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SİRKÜLER 2020-212                                                                      24.11.2020  
  

  

  
Değerli Müşterimiz, 
  
 

Bilindiği üzere Birleşik Krallık’ta (BK) 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum 

sonrasında, İngiltere AB’den ayrılma isteği 29 Mart 2017 tarihinde kesinleşerek Brexit 

süreci başlamıştır. AB ile İngiltere arasındaki Brexit müzakereleri ise 14 Kasım 2018 

tarihinde neticelenmiş ve Geri Çekilme Anlaşması üzerinde mutabakata varılmış 

olup, Brexit 31 Ocak 2020’de gerçekleşmiştir. 

  

Brexit tarihi sonrasında BK’nın AB’den ayrılması ile, 31 Aralık 2020 tarihinde sona 

ermesi öngörülen ‘Geçiş Dönemi’ başlamıştır.  Bu süre boyunca Birleşik Krallık, 

ticaret açısından AB üyesi bir ülke gibi muamele görecek, böylelikle aynı süre içinde 

ülkemiz için Gümrük Birliği ortağı konumunu koruyacaktır. 

  

Geçiş Dönemi boyunca, AB ve BK arasında gelecek dönem ilişkilerini şekillendirecek 

yeni bir Ticaret Anlaşması müzakere edilmektedir. Söz konusu müzakerelere paralel 

olarak ülkemizle BK arasında bir ikili ticaret anlaşması yapmak üzere, iki ülke 

arasında kurulmuş olan Ticaret Çalışma Grubu bünyesinde STA müzakere 

edilmektedir. 

Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı Uluslararası Antlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel 
müdürlüğü, BREXIT sonrası Antlaşmasız ayrılınması durumunda Gümrük vergilerinin 
uygulanması ve uygulanacak dolaşım belgeleri hakkında yazı yayınlanmıştır. 

İlgili yazıda özetle ; 

1- BK’dan ithal edilen ürünlere 1 Ocak 2021 sonrasında İthalat Rejimi Kararının 8 

No’lu sütununda yer alan diğer ülkeler için uygulanan gümrük vergileri geçerli 

olacaktır. Ayrıca, BK’dan ülkemize ithal edilecek ürünler, AB üzerinden A.TR Dolaşım 

belgesi ile gelse dahi ilave gümrük vergisine tabi olacaktır.  

 

2- 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında, AB ile sanayi ve işlenmiş tarım 

ürünlerinin ticaretinde serbest dolaşım prensibi kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi 

kullanılmaktadır. Tarım ürünleri ile AKÇT ürünleri ticareti ise serbest ticaret 

düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmekte ve eşyanın menşei EUR.1, EUR-MED 

Dolaşım Belgesi, Fatura Beyanı veya EUR-MED Fatura Beyanı ile ispat edilmektedir. 

BK’nın AB’den anlaşmasız ayrılması halinde, BK, ülkemiz gümrük vergisi  
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uygulamaları açısından üçüncü ülke statüsünde olacak, ticarette bu belgelerin 

kullanımı mümkün olmayacaktır.  

3-AB üzerinden Birleşik ülkelerine yapılacak transit işleminde Ortak transit rejimi 
hükümleri uygulanabilecektir. Bu çerçevede T1 belgesi ile transit işlemi yerine 
getirilebilecektir. 

4- Ticaret Politikalarının uygulanmasında tercihli olmayan menşe belgesi olan 
Menşe  Şahadetnamesi istenecektir. 

 

Bu bağlamda gümrük vergisi ve gümrük düzenlemelerine, teknik mevzuat, sektörel 
teknik mevzuat düzenlemelerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 

* Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak gümrük vergisi ve gümrük 
düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.   

* Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak olası teknik mevzuat 
düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  
 
*  Brexit senaryoları kapsamında ticarette tabi olunacak olası sektörel teknik mevzuat 
düzenlemelerine ilişkin bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

 
   
    
Saygılarımızla , 
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