
TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK
SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖR KURULU TOPLANTISI



TÜRKİYE’NİN İNGİLTERE’YE İHRACATI

SEKTÖRLER 2019 2020 DEĞİŞİM PAY

2.278 2.243 -1,5% 21,4%

1  Otomotiv Endüstrisi 2.456 2.224 -9,4% 21,2%

2  Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.814 1.752 -3,4% 16,7%

3  Elektrik Elektronik 1.612 1.606 -0,4% 15,3%

4  Mücevher 1.148 1.153 0,4% 11,0%

5  Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  567 685 20,8% 6,5%

6  Tekstil ve Hammaddeleri 463 491 5,9% 4,7%

7  Demir ve Demir Dışı Metaller 430 415 -3,6% 3,9%

8  İklimlendirme Sanayii 319 322 0,8% 3,1%

9  Çelik 412 254 -38,2% 2,4%

10  Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 280 238 -15,1% 2,3%

1.248 1.358 8,8% 12,9%

10.131 9.573 -5,5% 91,2%

GENEL İHRACAT TOPLAMI 10.749 10.497 -2,3% 100%

Kaynak: TİM 

DİĞER SEKTÖRLER

SANAYİ SEKTÖRÜ İHRACATI

İNGİLTERE'YE SEKTÖRLER BAZINDA İHRACATIMIZ

Birim: Milyon $

Tekstil ve Hazırgiyim Sektörleri Toplamı

Not: İngiltere’nin tekstil ve hammaddeleri ithalatı tablosu Trademap verileriyle hazırlanmıştır. Türkiye’nin 
verileriyle farklılıklar gözlemlenmektedir.  
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❑Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşmasını 29.12.2020
tarihinde imzalamıştır.

❑ İç onay işlemleri devam etmesine karşın Resmi Gazete’de henüz yayınlanmayan STA
hükümleri 01.1.2021 itibariyle uygulanmaya başlanmıştır.

❑Anlaşmanın Şubat ayında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

TÜRKİYE-İNGİLTERE STA’SI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



❑ Türkiye – İngiltere STA’sı kapsamında İngiltere’ye 
fatura ve menşe beyanı ile ihracat yapılabilecektir. 

❑ Türkiye – İngiltere STA’sında birçok STA’da 
kullanılan EUR.1 Belgesi düzenlenmesine gerek 
kalmaksızın, fatura üzerine yazılı şekilde ya da 
dilekçe formatında menşe beyanı ile ihracat 
yapmak mümkün olacaktır. 

❑ Bu menşe beyanı, Anlaşma Metni Ek 3’te tarif 
edildiği şekilde hazılanıp, taraflar arasındaki 
ticarete konu eşyanın menşe belgesi olarak 
kullanılacaktır.

❑ Menşe belgesi bir makamın onayını 
gerektirmeyecektir.
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İNGİLTE’YE İHRACATTA 
KULLANILACAK BELGELER
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İplik:
❑ Liflerin eğrilmesi veya büküm işlemi yapılması gerekmektedir.

Dokuma Kumaş:

❑ Liflerin eğrilmesi, iplikten imalat, dokuma ile birleştirilmiş baskı işlemi, baskı ile birleştirilmiş dokuma veya baskı (bağımsız
işlem olarak) işlemlerinden birinin yapılması gerekmektedir.

Örme Kumaş:
❑ İplikten imalat veya boyama – floklama – laminasyon – kaplama işlemlerinden birinin yapılması gerekmektedir. Ya da

kullanılan iplik kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi kaydıyla birleştirilmiş büküm ya da tekstürize işlemi
yapılması gerekmektedir.

Ev Tekstili:
❑ Ürünün yer aldığı GTİP dışındaki herhangi bir GTİP’teki girdilerden imalat şartı aranmaktadır.

Teknik Tekstil:
❑ Dokunmamış Mensucat: filamentten/ştapel liflerden veya doğal – suni – sentetik polimerden dokunmamış malzemeye yapılan

yapıştırma işlemi şartı aranmaktadır.
❑ Plastik, Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış veya Plastikle Lamine Edilmiş Mensucat: Emdirilme, sıvama, kaplama, laminasyon

veya birleştirilmiş dokuma şartı aranmaktadır. Baskı işlemi de menşe kazandırmaktadır.

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ İÇİN 
MENŞE KURALLARI (KESİNLEŞMEMİŞTİR)
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Fasıl 61 Örme Hazırgiyim:

❑ Birden fazla örme kumaş parçası dikilerek oluşturulan örme hazırgiyim ürünlerinde örme
kumaş ve hazırgiyim üretim süreçlerinin ülkemizde yapılması gerekmektedir.

❑ Çorap gibi tek seferde üretilen örme hazırgiyim ürünlerinde örülerek nihai hazırgiyim üretim
sürecinin ülkemizde yapılması gerekmektedir.

Fasıl 62 Dokuma Hazırgiyim:

❑ BASKILI GİYİM ÜRÜNLERİ: Dokuma kumaşa kesilmeden önce baskı yapılması, kumaşın
kesilmesi ve dokuma hazırgiyim ürününün üretilmesi süreçlerinin ülkemizde yapılması
gerekmektedir. Ancak bu kural bayan ve bebek giyim için geçerli değildir.

❑ BASKI İŞLEMİ OLMAYAN GİYİM ÜRÜNLERİ: Kumaşın dokunması, kesilmesi ve dokuma
hazırgiyim ürününün üretilmesi süreçlerinin ülkemizde yapılması gerekmektedir.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ İÇİN 
MENŞE KURALLARI (KESİNLEŞMEMİŞTİR)
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❑Anlaşmada ikili kümülasyon sistemi uygulanmıştır.

❑Anlaşmada Çapraz kümülasyon bulunmamaktadır.

❑ Bakanlık çapraz kümülasyon olamama konusunu «EU Content» ile aşmıştır.

❑Hali hazırda Türkiye ve AB kendi arasında anlaşmayı kullanarak ticarete konu

edebilecektir.

❑ Tekstil ve konfeksiyon ürünleri dışında Telafi Edici Vergi Tahsilatı oluşmayacaktır.

❑ Ticaret Bakanlığı tarafından önümüzdeki aylarda menşe protokolünde yapılacak

değişiklikle hiçbir üründe TEV tahsilatının oluşmayacağı bilgisi iletilmiştir.

KÜMÜLASYON VE TELAFİ EDİCİ VERGİ 
(KESİNLEŞMEMİŞTİR)



DEĞİŞTİRİLMEME KURALI

❑ İngiltere STA’sı menşe kurallarına uygun olarak Türkiye’de üretilen ürünlerin İngiltere STA’sı
kapsamında başka ülkeler üzerinden ihraç edilmeleri aşağıdaki koşulları sağlamak koşuluyla
mümkündür:

❑ İlgili ürünlerin değiştirilmemiş ve herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş olması gerekir.

❑ İlgili ürünlerin iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler haricinde bir işlemden
geçirilmemiş olması gerekir.

❑ İşaret ve etiket yapıştırılması veya mühür basılması ya da İngiltere’nin belli iç gerekliliklerine
uygunluğunu temin etmek üzere, dâhili kullanımı için beyanda bulunulmadan önce transit
ülke veya ülkelerindeki veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerdeki gümrük gözetimi
altında gerçekleştirilen belgelendirme işlemleri haricinde bir işlemden geçirilmemiş olması
gerekir.

❑ Ürünler veya sevkiyatlar, üçüncü transit ülkesi veya ülkelerinde gümrük gözetimi altında
olmaları koşuluyla depolanabilir.

❑ Bu koşullar, AB ve diğer tüm ülkeler üzerinden İngiltere’ye yapılan ihracatlarda geçerli
olacaktır.
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ÖRNEK1: DOKUMA KUMAŞ
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Aşağıdaki şartlardan birinin olması 
gerekmektedir:
- Elyafın eğrilmesinden imalat,
- İplikten imalat,
- Boyama, kaplama veya laminasyon 

işlemi,
- Baskı 
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ÖRNEK2: TŞÖRT

KUMAŞ

TŞÖRT



ÖRNEK3: ÇORAP
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