtuK (BK} ltİ sTA HAJ«ıNDA sıKçA soRUtAN soRuıAR

. AB-BK An|aşmastnln durumu nedir?

Bilindiği üzere, AB ile BK aıasındaki müzakeıeler 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmıştır. Anlaşmanın
1 Ocak 2021'de geçici olarak yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

.Türkiye-Bx Anlaşmasının durumu nedir?

Anlaşma 29 Aralık 2020'de imzalanmıştır ve 1 ocak 2O21'de yürürlüğe girecektir.

r Tİırkiye ve 8K arasındaki ST!İnın kapsaml nedir?

AnlaŞma GB Şartlan, BK ı|e tarlm tavizlerini düzenleyen ortakhk Konseyi Kararı ve Türkiye-AB AKçT sTAsl,nlndevamı niteİiğindedir Ve mal ticaretini kapsamaktadır.

. §TA'da mutabık katınan üriin bazh tavizler hakkında bllgi veılı misiniz?

söz konusu AnlaŞma ile, Gümrük Birliği kapsamında mevcut tavizlerimizin ileride de sürdürülebilmesiniteminen,sinayi ürünlerinde gümrük Vergileri s|flrlanmlş, tarlm Ve işlenmiş tarım ürünlerinde AB ale mevcut tavizlerölÇeklendirilerek Yeni ticari ilişkimize yansıtılmıştır. eu çeİçevede, AB ile mevcut tarife kontenjanlan %17oranında ölÇeklendirilerek BK ile karŞılıkJı olarak tavizl tabi tutulmuş, vergi indirimleri ve muafiyetleribakımından AB ile mevcut koşulların devamı B,( ile ikili düzeyde temin edilmiştır.

söz konusu taviz yapısıyla, ihracatç arlmlzln, ğn önemıi ihraç pazaİlarlmlzdan olan BK,da mevcut Pazara girişkoŞullarının korunması Ve BK'nin diğer sTA o*akıarı karşısında rekabet güçlerinin olumsuz etkilenmemesisağlanmıştır.

' sTA kapsaml vergi muafiyetleİinden yararlanmak içln aranan biği ve belgeler nelerdir? (Faturadaki menşebeyanı yeterli midir?)

ihracatÇl ta raflndan kendiliğinden ilgilifatura ya da başka bir ticari belge üzerine yapılacak menşe beyanı, taraflararasındaki ticarete konu eŞYanın menŞe belgesi olarak kullanılacak ve bir makamın onayını ge;ktir;eyecektir.

. Kümüıasyon hükmü ne şekilde olasaktır?

AnlaŞma'nın ekinde Yer alan menŞe kuralları revize Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kurallarını yanstmaktadır. AyrıcaPMMK ülkeleri ve AB girdisi kullanlmına imkan veren bir kümüIasyon hükmüne yer verilmiştir. Ih racatçılanmız,
AnlaŞma'da yer alan tavizlerdğn yararlanabilmek için menşe kriteilerini saglamak durumundadır. Menşe ispatıiÇin, menŞe beyanı öngörüImüŞtür. Öte yandan, söz konusu kuraIlar AB-8K Anlaşması,na paralel oİarak en yakın
zamanda revize edi{ecektir.

ı ATR Kullanımı mümkün olacak mtd|r?
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ÖNEMLi HATıRIATMA: Bu doıyada yer olon yanıtlor, Brexit ve GeÇiş Dönemi sonrasıno ilişkin olarak holihazırdo
öngörülmekte olon uyguloma ve kurallor hakkında ön bilgi mahiyetindedir. Gümrük prosedürleri, menşe

belgelerinin geÇerlilik sürelerİve Kuzey lrlondo ile ticaret baştq olmak üzere, belirli olonlorın netteştirilme1ini
teminen BK ve TürkiYe'nin istişareleri ve mevzuat hazırhklorı devam etmektedir. Kesinlik kozanan hususlar doho

sonra dosYoYa Yansıtılordk gerekli güncellemeler yapılacaktır. Bu dosyada yer olon bilgiler, irııalanması
muhtemel bir Bk-Türkiye sTA'do torkh şekilde düzenleme yaplmasına halel getirmez.

Haytr. Yeni dönemde menşe esaslİ ticarete geçiIecektif. 31 Arallk 2020 itibariyle ATR kullanımı sona erecelclr,
Ancak, BK Yo|da olan veya antrepoda olan ürün|er için 31 Araİk zozo'den önce düzenlenm|ş ATR belge|erini 1
yıl süreyle tanımaya devam edecektir.

' 8K'nın Türkiye ve üçüncü ülke menşell ürünl€rde uygu|ayacağı vergi oranları hakkında bilgi alabilir miyiz?

BK lle tacarette menşe kontrolü Yapllacak, üçüncü ülke menşeli malların (MFN) vergisi tahsil edilecektir.
8u vergilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilmektedir.

' AnlaŞmal| senaryoda kuru meyve ve sert kabuklu meyyeleİ başta olmak üzere gıda ürünleri ihİacat|mB ne
beklemektedir?

Söz konusu ürünlerde AB'nin bize halihazırda tanıdığı muafiyetler, ülkemiz ile BK arastnda akdgdilecek STA,ya
yanstllmlş bulunmaktadlr,

. Hizmet lh]acatımıza iİişkin gerçekleşebilecek değişik|iklef nelerdir?

TürkiYe ve BK arasında Yılsonuna kadar akdedilmesi öngörülen sTA mal ticaretini kapsamakta ve hi2met
ticaretine iliŞkin kurallar açermemektedir. Bu bağlamda, taraflar arası ticaret DTö kuralları üzerinden devam
edecektir. AB Ve BK arasında kurulacak ilişki sonrasında, ülkemiz Ve BK araslnda hizmet ticaretini de içerecek
şekilde daha derin ve kapsamlı bir STA akdedilmesi hedeflenmektedir.

. BX'ya uygulanacak gümrük vergi|eri nelerdir?

sTA uyarınca sanayi ürünlerinde BK'dan vergi tahsil edilmeyecektir. Yeni dönemde, onay sürecinin
tamamlanması sonrasında, geçerli tüm gümrük vergileri de 2o2]- ylıl ithaıat Rejjmine yansltılacaktlr.

. İlave gümrük veıgileri Bl(ya uygulanacak mıdır?

sTA uyarlnca BK'dan lGV tahsiI edalmeYecektir,

'ortaya Ç*acak ek biirokrasiyi ue gümrüklerde beklemeyi önleyici ayrcahklar ve / veya diiital sistemlerin
devreye alınması gündeırde mİdiı? Kapılardaki olası yığİmalaı nasılçözülecek, mallyetleİe etkİsi ne olacak?

TürkiYe taraflnda bir sorun olmasını bektenmemektedir. Ancak, BK tarafının hazırlıklarını ne kadar tamamladığı,
sahadakİ durumu ne kadar etkin yöneteceği belirsizdir. BK tarafı hazır olduğunu duyursa bile, sahadaki durum
belirsizliğini korumaktadlr ve tabiatıyla Bk tarafına müdahale edilmesi mümküh değiıdir,

Bu noktada BK taraflndan sorunlar için Londra Ticaret Müşavirliğimiz ile temas kurulması gerekmektedir. irtibat
bilgileri de internet sitemizde mevcuttur.

https ;//www. gov. u k/guida nce/u k-tariff s-f rom-l-ia n uarV-2021,
https;//wwW.trade-tariff .5ervice. goV.u k/sections
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ÖNEMLi HATıRLATMA: Bu dosyodo yer olan yanıtlar, BrcXit ve Geçiş Dönemi sonrasına ilişkin olorak halihozırdo
öngörüImekte alan uygulomo ve kurallor hakkında ön bilgi mohiyetindedir. Gümrük prosedürleri, menşe

belgelerinin geçerlilik süreleri ve Kuzey irlondo ile ticoret boşta oImak üzere, belirli olanlorın netleştirilmesini
teminen BK ve Türkiye'nin istişarelerive mevzuot hazırlıkları devom etmektedir. Kesinlik kozonan husu;lar daha

sonra dosyoyo yonsıtılarok gerekli güncellemeler yapılacoktrr- BU dosydda yer olan bilğler, imzalanması
muhtemeı bir BK-Türkiye sTA'dğ İarkh şekilde düzenleme yapıImosına holel getirmez.

Türkiye tarafında oftaya çlkabilecek slkntılar için konuya göre ilgili birim değişebilmekle birlikte, Gümrükler
Genel Müdürlüğümüz gerekli şekilde firmalarımıza yardımcı olacaktır,

. EORI no nereden alınabilir?

Ülkemiz ihracatçıları için EORl numarasi alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. STA uyarınca, Menşe beyanının
Birleşik Krallıkta yerleşik bir ihracatçl taraflndan yaplldlğt hallerde bu alana EORl numarasl glrilir,
EoRi hakkında BK Maliye Bakanhğı'nın httos://www.qov.uk/eori adresind€n bi|gi edinilebilmekte Ve başVuru
yapllabilmektedir.

. YYs statü§ü olacak mldlr?

YYs sürecini yeni yürütmeye başlayan ingiliz tarafı ile temaslarda bu]unulmuştur. En k|sa sürede karşılıklı tanıma
yapılması hedefl enmektedir.

. BK'nln transit rejimİne uyumu hangl aşamadad]r?

BK transit rejime uyum sağlayacağını açıklamıştır.

. Bk'daki ithalat ve gümrükleme süreciyle ilgili daha net bılgiıer elimizde mevcut muduı?

Büyük Britanya'ya ithal edilen mallar için uygutanacak gümrük prosedürleri, altı aylık bİr dönem içlnde,3
aşamada haYata 8eçiİılecektir. Türkiye'den gönderilen ve AB'de serbest dolaşlma girdikten sonra 8K'ya gidecek
eşya da bu kapsamda değerlendirilecektir.

ocak 2021'den itibaren.
- Hazlr giyim Ve eıektronik gibi "standaİt ürün" ithalat9larının, ithal edilen ürünlerin kaydlnı tutmak Ve

azamialtt ay içinde gümrük beyannamesi düzenlemek gibi temel gereklilikteri yerine getirmeleri beklenmektedir.
- lthalatın tamam! için gümrük vergilerinin ödenmesi gerekmekte olup, gümrük beyannamesi doldurulana
dek fuemenin ertelenmesi mümkün olacaktır.
_ Alkol, tütün Ve zehirlı kimyasallar gibi ürünlerin Büyük Britanya'ya gİrişi esnaslnda gümrük

beyannamelerinin doldurulması gerekecektir.
_ Canlı hayvan ve yüksek riskli bitki ve bitki ürünleri ithalatlnda, ithalatçln|n ön bildirim ve sağlık

bel8elerinin tevsik edilmesi gibi yükümlülükleri yerine getifmesi beklenecektir. Yüksek riskli hayvansal ürünlerde
de ön bildirim şartı bulunmaktadlr. Belge kontrolleri hlzla yapılacak olup, yüksek riski ürünlğrin fiziki dğnetimleri

ürünün VarIş noktasında veya başka bir yerleşkede gerçekleştirilecektir.

Nisan 2021'den itibareo
- Tüm hayvansal ürünler (et, kedi-köpek maması. bal, süt ve yumurta ürünleri gibi) ile bitki ve bitkisel

ürünlerine ilişkin ön bildirim yapılmas] ve sağlık belgelerinin tevsiki gerekecektir-

Temmuz z021'den itibaren,
_ Tüm ürünlerin dolaşımlnda, gerekli tüm beyanlann yapılması ve vergilerin ithalat noktaslnda ödenmesi

esas olacaktır. Güvenlik ve emniyet beyannameleri uygulamaya konulacak, sağlık ve bitki sağhğı ön|emleri

çerçevesinde (daha fazla) fiziki denetim Ve numune alımı yapılacaktır; hayvan, bitki Ve bunıardan üretilğn

ürünlere ilişkin kontrol[er 8üyük Britanya sünıf kontrol noktalarlnda gefçek]eştirilecektir.
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oNEMLi HArıRLATMA: Bu dosyüdo yer alan yonıtlar, Brexit ve Geçiş Dönemi 5onrasüna ilişkin olorak halihozırdo
öngörülmekte olan uygulamo ve kurollor hokkında ön bilgi mohiyetindedir. Gümrük prosedürleri, menşe

belgelerinin geçerlilik sürelerive Kuzey İrlonda ile ticaret bğşto olmak üzere, belirli olanlorın netleştirilmesini
teminen BK ve Türkiye'nin istişoreleri ve mevzuat bazırlıkları devqm etmektedir. Kesinlik kqzanan hususlor ddha

sonro dosyoya yonsıtlarok gerekli güncellemeler yopılacaktlr- Bu dosyadd yer o]an hi]giler, imzalonmğs,
muhtemel bir BK-Türkiye STA'da forklı şekilde düzenleme yopülmosıno halel getirmez-

Gümrük kontrolleri hakkında detaylı biğiye https:/-/wwılıqov.uk/government/newş/€overnment-accelerates-
border-DIanninq-for-the-end-of-the_transition-Deriod adresinden ulaşılabilmektedir-

TEKNiK MEVZUAT

. Teknik düzen!emeler ile ilgili olaıak 1 Ocak 2021tarihinden itibaren geçeıli olacak uygulamalar konusunda
bir net|ik sağlandl ml? cE işareti ve BK'nın uygunluk değerleme işaİeti olan U(CA İle ilgili gelinen son nokta
nedir?

1 Ocak 2021 tarihanden itibaren BK CE işaretini bir yıl süresince tantyacaktır. CE yerine UKCA işaretinin kullanımı
konusunda çahşmalar sürmekte, başvurular alınmaktadır. Bazı sektörlerde karşılıklı tanıma yapılması mümkün
olmakla birlikte, bu alan AB-BK müzakerelerinin sonucuna bağlıdır ve her durumda 2021'de öncelikli konulardan
birisi olacaktır.

Bu konuda BK tarafından yapılacak düzenlemelere ilişkin bilgiler web sitemizde mevcuttur.

. sektöıel teknik düzenlemelerde (örneğln otomobil sektörü için AB Tıp onay Belgesı) bir mutabakat
sağlandı mı?

BK AEK kurallarını kabul edeceğini açlklamıştlr, otomobiı için tap onay belgelerini de tanlyacaktlr,

Sektörel düzenleme|er için bakanlığımız web sitesinde (https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/genel} ve
httos://www.qov.uk/guidance adresinde detaylı bilgiler yer almaktadır.

. Bk, ilaç ürünleri için AB laboratuvar §ürecini nasıl ilerletecek, talep edecek mi, bu analizl Bkda biı
laboİatuvardan ml isteyecek, Tüıkiye'de analizlenmiş olmasl yeterli olacak mı, yoka yine AB içerisİnde
bulunan bir laboıatuvann analizini mi kabul edecek?

BK kendi tanlma sisteminı kurmaktadlr. 5üreç devam etmektedir.

. ülkemiıden BK'ya ihraç edilen ürünlerd€ki CE belg€leıi BK'da tanınacak mıdır?

BX, cE İşaretı taşlyan ürü nlerı- AVrupa Birliğince tanınan bir onaylanmlş Kuruluş [türkiye'de yerleşik olanlan da

içerecek şekilde) değeriendirmesine tabi o|anlar da dahil- 1 Ocak Z022 tarihine {TıbbI Cihazlar için 30 Haziran

2023) kadar kabul edecektir.

Öte yandan, STA akdi sonraslnda, AB ile ilgili süreç dğ 8öıetilerek karşılıklı tanıma için çallşmalar yürütülecektir.

. TAREKS denetimlerinde BKya muamele nasd olacaktır? (ürün güvenliği CE tebtlği|

AB ürünlerine sağlanana benzer bir TAREKs düzenlemesi için çallşmaIar yürütülmektedir.

. Araçlaıda emisyon gereklilikleri nası| olacaktır?

BK, BMAEK kapsamlndaki tip onaylarlnl tanlmaya devam edeceğini duyurduğundan ve UNR 96 da bu kapsamda

yer alan bir düzenleme olduğundan farklı bir durum oluşmayacağl öngörülmektedir. BK, AB Tip onaylarını geçici
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ÖNEMLi HATıRLATMA: Bu dosyddo yer dlon yanıtlor, Brexit ve Geçiş Dönemi sonrasıno iliŞkin oldrğk holihozırda
öngörülmekte olon uygulama ve kurollor hakkında ön bilgi mohiyetindedir, Gümrük prosedürleri, menşe

belgelerinin geçerıilik süreleri ve Kuzey irlanda ile ticoret boşto olmok üzere, belirli alanların netleştirilmesini
teminen BK ve Türkiye'nin ıstışoreleri ve mevzuat hazürhkıdrı devam etmektedir. Kesinlik kazanğn hususığr doha

sonra dosyaya yansıtılarak gerekli güncellemeler yapılacaktır. Bu dosyodo yer alon hilgiler, imzalanması
muhtemel bir BK-Türkiye STA'dd İorkh şekİlde düzenleme yoplmosına holel getirmeı.

BK tip onayl Vererek tanlmaya dğVam ettiği sürece (iki yıl) bu durumun UNR 96 için de geçerli olacağı
değerlendiril mektedir.

. lGmyasallarla ilgili REACH prosedürü devam edecek midir?

BK'nın bağımsız kimyasal düzen|eme çerçevesi olan BK REACH. 1ocak 2021tarihinden itibaren uygulamaya
geçecektir.
BKda kimyasal üreten, satlşa sunan veya dağltan herkesin BK REACH kurallarına uyması gerekecektir.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler httos://www.hse.gov.uk/brexit/reach-guidance.htm adresinde mevcuttur.

. BK, 2020 §ğnrasında mevcut sağlık sertitikalarını kabul edecek midir?

Geçiş dönemi sonraslnda bitki Ve hayvan ürünleri için düzenlenen sertifikalar tanınmaya devam edecektir.
Detayll bilgi httos://www.goV.uk/guidance/Pet-an€xoort-health-certificate adresinde yer almaktadır-

DiĞER KONULAR

.ABnin çetik ürünlerinde uyguladğı ön|emleri BK sürdürecek midir?

BK'nın, AB'dekiticaret politlkası önlemlerinin hangilerini uygulayıp uygulamayacağına ilişkin bilgiler
httDs://www.goV.uk/guidance/trade-remedies-tran5ition-Dolicvfstee|-safeguard-measures
adresinde mevcuttur_ Bu çerçevede, BK, çelik ürünlerindeki korunma önlemi kapsamlndaki 26 üründen sadece

19 ürüne önlemi dwam ettirec€ğini, diğer 7 üründe üretimi olmadığ Ve bu nedenle 31

Aralık'tan sonra önlem uygulamaya devam etmey€ceği belirtmiştir.

. BK-Vıetnam sTA ve Bı(nın diğer sTAlarl hakkında bilgi alabilir miyiı?

BK Ve Vietnam araslnda prensipte uzlaşıya varılan sTA'ya dair ortak açıklamaya şu internet adresinden eriŞim

meVcuttur: httos://www.gov.uk/qovernment/news/ioint-statement-bv-the-uk-and-Viet-nam
5öz konusu Anıaşma'nln mevcut AB-Vietnam sTA'n|n bir benzeri olduğu anlaşdmakla beraber. anılaı Anlaşma

BK taraflndan hali hazırda paylaşılmamıştır. BK taraf|ndan yapılacak güncelıemeler ışığlnda yakn süreÇte

Anlaşma hakkında detaylı bilgilere erişilebileceği değerlendirilmektedir.

BK'nın sTA müzakereleri yürüttüğü/akdettiği ülkelere dair bilgi|ere aşağıdaki internet adresinden eriŞim

ianuarV-2021

KUZEY iRLANDA

. Kuzey İrlanda ile ticaı€t nasll olacakt|r?

K. irlanda, AB'nin Tek Pazaı/|a ilgili mevzuatının bir kısmını uyumlaştlrmaya devam edecektir- Bununla beraber,

K. İrlanda BK gğmrük alanında kalacak ve BKnın 5Tr(lar.na tabi olacaktır.

BK ile imzalanacak sTA, XuzeY iılanda'yı da kapsayacaktır. Bununla birıikte, AB,BK arasındaki düzenleme|er

uyarlnca| KuzeY Irlanda'ya doğrudan ihreç edilen ürünler için, AB'ye ihracat bakımından bir risk sınıflandırması

mevcuüur:



ÖNEMLi HATIRLATMA: Bu dosyada yer ğlan yğnıtİğr, Brexit ve Geçiş Dönemi sonrosüno ilişkin olarok halihazırdo
öngörülmekte olan uygulomo ve kurallor hakkındo ön bilgi mohiyetindedir, Gümrük prosedürteri, menŞe

belgelerinin geÇerlilik süreleri ve Kuzey İrlanda ite ticaret başto olmğk üzere, belirli alanların netleştirilmesini
teminen BK ve Türklye'nin istişareleri ve mevzuat hazırlıklorı devam etmektedir. Kesinlik kazanan hususlar daho

sonro dosyoyd yonsıtılarğk gerekli güncellemeler yopılacaktr- Bu dasygdg y?r olan bilgİler, imzalonması
muhtemel bir BK-Türkiye STA'da forkh şekilde düzenleme yopılmosına halel getirmez.

yapılacaktlr. AB'ye ihraç edalme'tiski" taşüyan ürünlerde AB'nin uyguladığı vergiler ve AB mevıuatl, ,iskli
olmayan ürünlerde ise Bl(nın uyguladığlvergiler ve BK mevzuatltatbik edilecektir. Dolaylslyla, "riskli" ürünlerde
Gümrük Birliği şartlar|, riskli olmayan ürünlerde ise GB şartlarinı sürdüren ST§mızın tercihli yergi oranları geçerli
olacaktır. Pratikte uygulanan vergi oranları büyük ölçüde aynı olacaktır.

iuvr soRuı.an

Bu dosyada yer almayan sorulannı2l sta@ticaret.qov.tr adresine iletebilirsiniz.
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