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DAĞITIM YERLERİNE

İngiltere'ııin Avrupa Birliği\ıdeıı (AB) 3l Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrılmasının
ardından başlayan geçiş dönemi 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek olup, 1 Ocak 202l tarilıi
itibariyle İngiltere üçüncü ülke olaıak AB'nin ticaret düzenlemelerinin ve Tiirkiye ile AB
arasında mevcut Giiınrtik Birliği'nin, Ortaklık Konseyi'niır l/98 sayılı Kararı'ııın ve AKÇT
Serbest Ticaret Anlaşınası'nın (STA) kapsamı dışında kalacaktır.

Anılan yeni dönemde Türkiye ile İngiltere arasıııdaki yeni tercihli ticaret rejiınini
düzenlemek üzere miizakere edilip sonuçlandırılaıı Türkiye-İngiltere STA 29 Aralık 2020
tarihinde imzalanmış olup, herhangi bir gecikme olmaksızıır l Ocak 2021 tarihi itibaıiyle
uygulanmaya konulması amacıyla gerekli süreç yürütiilmektedir.

Söz konusu STA kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyanın menşeinin ispatı

aınacıyla kullanılacak belge, tiim ihracatçıların fafuia veya ilgili bir ticari belge üzerine kendi
kendilerine brılunabilecekleri ve bir makam tarafindan onaylanmayacak "menşe beyanı" olup,

bu amaçla başka bir belge kullanılmayacaktır.

Ytıkarıda ahfta bulunrılan eşyaya dair ınenşe kuralları ve işlemlerine ilişkin
Yönetınelik, STA'nın yürüırli,iğe giriş sürecinin tamaınlanınasıyla birlikte Resmi Gazete'de

yayımlanacak olup, başta menşe beyanlarııııır sonradan koırtıol işlemleriıre dair ayı,ıııtılar

olnrak üzere, anılarr Yönetnıelik hükiiınlerinin uygulaınada dikkate alınması büyük önenı arz

etıırektedir.

Ayııca l Ocak 2021 tarihi ile söz konusrı Yönetnreliğin Resıni Gazete'de

yayııııIaıracağı tarilr arasında Tüıkiye-İngiltere STA çerçevesinde geıçekleştirilınek isteıren

itlıalat işleınleri için geçerli bir ınenşe beyaııı ibraz edilir ise eşyaya ilişkin olarak diğer

tilkelere uygulaı,ıan kanuri vergi oı,anı üzerindeır temiııat alınınası suretiyle işlem tesis

edilmesi, Yönetmeliğiıı yayımlanmasıntn ardındaır bu tiir işlemlerin Yönetmeliğe

uyguırlrığunun değerleırdirilerek, uygun ise temiıratın çözülınesi, uyguır-olmayan duruınlarda

ise irad kaydedilmesi yöııiinde işleın tesis edilmesi gerekınektedir.
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Öte yandan, 3l Aralık 2020 tarilıini 1 Ocak 202| tarihinc bağlayan an itibariyle
İngiltere'den Türkiye'ye sevk halinde olan veya Türkiye'ye getirilmiş olup antrepoda ya da
sorbest bölgeler dahil geçici depolaınada bulunan ve henüz ithalat işleınleri tanıamlanmamış
olan eşya, İthalat Rejim l(ararı'nda konuyla ilgili yapılacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak
ıırevzuat lrül«imlerine uygun olarak, l Ocak 202l tarihindeır öırce geçerli olan başta Giirnriik
Birliği olmak üzere tercihli tarife diizenlemelerinden faydalanabilecektir.

Aynı şekilde, İııgilteıe tarafı da sevk halinde, aııtrepoda veya geçici depolaırrada
bulııııaıı ve henüz ithalat işlemleri tamamlanınamış olaı,ı eşya için benzer bir geçiş
uygulaınasını ülkeınizden İııgiltere'ye yapılan ihracat için hayata geçirmeyi uygun göıınüş
olup; bu kapsaında, anılan tiirden eşyaya yönelik olarak ülkemizde 1 Ocak 202l tarihinden
önce halihazırda dtizenlenmiş ya da düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri veya ınenşe ispat
belgeleri, dört aylık ibraz süreleri esas alıırmak kaydıyla, İngiltere'de ithalatta l Ocak 202l
tarihinden itibaren 12 ay|ık süre içerisinde geçerli olacaktır.

Söz konusu eşya için l Ocak 202l tarihinde ve bu tarihten sonı? nonnal usrılde
belge düzenlenmesi/onaylanmasılvize edilmesi mümkün olmayıp ancak "sonradaıı
düzenleneır" belgeleriır onaylanması mümkiin olacaktır. Anılan eşya için düzenlenmiş olaır
belgelerin l Ocak 2021tarlhinden sonra ikinci niisha olarak vize edilmeleri gerektiği lıallerde
ise, bu işlemin orijinal belgenin geçerlilik süresi göz önünde bulundurtılınak suretiyle ve fakat
en geç 1 Mayıs 202l tarihine kadar (bu tarih hariç) gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Benzer şekilde, AB ile İngiltere arasında sonuçlandırılaır STA çerçevesinde l Ocak
202l tarihi itibariyle geçerli olması öngörülen yeni tercihli ticaret düzeırlenresinde AB'nin
güınnik kurallarını uygulayacak olnrası nedeniyle farklı bir yeri olacak Kuzey İrlanda'ya söz
koırusu tarihi itibariyle ülkemizden doğrudan gerçekleştirilecek ihracatta kullanılacak
belgelerle ilgili olarak İngiliz tarafıyla görüşmeler halen devam etınektedir.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca konuya ilişkin başka bir duyuru yapılmadığı sürece,

ülkeınizdeır Kuzey İrlanda'ya söz koırusu tarihi itibariyle doğrudan gerçekleştirilecek ihracata

konu eşya içiıı, ithalatçısınln teıcihti tarifeden yararlanmak istenıesi halinde, Türkiye-İııgiltere
STA'da öngörüldüğü üzeı,e menşe beyanı kullanılması geı,ekınektedir.

Son olarak, Türkiye-İngilteı,e STA'ırın uygulanıııa tarihinin l Ocak 202l olııasıııda
yaşanabilecek olası bir sıkıntı halinde dikkate alıırınası gerekecek hususlar ayrıca

bildirilecektir.

Bilgileri ile gereğini avlrica ederim.

Bilgi İçin: Sevil KARACA Dairc Bnşkanı
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HÜSnÜ DİLEMRE
Genel Miidiir V.

Dağıtım:

- Gümnikler Genel Müdürlüğü

- İlrıacat Geırel Müdilılüğü

- İthalat Geırel Müdürlüğü
- Tüm Güıırük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

- Tüıkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konferdera§yonu

- Türkiye İhracatçılar Meclisi

- Gümrük Müşavirliği Derırekleri
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