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38. DÖNEM GÜMRÜK BİRLİĞİ ORTAK KOMİTESİ 

TOPLANTI NOTU 

 

Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nin (GBOK) 38. Dönem Toplantısı 26-27 Ekim 2022 

tarihlerinde videokonferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda Türk heyetine 

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre; AB heyetine ise eş 

başkanlık şeklinde Avrupa Komisyonu’nun Genişleme Genel Müdürlüğü Direktörü Henrike 

Trautmann ve Ticaret Genel Müdürlüğü Direktörü Leon Delvaux başkanlık etmiştir. Toplantıda 

ele alınan hususlar gündem maddeleri itibariyle aşağıda yer almaktadır. 

1. Açılış Konuşmaları 

Komisyon temsilcisince, ticaretin ilişkilerimizin temelini oluşturduğu, sorunların çözülmesine 

ilişkin çabaların tamamının sonuç vermemesine rağmen ticari ilişkilerimizi yoğunlaştırmaya 

devam etmemiz gerektiği ifade edilmiş olup, bu kapsamda son GBOK toplantısı sonrasında 

tarafların teknik toplantılarla bir araya gelmesinden memnuniyet duyulduğu, diğer yandan her 

iki tarafın da Rusya’yı eylemlerinden ötürü kınamasından memnuniyet duydukları ifade 

edilmiştir. 

Tarafımızca, ülkemiz ile AB arasında Avrupa Konseyi’nin geçen yılki çağrısı üzerine karşılıklı 

çıkar temelinde bir ilişki geliştirilmesinden ve Ticaret Çalışma Grubu’nun kurularak, AB 

tarafından işbirliğine açık bir yaklaşım gösterilmesinden memnuniyet duyulduğu belirtilmiştir. 

Bu süreçte, dinamik bir yapıya sahip olan Gümrük Birliği’nin iyi işleyişi bakımından Ortaklık 

Konseyi Kararları alınmasının yeniden önünün açılması gerektiği ifade edilmiştir.   

2. Gündemin Kabulü 

Gündemdeki değişikliklere ilişkin olarak tarafımızca, ikili ve transit karayolu kotaları ve 

ücretlerinin 9’uncu gündem maddesi olarak, Türk iş insanları ve tır şoförlerinin vize alımında 

karşılaştığı zorlukların diğer konular kapsamında görüşülmesi, Yeşil Mutabakat ile ilgili 11’inci 

gündem maddesinin ticarete etkileri bağlamında Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon 

Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Avrupa Döngüsel Ekonomi Eylem Planı olarak 

değiştirilmesi, ticari engeller bölümü altında Türkiye tarafından ithalatta uygulanan gözetim 

önlemleri ve tekstil, konfeksiyon ve ayakkabıların ithalatında gözetim uygulamasında kayıt 

işlemlerinde ilave belge gerekliliklerinin tek madde altında görüşülmesi talebimiz dile 

getirilmiştir. Ayrıca, diğer konular altında Macaristan sınırında uzun gümrük kontrollerinin 

gündeme dahil edilmesi talebimiz ifade edilmiştir. 

Komisyonca Macaristan sınırındaki uzun kontroller konusunun diğer konulara eklenmesinin 

önceden kararlaştırıldığı, önerdiğimiz diğer değişikliklerin kabul edildiği, gündemin bütünlük 

içerisinde kabul edilmesinden dolayı memnun olunduğu ifade edilmiştir.  

3. Toplantı Tutanağı 

Komisyon tarafınca, bu toplantının tutanağının ortaklaşa kabul edilmesi için üst düzeyde çaba 

gösterileceği ifade edilmiştir.  

Tarafımızca da tutanağın ortaklaşa kabul edilmesinin arzu edildiği vurgulanmıştır. 

4. Kıbrıs ile Ticaret 

Konu hakkında tarafların pozisyonları dile getirilmiştir. 

5. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Süreci 

Tarafımızca, 1995 yılında varılan mutabakat kapsamında Gümrük Birliği'nin o dönem ulaştığı 

kapsayıcı hüviyetin aradan geçen zamanda aşınarak AB STA'larının bile gerisinde kaldığı, 

GBOK gündeminde ele alınan sorunların ve asimetrik durumların esasen Gümrük Birliğinde 
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bir güncelleme yapılmayışından kaynaklandığı, AB Konseyi'nin müzakerelere başlama 

noktasında Komisyon'a yeşil ışık yakmamış olması nedeniyle 2015 yılında varılan teknik 

mutabakatın devamının getirilemediği, öte yandan sadece müzakerelerin başlamasının bile 38. 

GBOK gündeminde yer alan sorunların çözümüne olumlu etki vereceği dile getirilmiştir. 

6. AB'nin Rusya Yaptırımları Akabinde Gümrük Birliği'nin Düzgün İşleyişi İçin İş Birliği 

AB tarafınca, AB yaptırımlarına dahil olan ürünler bakımından Türkiye'nin hassasiyetini 

bekledikleri, AB yaptırımlarının Türkiye üzerinden etkisiz kılınmaması için yakın işbirliği 

talepleri yinelenmiştir.  

Tarafımızca, ülkemizce sadece Birleşmiş Milletler yaptırımlarının benimsendiği, bu kapsamda 

3. ülkelerin yaptırım kararlarına taraf olunmamakla beraber Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü 

savunduğumuz ve AB yaptırımlarının ülkemiz üzerinden veya bankacılık sistemi aracılığıyla 

delinmesine de aracılık etmeyeceğimiz ifade edilmiştir.  

7. Gümrük Konuları 

7.1. Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS’lerin) Statüsünün Karşılıklı Tanınması 

Komisyon tarafından, karşılıklı işbirliğinin Gümrük Birliğinin iyi işleyişi için önem arz ettiği 

ve YYS’lerin karşılıklı tanınması programının gümrüklerde işbirliğini geliştirmenin ve tedarik 

zincirlerinin güvenliği ve güçlendirilmesi için araçlardan biri olduğu belirtilmiştir. 

Komisyon tarafından, YYS anlaşmasının teknik çalışmalarına ilişkin olarak karşılıklı tanımaya 

ilişkin yol haritası üzerinde uzlaşma sağlandığı belirtilmiş ve yol haritasının aşamaları hakkında 

bilgi verilmiştir. Bu kapsamda, ilk aşamanın mevzuat karşılaştırması ve ortak doğrulama 

ziyaretleri düzenlenmesi olduğu belirtilmiş olup, mevzuat karşılaştırmasının 2021 yılında 

başladığı ve 2022 yılında olumlu bir şekilde sonuçlandırıldığı; ortak doğrulama ziyaretlerine 

ilişkin olarak ise ilk saha ziyaretinin 14-16 Eylül 2022 tarihlerinde Belçika’da yapıldığı, bu 

ziyaretin Türk tarafınca pozitif karşılandığı ve ikinci ziyaretin Fransa’da gerçekleştirilmekte 

olduğu, bundan sonra Türkiye’de düzenlenmesi öngörülen saha ziyaretlerinin en geç 2023 yılı 

başında gerçekleştirileceği ifade edilmiştir. 

İkinci aşamada yer alan veri değişimi konusunda teknik görüşmelerin devam ettiği, teknik 

manada ilk hazırlık toplantısının 16 Eylül’de videokonferans ile yapıldığı ve teknik şartnamenin 

son versiyonuna ilişkin ülkemiz görüşlerinin beklendiği; üçüncü aşamada yer alan veri 

korumaya ilişkin olarak çalışmaların zaman aldığının göz önünde bulundurularak konunun 

müzakere süreci ile eş zamanlı ele alınmasının önemli olduğu, dördüncü aşamanın karşılıklı 

tanıma anlaşmasının taslağının oluşturulması olduğu ve son aşamanın anlaşmanın uygulanması 

olduğu ifade edilmiştir. 

Komisyon tarafından ayrıca, teknik çalışmaların devam ettiği, anlaşmanın tamamlama 

prosedürleri için AB’ye göre YYS karşılıklı tanıma anlaşmasının GİK kararı olarak da 

yapılabileceği ve Komisyon’un Konsey’den müzakere için yetki almasına ihtiyaç olduğu 

belirtilmiştir. Karar’ın siyasi onaya da tabi olduğu ifade edilmiştir. 

Tarafımızca, bu yıl alınan sonuçlar ile teknik çalışmaların sonuçlarını öğrenmekten 

memnuniyet duyduğumuz, AB’nin Türkiye için ticari ve yatırım ilişkileri açısından en önemli 

ortak olduğu, bu bağlamda Türkiye ile AB arasında işbirliği çabalarını memnuniyetle 

karşılandığı, 645 şirketin Türkiye’deki YYS programı kapsamında onaylandığı, bu şirketlerin 

dünyaya ihracatımızın %29’unu, dünyadan ithalatımızın %36’sını gerçekleştirdiği ifade 

edilmiştir. Komisyon’un sürecin gelişimini desteklemesi talep edilerek ve anlaşmanın 

imzalanmasını umduğumuz ifade edilmiştir. 
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7.2. Menşe İspat Belgelerinin ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Onaylanması 

ve Pan-Avrupa-Akdeniz Bölgesindeki Gelişmeler 

Tarafımızca, 2018 yılından bu yana menşe ispat ve dolaşım belgelerinin MEDOS aracılığıyla 

elektronik olarak düzenlendiği belirtilerek; ıslak imza taşımayan söz konusu elektronik 

belgelerin 21 Nisan 2020 tarihinden bu yana Komisyon tavsiyesi üzerine AB üye ülkelerince 

de sorunsuzca kabul edildiği ifade edilmiştir. 

Öte yandan, AB’nin girişimleriyle başlatılan Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon 

Sistemine İlişkin Bölgesel Konvansiyona Taraf Ülkeler arasında kullanılan EUR.1 ve 

EUR.MED Dolaşım Belgelerinin dijitalleştirmesi çalışmalarına (e-PoC), ülke olarak aktif 

biçimde katılım sağladığımız ve bölge genelinde elektronik belgelerin kullanımını 

desteklediğimiz belirtilmiştir. 

Tarafımızca devamla, söz konusu proje kapsamında, A.TR Dolaşım Belgelerinin elektronik 

olarak düzenlenmesi konusuna yasal zemin tanımak için, AT-Türkiye Gümrük İşbirliği 

Komitesi'nin 1/2006 Sayılı Kararında da öngörülen değişikliğin yürürlüğe girmesine kadarki 

süreçte, elektronik A.TR Dolaşım Belgelerinin kabul edilmesi konusunda AB'nin ülkemizle 

işbirliğinin devam etmesi ve PAAMK Sekretaryası olarak Avrupa Komisyonunu tarafından, 

anılan proje tamamlanana kadar elektronik belgelerin kabulü için PAAMK bölgesinde 

uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine devam edilmesini talep ettiğimiz belirtmiştir.  

Komisyon temsilcisince, pandemi sürecinin, söz konusu menşe ispat ve dolaşım belgelerinin 

yönetimi hususunda yenilikler getirdiğinin farkında oldukları belirtilerek, Komisyon tarafından 

2020 yılında elektronik belgelerin PAAMK bölgesinde kabulü için bir bildiri yayımlandığı; 

Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanan PAAMK Çalışma Grubu toplantısında yeni bir 

bildirinin bölge içinde sirküle edilerek, pandemi koşullarıyla sınırlandırılmaksızın, elektronik 

belgelerin kabulünün teşvik edileceği ifade edilmiştir. Öte yandan, Komisyonca yürütülen 

dijitalleşme projesi kapsamında, ülkelerin hâlihazırda kullandıkları yerel bilgi işlem 

sistemlerinin, Komisyonca geliştirilen sisteme entegre edilebileceği belirtilmiştir.  

MEDOS’un ilgili modüler sisteme entegre edilmesi konusunu vakti geldiğinde görüşmeye hazır 

olduğumuz tarafımızca ifade edilmiştir. 

8. Menşe Kuralları 

8.1. Türkiye ile AB Arasında 1/95 Kapsamındaki Ticarette Gümrük Vergilerinin Geri 

Ödenmesi veya Muafiyetinin Genişletilmesi 

Tarafımızca, 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararının üçüncü maddesi kapsamında 

A.TR Dolaşım Belgesi kapsamında ihraç edilen ürünlerin imalatında kullanılan ithal girdinin 

tabii olduğu tüm vergilerin ödenmiş olması gerektiği belirtilmiş ve geri ödeme veya gümrük 

vergilerinden muafiyet yasağının kaldırılmasına ilişkin Revize Bölgesel Konvansiyonun Geçiş 

Kurallarında yapılan değişikliğin Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği düzenlemesine 

yansıtılması konusunda teklifimizin halen geçerli olduğu belirtilmiştir.  

Öte yandan, 52. Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısından önce gerçekleştirilen Menşe 

Kurallarına İlişkin 5. Teknik Toplantı vesilesiyle bu konunun bir kez daha ele alındığı ve 

Komisyon tarafından, gümrük vergilerinde geri ödemeye izin verilebilecek bir ön teklif 

sunulduğu ifade edilerek; bu teklifin, yalnızca ürünlerin Gümrük Birliği bölgesi dışında, Geçiş 

Kurallarını uygulayan bir Taraf Ülkelere ihraç edildiği durumları kapsadığı ifade edilmiştir.  

Bu kapsamda tarafımızca Komisyon'dan yazılı bir teklif beklediğimiz iletilmiştir.  

Komisyon temsilcisi tarafından, Geçiş Kuralları ile uygulanmaya başlanan geri ödeme 

imkânının AB-Türkiye Gümrük Birliği ilişkisi kapsamında kullanılmasının AB ekonomik 

operatörleri için de önemli olduğu ifade edilmiş; önümüzdeki Mart ayında gerçekleştirilmesi 

öngörülen 53. Gümrük İşbirliği Komitesi’nde detaylı ele alınmasını teminen, Komisyonca 
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hazırlanacak yazılı önerinin Türkiye ile yılsonuna kadar paylaşılmasının öngörüldüğü ifade 

edilmiştir. 

8.2. Gümrük Birliği Kapsamında Türkiye ile AB Arasındaki Ticarette Tam Kümülasyon 

Uygulanması 

Tarafımızca, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemine İlişkin Bölgesel 

Konvansiyonun revizyonu kapsamında, Taraflar arasındaki ekonomik entegrasyonu daha da 

derinleştirmenin bir yolu olarak tam kümülasyonun imkânı getirildiği ifade edilerek,  AT-

Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesinin 1/2006 Sayılı Kararı kapsamında düzenlenebilen 

tedarikçi beyanının, menşe statüsünün Türkiye'de veya AB'de karşılandığı takdirde 

düzenlenebildiği ifade edilmiş; Revize Bölgesel Konvansiyonun ülkemizce üstlenilmesi 

takdirinde tam kümülasyon imkânından yararlanabilmek için yeni bir belgenin oluşturulması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, 52. Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısından önce gerçekleştirilen Menşe 

Kurallarına İlişkin 5. Teknik Toplantıda, menşei kazanmamış girdi için düzenlenebilecek 

tedarikçi beyanına dair Komisyon önerisinin incelendiği ifade edilerek;  Revize Bölgesel 

Konvansiyona İlişkin Geçiş Kurallarının ülkemizce üstlenilmesi kapsamında teknik 

tartışmaların neredeyse sonuçlandığı ifade edilmiştir. 

Komisyon temsilcisi tarafından geri ödeme ve tam kümülasyon hususlarının birbirleriyle ilişkili 

olduğu ifade edilerek, bu konuların tüm detaylarıyla 53. Gümrük İşbirliği Komitesi öncesi 

gerçekleştirilecek teknik toplantıda ele alınabileceği belirtilmiştir. 

8.3. İkili Kümülasyonu AB’nin ve Türkiye’nin Mevcut ve Gelecek STA’larında “Gümrük 

Birliği’nin Gümrük Alanını” Kapsaması 

Tarafımızca AB’nin ve Türkiye’nin mevcut ve gelecek STA’larındaki ikili kümülasyonun 

“gümrük birliği gümrük bölgesini” kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin talebimiz 

yinelenmiş, daha önce farklı platformlarda dile getirilen bu talebimize cevap olarak Komisyon 

tarafından talebimizin değerlendirileceği ve sonuçları hakkında bilgi verileceğinin bildirildiği 

hatırlatılmıştır.  

Komisyon temsilcisi tarafından, Türkiye’nin talebinin tekrar not edildiği, talebimize ilişkin 

politik ve ekonomik analizler kapsamında henüz bir sonuç alınamadığı ifade edilmiştir. 

9. Transit Geçişlerde Karayolu Kotaları ve Ücretleri 

Tarafımızca, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan ile ülkemizin transit geçiş belgelerinde 

yaşadığı kota probleminin hala devam ettiği, üstelik bazı ülkelerce ülkemize tanınan kotaların 

2022 itibariyle bittiği, ülkemizin AB’ye ihracatının önünün tıkanmasını yanı sıra, bu durumun 

AB’nin değer zincirlerine de olumsuz etkisi olduğu aktarılmış olup, otomotiv sektöründeki 

tedarik zinciri içerisinde Türkiye’den AB’ye ve AB’den Türkiye’ye ticaret akışının yaşandığı 

ve kotaların bu akışı olumsuz etkileyeceği hususu örnek olarak vurgulanmıştır. 

Diğer yandan, Komisyon’un bugüne kadar herhangi bir girişimde bulunmaması sebebiyle 

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden ve tedarik zincirlerinden tam anlamıyla yararlanamadığı 

tarafımızca ifade edilmiştir. Bu kapsamda, problemin çözülmesine yönelik Komisyon’un 

desteği talep edilmiştir. 

Öte yandan Komisyon’un Bulgaristan’ın ücretsiz karayolu kotası belge sayısını artırdığı ve 

bunun kısmi serbestleşme konusunda mutabakata varıldığı anlamına geldiği, Romanya ile 

transit geçişlerin geçen Mayıs ayında tamamen serbestleştiği belirtilmiştir. 

Tarafımızca, Romanya tarafının yaklaşımından çok memnun olduğumuz ve bunun diğer AB 

Üyesi Ülkelere çok iyi bir örnek olabileceğini düşündüğümüz belirtilmiş olup, Rusya’nın işgali 

sonrası bölgenin içerisinde olduğu bugünkü şartlar altında Komisyon’un konuyu Türkiye için 

değerlendirmesine ihtiyaç duyduğumuz vurgulanmıştır. Diğer yandan, ABAD’ın kararlarının 
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halen tüm AB Üyesi Ülkelerce göz önünde bulundurulmadığı, ticarete etkisi sebebiyle artık bir 

çözüm bulunması gerektiği ve bu noktada Komisyon’un desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade 

edilmiştir. 

10. Teknik Mevzuat 

10.1. Komisyon Değerlendirmesine Sunulan Taslak Türk Mevzuatı 

Komisyon tarafından, Genişleme Genel Müdürlüğü (DG NEAR) bünyesinde tarafların mevzuat 

alanında mevcut durumlarının tespitine yönelik envanter çalışmasının başlatıldığı, buradan elde 

edilecek bilgilerin de Türk tarafı ile paylaşılacağı ifade edilmiştir.  

Tarafımızca, AB mevzuatına uyum için çalıştığı belirtilerek Komisyon’un görüş ve 

değerlendirmelerinin kısa süre içerisinde iletilmesinin beklendiği söylenmiştir.   

10.2. Usul Rehberine Uygun Şekilde Güncellenecek Teknik Mevzuat 

Komisyon tarafından, ülkemizce Mart ayında iletilmiş olan kapsamlı listenin, Ekim 2021-Eylül 

2022 dönemlerini kapsayacak şekilde güncellenerek ülkemize iletildiği bildirilmiş ve varsa 

ülkemiz görüşlerinin beklendiği ifade edilmiştir.  

Tarafımızca, Komisyonun listesinin Ekim ayı ortasında ulaştığı, listenin incelenmesinden sonra 

görüşlerin Komisyon ile paylaşılacağı ifade edilmiştir. 

10.3. Türkiye’nin EPREL Veri Tabanına Katılımı 

Tarafımızca, Türkiye olarak ticari sırların ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir 

anlaşmanın imzalanmasına hazır olunduğu ifade edilmiştir. Bir sonraki teknik toplantının Ocak 

ayında, gerek görülmesi halinde ticari sırlara ilişkin ad-hoc toplantının ise Aralık ayının 

ortasında gerçekleştirilebileceği dile getirilerek mevcut işbirliğinin sürmesinden duyulan 

memnuniyet ifade edilmiştir.  

Komisyon tarafından, elektronik kimlik doğrulama sistemi, EPREL üzerinden verilen 

korunması, ticari sırlar, gizli veri ve tercüme konularında gerçekleştirilen görüşmelerin 

hassasiyeti ve önemi vurgulanmıştır.  

10.4. Türkiye’nin REACH Tüzüğüne Uyumu ve Avrupa Kimyasallar Ajansına (AKA) 

Katılımı 

Komisyon tarafından, REACH’e uyum anlamında Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaların farkında 

olunduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin AKA’ya katılımının teknik seviyede 

konuşulabileceği; ancak, üyelik için REACH tüzüğünde tam uyum şartının olduğu 

söylenmiştir.  

Tarafımızca cevaben, AB’nin uzun yıllardır REACH tüzüğünü uyguladığı, Türkiye’nin de bu 

tüzüğe uyumlu olarak kendi mevzuatını geliştirmeye çalıştığı, REACH’e ve AKA’ya tam uyum 

ve katılım sağlanamaması durumunda Türkiye’nin de tüketicilerini korumak için kendi 

sistemini kurmasının gerekeceği, bununla birlikte Gümrük Birliği’nin işleyişinin her iki tarafın 

operatörleri bakımından kolaylaştırılması için işbirliğine açık olduğumuz ifade edilmiştir.  

Komisyon tarafından cevaben, ülkemiz görülerinin ve işbirliğinin artırılmasına yönelik 

tutumunun not edildiği, konuyla ilgili teknik bir toplantı yapılabileceği ifade edilmiştir.  

10.5. AB’de Seri Serbest Bırakma (Batch Release) Uygulamaları 

Tarafımızca, Türkiye’nin AB’deki analizleri kabul ettiğinin göz önünde bulundurularak 

Türkiye’deki analizlerin de kabul edilmesinin beklendiği söylenmiştir.  

Komisyon tarafından, AB mevzuatına göre AB’ye ithal edilen tüm tıbbi ürünlerin test ve 

sertifikasyondan geçmesi gerektiği, Türkiye ile AB arasında karşılıklı tanıma anlaşmasının 

olmadığı, sadece karşılıklı tanıma anlaşması kapsamına giren ürünlerin bu analizlerden muaf 
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tutulduğu edilmiş ve Türkiye’nin, Avrupa İlaç Kurumu tarafından aday ülkeler için verdiği 

GMP eğitimlerine katılım sağlamayı değerlendirmesi istenmiştir.  

Tarafımızca cevaben, TİTCK’nın bu alanda işbirliğine açık olduğu ve gerek görülmesi halinde 

konuya dair teknik hususların görüşülmesine hazır olunduğu ifade edilmiştir. 

10.6. Türkiye’nin Yatay Prosedürlere Katılımı 

Türkiye’nin yatay prosedür ve mekanizmalara katılımı konusunda veri güvenliği alanında AB 

standartlarına tam uyumun ön şart olarak gözetildiği ifade edilmiştir. Diğer taraftan, NANDO, 

ICSMS ve bunların entegrasyonu konusunun teknik bir toplantıda ele alınmasının uygun 

olacağının düşünüldüğü, toplantıya ilişkin Komisyon önerilerinin ülkemize iletileceği ifade 

edilmiştir.  

10.7. Tek Pazar Acil Durum Enstrümanı 

Tarafımızca, Türkiye’nin malların serbest dolaşımı alanında AB’deki son gelişmeleri takip 

ettiği, Covid-19 salgınından sonra AB’nin malların serbest dolaşımı noktasında bazı alanlarda 

güvenliğin yeterli olmadığını ve acil durum enstrümanına ihtiyaç olduğunu düşündüğü, bu 

kapsamda ülkemizin de AB’yi yakından takip ettiği ve Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna 

arasındaki durum çerçevesinde operatörlerimizin sahip olduğu tedarik zinciri ile malların 

serbest dolaşımını birçok alanda temin ettiğinin kanıtlandığı, bunların tıbbi cihazlar ve gıda 

güvenliği alanları olduğu, bu nedenle Türkiye’nin ilgili mekanizmalara dahil edilmesinin 

sadece Türk operatörler için değil AB operatörleri açısından da önem arz ettiği ifade edilmiştir. 

Komisyon tarafınca, ülkemiz teklifinin ise henüz tam anlamıyla değerlendirilmediği, taslak 

teklifin 4’üncü maddesi ile kurulacak bir uzman grubunun (danışma grubu) enstrümanın 

uygulanmasında Komisyon’a destek olmasının öngörüldüğü, bu bağlamda Türkiye’nin de 

anılan grupta gözlemci olarak yer almasına teorik olarak karşı olmadıkları, ancak bu konunun 

da karara bağlanması gerektiği, ülkemiz çekincelerinin not alındığı ve konunun takip edeceği 

ifade edilmiştir. 

10.8. Tıbbi Cihazlarda Akreditasyon Kuruluşlarının Atanması Süreci 

Tarafımızca ülkemizde MDD kapsamında 5 adet onaylanmış kuruluş (OK) bulunduğu, MDR 

kapsamında OK’mızın olmadığı, ülkemizde mevzuatın 2021 Haziran’dan bu yana yürürlükte 

olduğu, halihazırda AB’de tıbbi cihazlar mevzuatı kapsamında faaliyete olan 33 OK bulunduğu, 

7 adet Invitro kapsamında onaylanmış kuruluş yer aldığı, Türkiye’nin MDR kapsamında 4 adet 

onaylanmış kuruluş başvurusunda bulunduğu belirtilmiştir. Diğer yandan tıbbi cihaz alanında 

AB’deki OK’ların uzun bir bekleme listesi olduğu, Türkiye’deki Türk operatörlerin AB ile 

uyumlu olan Türk mevzuat çerçevesinde piyasaya mallarını sürmeye çalıştıkları, ancak 

operatörlerimizin AB’deki OK’lardan randevu alamadıkları ifade edilmiştir. Bu kapsamda OK 

atamasının yapılmasının elzem olduğu ve sürecin Komisyon’un rehberindeki takvime uygun 

olarak ilerletilmesini beklediğimiz belirtilmiştir. 

Komisyon tarafından cevaben ülkemiz taleplerinin not edildiği, diğer taraftan rehberlerdeki 

takvime bağlı olunduğu ifade edilmiştir. 

11. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması 

(SKDM) ve AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı  

Tarafımızca, bu alandaki işbirliğinin süründürülmesinin önemli olduğu ve iklim dostu bir ortam 

yaratılabilmesi için yeşil dönüşüm hedeflerine katkı sağlanmak istendiği dile getirilmiş; ayrıca, 

geçiş döneminin 2023 yılı başında başlayacak olmasına rağmen SKDM kapsamındaki ürün ve 

emisyon değerlerinin henüz netleşmediği dile getirilmiştir. Sahip olunan derin ticari 

entegrasyon bağlamında, uygulamada öngörülen hususlara ilişkin detayların ve mevcut ticaret 

anlaşmalarına uyumun incelenebilmesi için taslak ikincil mevzuatın ülkemiz ile 

paylaşılmasının beklendiği ifade edilmiştir. Süründürülebilir ürün inisiyatifi, SKDM ve mevcut 
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anlaşmalarla uyumu ve çelik sektörüne -AKÇT STA’sına uyumlu olacak şekilde- yeşil 

dönüşüm çerçevesinde sağlanacak olan devlet yardımlarına ilişkin ülkemizin teknik toplantı 

talepleri yinelenmiştir.  

Komisyon tarafından cevaben, ülkemizin SKDM kapsamındaki endişelerinin not edildiği, 

Komisyonun DTÖ’ye uyumlu şekilde bu düzenlemeyi yerine getirmeyi amaçladığı 

belirtilmiştir. SKDM ilişkin ülkemizin ek toplantı talebin ilişkin mektuba kısa süre içerisinde 

resmi cevap iletileceği ifade edilmiştir. Çelik sektörüne yeşil dönüşüm kapsamında sağlanacak 

devlet yardımlarına ilişkin ülkemizin toplantı talebinin alınmış olduğu, toplantı tarihinin 

netleşmesiyle ülkemize bilgi verileceği ifade edilmiştir. 

12. Atık Sevkiyatları Taslak Tüzüğü 

Tarafımızca, AB’nin anılan tüzükle döngüsel ekonomiye geçişini desteklemeyi,  ihraç edilen 

atıkların hedef ülkelerde çevreye uygun şekilde yönetilmesini ve yasadışı atık sevkiyatlarına 

karşı önlem almayı amaçladığının anlaşıldığı; öte yandan, Türkiye olarak döngüsel ekonomi ve 

iklim hedeflerine de katkı sağlayan geri dönüşüm amaçlı hammadde ticaret akışının sağlanması 

için izlenecek dengeye büyük önem verildiği; ancak, taslak atık sevkiyatları tüzüğünde söz 

konusu dengenin sağlanamadığının görüldüğü ifade edilmiştir. Ayrıca, tehlikeli atıkların hali 

hazırda birçok düzenlemeye tabi olan ve uluslararası ticarette emtia olarak dolaşımda olan yeşil 

atıklarla aynı şekilde değerlendirilmesinin Türk ithalatçılar için ilave yükler doğurduğu, taslak 

mevzuatta getirilen izleme ve denetim koşullarının çerçevesi net çizilmemiş sübjektif kriterlere 

dayanmasının, ikincil hammadde ihracatının kısıtlanması için zemin hazırlayarak, Türkiye’nin 

döngüsel ekonomi hedeflerine ulaşmasına engel olabileceği, ülkemizdeki ithalatçıların anılan 

mevzuat kapsamında denetimlerden muaf tutulmasının beklendiği ifade edilmiştir.  

Komisyon tarafından, ülkemizin konuya ilişkin endişelerinin not edildiği, halihazırda 

Komisyon’un Çevre Genel Müdürlüğü’nün ülkemiz çelik sektörü temsilcilerine taslak tüzüğün 

amacının ticareti engellemek değil, atıkların çevreye uygun yönetimini sağlamak ve çevreyi 

gözetmek olduğunun anlatıldığı belirtilmiştir. Öte yandan, Çevre Genel Müdürlüğü’nün 

konuyu daha detaylı ele almak üzere ülkemizle teknik görüşmeler yapabileceği ifade edilmiştir.  

13. Tarım Konuları 

13.1. Bazı Türk Tarım Ürünlerinin 2019/1793 AB Uygulama Tüzüğü Kapsamından 

Çıkartılması  

Komisyon tarafınca AB’nin Bitkisel Ürünlerde Mecburi Denetimi düzenleyen 2019/1793 sayılı 

mevzuat ve hakkında malumat verilmiştir. Türkiye’den ithal edilen bitkisel ürünlerde 

kontrollerin sürdürüldüğü, söz konusu önlemlerin ithal bitkisel ürünlerdeki pestisit ve diğer 

zirai ilaç kalıntılarına yönelik endişelerden kaynaklandığı vurgulanmıştır. Türkiye’den ithal 

edilen ve mevzuata yüksek uyumsuzluk arz eden limon, üzüm gibi birtakım tarım ürünlerinin 

de kontrole tabi tutulmasının gündemde olduğu aktarılmıştır. 

Tarafımızca, Komisyonun dile getirdiği endişelerin not edildiği vurgulanmış ve ülkemizce 

alınan önlemler sonucunda RASFF bildirimlerinin önemli ölçüde azaldığı kayısı çekirdeğinin 

hidrosiyanik asit bakımından tabi olduğu kontrol sıklığının azaltılması veya kayısı çekirdeğinin 

ilgili mevzuat kapsamından çıkarılması talep edilmiştir.  

Komisyon tarafınca cevaben, kayısı çekirdeğine ilişkin olarak geri bildirimlerin azaldığını teyit 

edilmekle birlikle, uyumsuzlukların hala devam ettiğine ve her uyumsuzluğun geri bildirime 

tabi olmadığına değinilerek mevcut durumun devam ettirilmesi gerektiğini dile getirilmiştir. 
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13.2. AB’den Türkiye Canlı Hayvan İhracatına İlişkin Olarak AB’nin Mavi Dil Hastalığı 

Uygulamalarının Türkiye Tarafından Tanınması  

Komisyon tarafınca, Mavi Dil hastalığına ilişkin olarak AB'nin bölgeselleştirme adımlarının 

Türkiye tarafından tanınması konusu dile getirilmiştir. Ülkemizce konuyu araştırma 

aşamasında olunduğu, mevzuat uyumlaştırma çalışmalarının ve uzman eğitimlerinin devam 

ettiği ifade edilmiştir.  

13.3. Türk Menşeli Isıl İşlem Görmüş Kanatlı Eti İhracatında Yaşanan Sorunlar 

Türkiye’de AB’ye ısıl işlem görmüş kanatlı eti ihracatını gerçekleştirebilecek onaylı on bir 

tesisin bulunduğu ancak Newcastle hastalığı nedeniyle bu ürün grubunda gerçekleştirilen 

ihracatta sorunlarla karşılaşıldığı Komisyona aktarılmıştır. İlaveten, Türkiye’nin kendi 

mevzuatında ısıl işleme yönelik belirlenen asgari sıcaklık derecesinin 72 santigrat derece 

olduğu; bu sıcaklığın bahse konu hastalığa neden olan virüsün inaktive olma eşik derecesi olan 

70 santigrat derecenin üzerinde olması hasebiyle Türkiye’de ısıl işleme tabi olan ürünlerin 

herhangi bir sağlık riski barındırmadığı belirtilmiştir. Bu doğrultuda AB’nin ilgili mevzuatında 

da Türkiye’nin AB’ye bu kategoride ihracat yapabilecek ülkeler arasında yer aldığı 

hatırlatılarak Komisyon’dan bu hususu teyit etmesi istenmiştir. 

Komisyon tarafınca, onaylı on bir tesiste üretilmiş olmak kaydıyla Türkiye’nin söz konusu 

kategoride ihracat gerçekleştirebileceğini ifade edilmiştir. Ancak Türkiye’de onaylı bu 

tesislerin ihracatı gerçekleştirilecek ürünlerin üretimine yönelik çiğ materyalin AB ülkelerinin 

veya AB onaylı üçüncü ülke tesislerinden temin etmek durumunda olduğu; Türkiye’nin 

Newcastle hastalığını kontrol altına aldığını gösterir verilere ulaşıldığında Türkiye’de yerleşik 

kesimhanelere de onay verilebileceğini dile getirilmiştir.  

13.4. Kuluçkalık Yumurta ve Günlük Civcivlerin AB Üzerinden Transit Geçebilmesi 

Türkiye’den üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilen kuluçkalık yumurta ve günlük civciv 

ihracatının mevcut durumda AB üzerinden transit geçişine izin verilmediği tarafımızca 

hatırlatılarak transit geçişe izin verilmesi talep edilmiştir. 

Komisyon tarafınca cevaben, prensip olarak ithaline izin verilmeyen bir ürünün transit geçişine 

de izin verilmediği, taşınan ürünlerin canlı olması nedeniyle bir takım hastalık riskini 

barındırabildiği belirtilmiş ve transit geçiş için olsa dahi AB topraklarına giren ürünlerin 

üretildiği tesislerin AB standartlarına uygun olarak denetimlerinin yapılması gerektiği ifade 

edilmiştir. Komisyonun Türkiye’ye bu konuda teknik destek verebileceği belirtilmiştir.  

13.5. Canlı Hayvan İthalatında Veteriner Sınır Kontrol Noktalarında 7/24 Esaslı Kontrol 

Komisyon tarafınca, Türkiye sınır kapılarında Türkiye’ye canlı hayvan ihracatında 

gerçekleştirilen denetimlerde karşılaşılan zorluklar dile getirilmiş ve söz konusu denetimlerin 

gerçekleştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik devam eden altyapı projelerinin durumuna 

ilişkin Türkiye’den bilgi talep edilmiştir.  

Tarafımızca, Türk sınır kapılarında karantina ve diğer hususlara ilişkin tesislerin hizmet 

vermeye devam ettiği ve bu tesislerde günün geç saatlerine kadar denetim ve kontrollerin 

gerçekleştirildiğine dair Komisyon bilgilendirilmiş; Kapıkule sınır kapımızda yer alan canlı 

hayvan denetim kapasitesinin yeni bir bina ve özel bir alan tahsis edilmek suretiyle geliştirildiği 

vurgulanmıştır. 

13.6. Bulgaristan ve Yunanistan Sınır Kapılarında Çoğunlukla Tarım Ürünleri 

İhracatında Karşılaşılan Sorunlar 

Tarafımızca, GBOK toplantısının yapıldığı tarihte gerçekleşen Sayın Bakan Yardımcımızın 

Sofya ziyareti vesilesiyle Bulgar tarafının yaptığı öğrenilen iyileştirmelere atıf yapılarak, bu 

kapsamda Sofya Devlet Laboratuvarı'nda 7/24 çalışma düzenine geçilmesinden ve Filibe ve 
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Burgaz'da birer laboratuvarın devreye girecek olmasından duyulan memnuniyet dile 

getirilmiştir.  

Tarafımızca ayrıca, Bulgaristan sınır kapılarında kapasite yetersizliğinden dolayı 

ihracatçılarımızın yaşadığı sıkıntıların ortadan kaldırılması noktasında yapılması öngörülen 

iyileşmelerin takip edileceği ve 6 ay içerisinde kurulacağı bildirilen Kapitan Andreevo'daki 

laboratuvarın devreye alınmasının beklendiği muhataplara bildirilmiştir. Buna karşın, 

Yunanistan sınır kapılarında kapasite eksikliği ve personel yetersizliğinden kaynaklı sorunların 

devam etmekte olduğu ifade edilmiş; Yunan Adalarında herhangi bir gümrük kapısı 

bulunmadığına da değinilerek Yunan adaları ile halihazırdaki ticaretimizin Yunan ana karası 

üzerinden gerçekleştiği; bu durumun ticaretimizde aksamalara neden olduğu vurgulanmış ve 

Yunan adalarında en az bir tane gümrük kapısı tesis edilmesinin gündeme getirilmesi talep 

edilmiştir. 

Komisyon tarafınca, konunun not edildiği ve takibinin yapılacağı dile getirilmiştir.  

13.7. Büyükbaş Organik Materyallerinin Türkiye'ye İthalatında Schmallenberg 

Hastalığına İlişkin Talep Edilen Ek Deklarasyonun Kaldırılması 

Ülkemize sığır semeni ithalatında schmallenberg hastalığına ilişkin olarak talep edilen ek 

deklarasyona yönelik olarak, Komisyon, söz konusu hastalığın semen yoluyla bulaştığına dair 

bilimsel bir kanıt bulunmadığını belirtmiş, ek deklarasyonun kaldırılmasını talep etmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) temsilcisince, semenin genetik bir materyal olduğu, uzun 

zaman saklanabilir ve kullanılabilir olduğu, yaptıkları uygulamanın sahadaki risk tespitlerine 

dayalı olduğu ve hastalık tehdidi ortadan kalktığında kaldırılabileceği ifade edilmiştir. 

 

13.8. AB’den Ülkemize Canlı Hayvan ve Sığır Eti İthalatında Aranan Koşullar 

Komisyon tarafından Türkiye'nin canlı hayvan ve et ithalatının sıfırlanacağı şeklinde medyaya 

yansıyan haberlere atıfla ülkemizin yakın zamanlı tarım politikaları hakkında bilgi talep 

edilmiştir. Ayrıca, bazı üye ülkelerin ülkemize küçükbaş hayvan ithalatında karşılaştıkları 

sorunlar aktarılarak konuya dair bilgi talep edilmiştir.  

Tarafımızca ülkemiz tarım politikasında bir değişiklik olmadığı; iç piyasa koşulları ve döviz 

kurunun ithalatta belirleyici olduğu ifade edilmiştir. Ülkemizle küçükbaş hayvan ticaretinde 

sorun yaşayan AB üyesi ülkelerin karşılaştıkları sorunları TOB’a yazılı olarak iletilmeleri 

halinde taleplerinin inceleneceği ifade edilmiştir. 

13.9. Peynirde AB'ye Tanınan Tarife Kontenjanın Dağıtım Yöntemi 

Komisyon tarafından işlenmiş peynirlerde 300 ton, diğer peynirlerde 2000 ton AB'ye tanınan 

tarife kontenjanın dağıtım yöntemi hakkında bilgi talep edilmiştir. 

Tarafımızca, gümrükte ilk gelen ilk alır ilkesine göre dağıtım sonucunda tarife kontenjanlarının 

hızla tükenmesi nedeniyle daha adil dağıtım sağlanmasını teminen kotanın dağıtımının ithalat, 

tüketim ve üretim performansına bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 

13.10. Maksimum Kalıntı Limitlerinin (MRL) Düşürülmesi Sonucunda AB'ye İhraç 

Edilen Tarım Ürünlerinde Sıkıntılarla Karşılaşılması 

Bitkisel ürün ve hastalık yelpazesinin Türkiye ve AB'de farklı olması nedeniyle Türkiye'de 

kullanılan bazı pestisitler için AB'de henüz MRL belirlenmemiş olması durumlarıyla 

karşılaşılabilmektedir. Bu durumda AB'nin ithalat tolerans sisteminden yararlanılarak başvuru 

yapma ve kriterlere uygun şekilde yapılan başvuru çerçevesinde önerilecek MRL'yi AB MRL'si 

olarak uygulatma imkânı bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu sisteme başvuru yapmak 

için katlanılmak durumunda kalınan yüksek maliyetler nedeniyle TOB tarafından sistemin 

istenen düzeyde kullanılamadığı ifade edilerek, ithalat tolerans sistemin basitleştirilmesi ve 
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maliyetleri düşürücü düzenlemeler yapılması talep edilmiştir. Mektup teatisi halihazırda 

yapılmış olup, ülkemizin talebi çerçevesinde video konferans yapılması önerilmiştir. 

 

Komisyon tarafı, 2023 yılının ilk yarısında söz konusu video konferans yapılabileceği 

belirtilmiş, AB'de nikotin MRL'lerinin düşürülmesi hakkında çalışmaların henüz 

yasalaşmadığı, öte yandan 2023'ün ilk yarısında uygulamaya girmesi beklenen düzenleme 

kapsamında yeni MRL’lerin 36 ay sonra uygulamaya alınacağı ifade edilmiştir.   

 

13.11 Prochloraz Aktif Maddesi Hakkında RASFF Bildirimleri 

2019/1793 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında AB giriş noktalarında ülkemiz 

menşeli pestisit kalıntıları bakımından bazı ürünlerin artırılmış kontrollere tabi tutulmasıyla 

bağlantılı söz konusu gündem maddesi altında TOB tarafından pestisit aktif maddesi 

"prochloraz"ın ihraç ürünlerimizin AB'ye ihracatında RASFF bildirimine konu olmaktan 

çıkmasını teminen atılan adımlar hakkında bilgi verilmiş ve 2022 yılı Ağustos ayında konu 

hakkında resmi bir yazı iletildiği hatırlatılarak alınan önlemlerin önümüzdeki dönemde RASFF 

bildirim rakamlarında daha gözle görülür hale geleceği beklentisi ifade edilmiştir.  

 

13.12. Okratoksin A ve Hidrosiyanik Asit Bulaşımı 

Söz konusu gündem maddesi altında Avrupa Birliği tarafından, okratoksin-A (OTA) ve 

hidrosiyanik asit (HA) için SPS Bildirimlerine istinaden TOB'un ülke görüşlerimizi 

oluşturduğu ancak AB tarafından dikkate alınmadığı ve 2022/1370 sayılı Tüzük kapsamında 

yeni limitlerin yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, AB'nin limit belirleme sürecinde uluslararası 

kabul görmüş kurallara aykırı tutum sergilediği gerekçelendirilmiş ve söz konusu uygulamanın 

ticarete engel teşkil edebilecek hususlar içerdiği ifade edilmiştir.  

Ayrıca 2022/1364 sayılı Tüzük kapsamında AB'de kayısı çekirdeği de dahil bazı gıdalarda 

belirlenen hidrosiyanik asit (HA) limitiyle ilgili olarak TOB tarafından acı ve tatlı ayrı olarak 

bademle aynı özellikleri içermesine rağmen badem için getirilen esnekliklerin kayısı çekirdeği 

için getirilmemiş olması sorgulanmış ve yine TOB tarafından oluşturulan ülke görüşümüzün 

dikkate alınmadığı hatırlatılmıştır. 

Komisyon tarafınca, limit belirleme sürecinde EFSA ve üye ülkelerin görüşleri ile ALARA 

prensibi çerçevesinde hareket edildiği ifade edilmektedir. Türkiye'nin badem ve kayısı 

çekirdeği konusundaki sorgulamasının müteakip Hayvan ve Bitki Sağlığı Kaynaklı Ticari 

Sorunlar Toplantısı'nda tekrar ele alınabileceği ifade edilmiştir.  

Son olarak Tarafımızca AB'nin kuru meyvelerde veya başka ürünlerde kalıntı veya buluşan 

limiti belirleme süreci sonuçlanma aşamasının öncesinde ülkemizle işbirliğine gidilmesinin 

öneminin altı çizilmiştir. 

13.13. Çift Kabuklu Yumuşakçaların AB’ye İhracatı 

Bir önceki GBOK toplantısında gündeme gelen ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift 

kabuklu yumuşakça ihracatının önündeki yasağın kaldırılması için Avrupa Komisyonu'nun 

2022 içerisinde gerçekleştirdiği denetimde tespit edilen uyumsuzluklara dair TOB'un düzeltici 

yönde alınacak önlemlere ilişkin ilettiği mektubun incelendiği ve 2022 sonuna kadar 

değerlendirmelerinin tamamlanacağı ve konu hakkındaki iyileştirmelerin ülkemiz tarafında 

atılacak adımlara bağlı olduğu ifade edilmiştir. 

TOB tarafından cevaben, mektuplarına hızlı yanıt almayı bekledikleri ve 2023 yılında yapılacak 

yeni bir denetime hazır olmayı hedefledikleri dile getirilmiştir.  
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14. Gümrük Birliği’nin Uygulanması  

14.1. Ortak Gümrük Tarifesi ve GSP Uyumu: Türkiye’nin Üçüncü Ülke Menşeli Eşyaya 

Uyguladığı İlave Gümrük Vergileri 

Komisyon tarafından, 2022 ilave gümrük vergilerinin (İGV) 500’den fazla ürün için kaldırılmış 

olmasının memnuniyetle karşılandığı, öte yandan İGV’lerin AB’yi hedef almasa bile ve 

Gümrük Birliği’nin işleyişini olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Öte yandan, Türkiye’nin AB 

GTS uygulamasından saparak faydalanıcı ülkelere ek mali yükümlülük adı altında ek vergiler 

uygulaması hususunda da şikâyetlerin alındığı dile getirilmiştir.   

Tarafımızca, Gümrük Birliği’nin 1996 yılında uygulaya geçtiğinde kalıcı değil tam üyelik 

öncesi geçici bir düzenleme olarak planlandığı yinelenmiş, ancak tam üyelik sürecinin istenen 

seviye ilerlemediği, diğer taraftan bu süre zarfında dünyanın, Türkiye’nin ve AB’nin birçok 

değişim yaşadığı belirtilmiştir. Bu bağlamda, kısa süre için makul olacak doğrudan uyumun 

geçen 27 yıl için uygun olmadığı ve Türkiye’nin GTS komitesine dahil edilmediği, yine de 

kurallara, yükümlülüklere uyumun Türkiye için önemli olduğu vurgulanmıştır. Tüm bu 

sorunların Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile aşılabileceği vurgulanarak, bu konuda 

Komisyon tarafından adım atılması durumunda Türkiye’nin de adım atmaya hazır olduğu ifade 

edilmiştir.  

İGV konusunda, AB’nin beklentilerinin dikkate alınarak gerekli adımların atıldığı 

vurgulanmıştır. Öte yandan, AB’nin STA’ları sayesinde üçüncü ülke eşyalarının OTP 

kapsamında Türkiye’ye AB’den saparak geldiği, yaşanan bu durumda da Gümrük Birliği’nden 

sapmanın iki taraflı ele alınması gerektiği ifade edilmiştir. Türkiye’nin bu problemleri AB ile 

birlikte çözmeye hazır olduğu vurgulanmıştır.  

14.2. Gümrük Birliği Taraflarının STA Farklılarından Kaynaklanan Ülkemizin 

Sorunları  

Tarafımızca, Gümrük Birliği’nin işleyişinde taraflar arasında giderek artan farklılaşmanın 

sorun olarak görüldüğü, STA’lardan dolayı ticarette yaşanan trafik sapmasının Türkiye için 

önemli bir sorun haline geldiği, konunun uzun yıllardan beridir devam ettiği ve Komisyon’un 

da konunun farkında olduğu ancak Komisyon’un meseleyi Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 

çerçevesinde değerlendirdiği ifade edilmiştir. Öte yandan, 2016 yılında Türkiye’nin de 

meselenin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında ele alınmasını kabul ettiği ancak 

2016’dan beri güncelleme sürecinin başlatılamadığı ifade edilmiştir. Gümrük vergilerinin 

tahsilatında sorunlar yaşandığı, ayrıca AB ile STA yapan bazı üçüncü ülkelerin AB üzerinden 

ülkemize erişebildikleri için Türkiye ile STA yapma konusunda gönülsüz davrandıkları 

belirtilmiştir. 

Komisyon tarafı cevaben, AB’nin STA ortaklarını Türkiye ile de STA yapmaları konusunda 

teşvik ettiğini ve yönlendirdiğini belirtmiştir. Diğer taraftan, Türkiye’nin STA meselesi 

hususundaki meşru endişelerinin not edildiği, ancak konunun Gümrük Birliği’nin 

güncellenmesi çerçevesinde ele alınabileceği, mevcut Gümrük Birliği’nden doğan 

yükümlülüklerin de yok sayılamayacağı söylenmiştir. 

14.3. Fikri Mülkiyet Hakları Uygulamaları 

Taraflarca, Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Çalışma Grubu’nun müteakip toplantısının 2023 yılı 

Nisan ayında yapılması hususunda mutabık kalınmıştır. 

Komisyon tarafından, Türkiye’deki sınai ve fikri mülkiyet hakları alanında AB mevzuatına 

uyum için ihtisas mahkemelerinin kurulması, gümrük memurları ile hakimlere verilen 

eğitimlerin artırılması ve ilgili gümrük uygulamaları başta olmak üzere atılan adımların olumlu 

olduğu vurgulanmakla birlikte, sahtecilik ve korsan ürünler konusunda sorunların devam ettiği 

belirtilmiştir.  
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Tarafımızca, Komisyonun Türkiye Raporunda ilgili mevzuat uyumunun ileri seviyede 

olmasının belirtilmesine atıfla fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda idari kapasitenin 

artırılması için çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir.  Hakların tükenmesi konusunun ise, 

Gümrük Birliği kararının ilgili maddelerinin Türkiye’yi bölgesel tükenme bakımından AB Tek 

Pazarının dışında bıraktığı, bu bakımdan AB’nin kendine uygun rejimi seçmesi gibi 

Türkiye’nin de kendine uygun rejimi seçtiği, bu konuda ilave bir değişiklik yapılmasının 

öngörülmediği dile getirilmiştir. 

14.4. Rekabet Politikası ve Devlet Yardımları 

Komisyon tarafından, 2018 yılında yapılan değişiklikle birlikte Devlet Destekleri İzleme ve 

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları 

Kurulu’na verildiği, öte yandan 2019 yılında devlet desteklerinden sorumlu olarak Hazine ve 

Maliye Bakanlığı bünyesinde Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün, 

Temmuz 2022’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve 

Bütçe Başkanlığı bünyesinde Devlet Yardımları Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu, bu 

kapsamda 6015 Sayılı Kanunun uygulanmasından ve devlet yardımları konusunda şeffaflığın 

sağlanmasından hangi kurumun yetkili olduğu anlaşılamadığı ifade edilmiştir.  

Tarafımızca cevaben, karşılıklı sorumlulukların ve işbirliğinin önemi hatırlatılmış, Türkiye’nin 

olduğu kadar AB’nin de 1/95 Sayılı OKK’dan doğan sorumlulukları olduğu belirtilmiştir. Bu 

sebeple, mevcut durumların adil bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, bu alandaki işbirliğinin 

artırılması gerektiği belirtilmiştir.  

Öte yandan, devlet yardımlarından sorumlu kuruluş konusunda Komisyonun görüşlerinin not 

edildiği, Devlet yardımları konusunda, özellikle de yeşil dönüşüm kapsamında sağlanan 

yardımlara ilişkin Komisyon ile görüşmek istendiği söylenmiştir. 

14.5. Türkiye’nin AB Karar Alma ve Danışma Mekanizmalarına Katılımı 

Tarafımızca, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin tam uyumu öngörmesine rağmen ortak ticaret 

politikası, teknik mevzuat, fikri mülkiyet hakları gibi konulardaki AB komitelerine etkili bir 

şekilde katılamadığı; halihazırda GTS ve piyasa gözetimi komiteleri ile ürünlerin uygunluğu ya 

da enerji etiketlemeleri uzman gruplarına ülkemiz katılımının reddedildiği ve bunun da Gümrük 

Birliği’nin işleyişini doğrudan etkilediği ifade edilmiştir. Öte yandan, önceki GBOK toplantısı 

sonrasında ülkemiz talepleri doğrultusunda ülkemizin 7 oluşuma denk gelen yeni komite ve 

uzman gruplara katılım sağlayabileceğinin öğrenilmesinden duyulan memnuniyet ifade 

edilmiştir. Bu çerçevede, Komisyonun desteğinin sürdürülmesinin beklendiği ifade edilmiştir.   

Komisyon tarafından cevaben, Türkiye’nin komite ve uzman gruba katılım talebinin 

kendilerine ulaştığı, bu taleplerin değerlendirilip Türkiye’ye cevap verildiği ifade edilmiş. 

Türkiye’yi desteklemeye hazır olunduğu, taleplerin konu bazında, tek tek değerlendirilmeye 

devam edeceği belirtilmiştir.  

15. Ticaret Engelleri 

15.1. Türkiye tarafından İthalatta Uygulanan Gözetim Önlemleri 

Komisyon tarafından, Türkiye’nin ithalatta uyguladığı gözetim önlemleri ve ithalatta tekstil, 

konfeksiyon ve ayakkabılarda kayıt için istediği ilave belge uygulamalarının Komisyonda 

endişe yarattığı, bu uygulamaların kalkmasının beklendiği ifade edilmiştir.  

Tarafımızca, yaşanan gelişmelerin, küresel pazar koşulları ile de alakalı olduğu; nitekim, 

yurtiçindeki üreticilerin özellikle Uzak Doğu menşeli ürünler ile rekabet etmek durumunda 

kaldığı belirtilerek AB’nin beklentileri de dikkate alınarak sorunların çözülmeye çalışıldığı 

belirtilmiştir.  

Diğer taraftan, 37. Dönem GBOK toplantısında ülkemizce saptırma (circumvention) konusunun 

gündeme getirildiği hatırlatılmış, soruna dair ülkemiz görüşlerinin iletildiği non-paper’a 
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Komisyonun cevabına istinaden ilave sorular gönderildiği ifade edilerek Komisyondan geri 

dönüş beklendiği söylenmiştir. Ayrıca, geçen toplantıda AB ile ülkemiz arasında saptırma 

(circumvention) eylemlerine karşı bir iş birliği mekanizması kurulması önerisinin ülkemizce 

önerildiği hatırlatılmıştır. 

Komisyon tarafından cevaben, konuya ilişkin görüşmelerin sürdürülmesinden memnuniyet 

duyulacağı ve münferit sorunların ülkemiz ile paylaşılacağı; ancak, mevcut durumun sistemsel 

bir sorun olduğu ve uygulamanın kaldırılmasının beklendiği belirtilmiştir.  

15.2. İthalatta Sertifika ve Test Gereksinimleri 

Komisyon tarafından, risk temelli ticaretin kolaylaştırılması açısından olumlu bir adım olarak 

değerlendikleri Tareks sistemi kapsamında yapılan denetim sıklığının geçen yıla oranla düşüş 

göstermesinin olumlu olduğunun değerlendirildiği ifade edilmiş; öte yandan, AB menşeli 

ürünlerdeki ret oranın AB dışı ülkelerle kıyaslandığında daha fazla olduğu, AB ürünlerinin 

esasında uygunluk değerlendirme denetimleri dışında olması gerektiği vurgulanarak aşırı 

kontrol uygulamalarına son verilmesi istenmiştir. 

Tarafımızca, kontrollerin amacının ürün güvenliğinin sağlanması olduğu ve kontrollerin risk 

bazlı olarak daha çok tüketim malları ve nihai ürünlerde yapıldığı ifade edilmiş, genel verilere 

göre AB için fiziki kontrol oranlarının düşük olduğu belirtilmiştir. Bu sebeple, yaşanan 

sorunların paylaşılmasının nerelerde sorun olduğunun tespiti için ülkemizce Komisyondan 

istendiği ifade edilmiştir.  

İlaveten ülkemizce, bazı üye devletlerden de CE işaretli eşyalarda, özellikle yapı inşaat 

ürünlerinde, ek testler istendiği ifade edilmiştir.  

15.3. Kozmetik Ürünlerde Pazara Giriş Sorunları 

Komisyon tarafından, AB ürün iddialarının çıkartılması uygulamasının pazara giriş engeli teşkil 

ettiği, bu nedenle, AB ve Türkiye arasında ürün beyanlarının yorumlanması konusunda 

karşılıklı uyumun gerektiği ifade edilmiştir.  

Öte yandan, ürün arzından önceki kayıt sisteminin bir defa kullanılabilecek ürün barkoduna 

bağlı olduğu, bu nedenle, sistemin küçük güncellemelere ve aynı barkodu paylaşan diğer 

ürünlerin de kaydedilmesine izin vermediği ifade edilmiştir. Bunun yerine tek bir kayıtla grup 

halinde kayda izin verecek bir sistem tesis edilmesi önerilmiştir.  

Tarafımızca, kozmetik ürünlere ilişkin mevzuatın AB ile uyumlaştırılması için çalışıldığı ifade 

edilmiştir. Diğer taraftan, ürün beyanlarının yorumlanmasındaki farklılıklara ilişkin olarak üye 

ülkeler arasında da benzer durumların yaşanabildiği hatırlatılmıştır. 

Kayıt konusu hakkında ise AB’nin de Türk ürünlerinin AB’deki kişiler üzerinden 

kaydedilmesini istediği, bunun da bir kısıtlama olduğu, bundan dolayı teknik engellerin 

kaldırılması gerektiği; Türkiye’nin bu noktada üstüne düşeni yaptığı, AB’nin de Türkiye’yi 

CPNP’ye dahil etmek yönünde adım atmasının beklendiği aktarılmıştır.  

15.4. Ham ve Kromlu Deride İhracat Kısıtlamaları ve İhracat Vergisi 

15.5 Çeşitli Ürünlerde İhracat Kayıt Uygulamaları (Hurda Bakır, Kaolin ve Kil, Kereste 

ve Orman Ürünleri, Pamuk, Gübreler) 

Komisyon tarafından, Türkiye’nin ham ve kromlu deri ihracatında ihracat vergisi ile hurda 

bakırdaki ihracat kaydı uygulamalarını hala sürdürdüğü, bu uygulamaların ekonomik olarak 

zarar yarattığı ve Gümrük Birliği hükümlerini ihlal ettiği ifade edilmiş; ihracatın önünde engel 

olan bu uygulamaların kalkmasının beklenmesine rağmen kontrplak, kaolin, diğer killer ve 

domates püresi gibi yeni ürünlerde de ihracatı kısıtlayacak uygulamalara gidildiği belirtilmiştir.  

Tarafımızca cevaben, mevcut uygulamalar için ihracat kısıtlaması ibaresinin kullanılmasının 

doğru olmadığı, ihracat kısıtlaması dendiğinde ihracata engel bir uygulamadan bahsedilmesi 
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gerektiği; ancak, mevcut uygulamaların ihracata engel olmadığı vurgulanmıştır. Ham ve 

kromlu derilerde ihracat vergisi uygulamasının olduğu ancak ihracatın engellenmediği, bu 

ürünlerde ihracatçıların ürünlerini ihraç edebildikleri, ihracat vergilerinden dolayı maliyetten 

bahsedilebileceği ancak kısıtlama ya da yasağın söz konusu olmadığı belirtilmiş ve bahse konu 

ürün gruplarındaki dış ticaret verilerimiz aktarılmıştır.   

15.6. AB Menşeli Traktörlere Karşı Ayrımcı Uygulama 

Komisyon tarafından, 2018 yılından beri Türkiye’de üretilen traktörlerin düşük emisyon 

standartları ile piyasaya sürülebildiği; ancak, AB’de üretilen traktörlerin Türkiye pazarına 

erişimi için daha yüksek standartları içeren Faz V standartlarını karşılaması gerektiği ifade 

edilmiştir.  Öte yandan bu yıl içinde 2023 yılı başı itibariyle uygulamanın AB ile 

uyumlaşacağını belirten bir taslak mevzuatın incelemeleri için kendilerine ulaştığı ifade 

edilmiştir. 

Tarafımızca, konuya dair ilk karar alındığında 1 Ocak 2023 tarihinin Faz V’e tam uyumlaşma 

için hedef olarak belirlendiği, Mart ayında gerçekleştirilen Ticaret Çalışma Grubu toplantısının 

ardından Türk mevzuatında emisyon kurallarının AB mevzuatı ile uyumlaştırılmasına yönelik 

takvim ve programın Komisyon ile paylaşıldığı, aynı zamanda anılan toplantıda 1/95 Sayılı 

OKK uyarınca AB’nin otomotiv mevzuatı ile tam uyumun sağlanmasının ve AB mevzuatının 

Türkiye’de uygulanmasının hedeflendiğinin belirtildiği dile getirilmiştir. Konuya ilişkin takvim 

ve planların ilgili makamlar ve paydaşlarla hali hazırda paylaşıldığı, tam uyum için çalışmaların 

sürdüğü, ana hedefin AB Tek Pazarı'na tam uyumun olduğu, bunun için de teknik engellerin 

kaldırılması için çalışmaların yapıldığı, bu kapsamda teknik işbirliği hususunda Komisyon’un 

desteklerinin beklendiği dile getirilmiştir. 

Komisyon tarafından cevaben, ülkemizce yapılan açıklamaların memnuniyetle karşılandığı 

ifade edilmiş, uygulamaya ilişkin olarak 1 Ocak 2023 tarihinin beklendiği belirtilmiştir. 

15.7. Elektrik Üretimi İçin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Yerel Aksam 

Gereksinimleri 

Komisyon tarafından, yenilenebilir enerjide yerli aksam gereksinimlerine yönelik 

uygulamaların ticaretin önünde önemli bir engel olduğu vurgulanmıştır. Uygulamanın daha 

fazla gecikmeksizin tamamen yürürlükten kaldırılmasının beklendiği söylenmiştir. 

Tarafımızca, Ticaret Çalışma Grubu toplantısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 

uygulama ve programa dair detaylı bilgilendirmenin yapıldığı ifade edilmiştir. İlgili 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca uygulamanın 2025 yılının sonunda kadar devam 

edeceği vurgulanan uygulamaya ilişkin Türkiye’nin pozisyonunda bir değişiklik olmadığı 

vurgulanmıştır. Uygulama kapsamında sağlanan teşviklerin 2 ile 9 kat arasında azaltıldığı ifade 

edilmiştir. 

15.8 Tatlı Mısır 

Komisyon tarafınca, 2016 yılında Türkiye’nin tatlı mısırdaki tarım payı oranını 10 kat artırdığı; 

bununla bağlantılı olarak AB’deki ihracatçıların Türkiye’ye tatlı mısır ihraç etmekte sorunlar 

ile karşılaştığı belirtilmek suretiyle 1/95 sayılı OKK’nın ekinde tatlı mısır için spesifik bir tutar 

belirlendiği ve Türkiye’nin tek taraflı olarak bu tutarı değiştirmesinin Gümrük Birliği 

taahhütlerine aykırılık teşkil ettiği ifade edilmiş; tatlı mısırdaki tarım payının 2016 öncesi 

seviyeye çekilmesi talep edilmiştir. 

Tarafımızca, Türkiye’nin tatlı mısıra dair ticaret uygulamalarının ülkemizin 1/95 sayılı OKK 

çerçevesindeki taahhütlerinden bir sapma teşkil etmediği; Tarım ürünlerinin esas itibariyle 

Gümrük Birliği kapsamı dışında olduğu belirtilmiş ve bu doğrultuda, Türkiye’nin tarım 

ürünlerine yönelik ticaret politikasını tek taraflı belirleme hakkı bulunduğu ifade edilmiştir. 
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15.9. (GMP Gereklilikleri Dahil) İlaç Ürünlerindeki İthalat Kısıtlamaları ve İlaç Ürünleri 

İçin Uygulanan Suni Döviz Kuru Uygulaması 

Komisyon tarafından, ilaçtaki yerelleşmeye ilişkin ülkemiz uygulaması konusunda DTÖ’deki 

tahkim kararının 25 Temmuz 2022 tarihinde tüm üyelerle paylaşıldığına atıfta bulunulmuş; 

kararın, AB’nin tezleri lehine olduğu belirtilmiş ve ilaçta yerelleşme uygulamasının derhal ya 

da Türkiye’ye tanınacak makul süre içerisinde kaldırılmasının ve Panel kararlarının 

uygulanmasının beklendiği ifade edilmiştir. 

Öte yandan, resmi döviz kuru ile ilaç ürünlerine yönelik 2015 yılından beri yürürlükte olan suni 

döviz kuru uygulamasından dolayı, her iki kur arasındaki farkın giderek açıldığı bunun ise ilaç 

sanayisine zarar verdiği belirtilmiştir. Ayrıca ülkemizin 2010 yılından beri AB’den gelen GMP 

sertifikalarını tanımadığı ve üretim tesislerinin Türk otoritelerince zorunlu denetim 

uygulamalarına tabi tutulduğu belirtilerek, bu durumun Türkiye pazarına yeni ilaçların kayıt ve 

girişlerinde gecikmelerin meydana geldiği ifade edilmiştir.  

Tarafımızca, sosyal sigorta sisteminin devletin sorumluluğunda olduğu, bundan dolayı sağlıklı 

harcamalarının devlet tarafından ödendiği, uygulamanın esasen bütçesel saiklerle 

gerçekleştirildiği belirtilmiştir.  

Diğer taraftan GMP konusunda tarafımızca, 1/95 Sayılı OKK’nın 10. Maddesine atıfla 

Komisyonun uyum süreci devam ettiği sürece AB’den gelen ürünleri Türkiye’nin kabul etmesi 

gerektiğini belirttiği ancak Türkiye’nin kendi GMP sertifikalarını uygulamaya meşru hakkı 

olduğu, bahse konu ürünlerin tıbbi ürünler olduğu ve esasında Türkiye’nin AB ile uyumlu bir 

GMP sistemi yürüttüğü ifade edilmiştir. GMP sertifikaları konusunda AB ile süreç içinde 

yapılan görüşmelerde uyumlaşma süreci içinde GMP sertifikalarının karşılıklı tanınması 

hususunun da görüşüldüğü belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin 1 Ocak 2018’den beri Farmasötik 

Denetim İşbirliği Konvansiyonu’nun (PIC/S) üyesi olduğu bunun da Türkiye’nin GMP 

denetimleri gerçekleştirme kapasitesini gösterdiği vurgulanmıştır.  

Diğer taraftan, Komisyonun GMP sertifikalarının karşılıklı tanınmasını üyelik süreci içerisinde 

tutması durumunda Türkiye tarafından tek taraflı AB sertifikalarının tanınmasının mümkün 

olmayacağı ifade edilmiştir. 

15.10. Alkollü İçkilerde Pazara Giriş Sorunları ve Bandrol Konusu  

Komisyon tarafından, alkollü içkilerin Türkiye’ye ithalatında gümrüklerde aşırı numune alımı 

ve kontrolün olduğu, alkollü içkilerde ülkemizce uygulanan bandrol uygulamasının, AB’li 

ihracatçılar için maddi zarar yarattığı, konunun çözümü için Tarım ve Orman Bakanlığı ile 

Hazine ve Maliye Bakanlığına toplantı yapılması için AB Delegasyonu tarafından mektup 

iletildiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 21 Eylül 2022 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği 

ifade edilmiştir. 

Bandrollerin verilmesinde miktar bazlı sınırlamanın olduğu, ürün/ürün grubu ayrımı 

yapmaksızın firma başına bandrol verilmesinin daha uygun olacağı; alkollü içkilerin yıl boyu 

düzenli teslim edilmediği, bundan dolayı 1/12 esasına göre yapılan dağıtımların 1/6 olarak 

revize edilmesinin daha iyi olacağı ve ithalat miktarına göre değil sipariş stoklarına göre 

bandrol miktarlarının belirlenmesinin beklendiği dile getirilmiştir. 

Cevaben tarafımızca Komisyona, bandrol uygulamasına ilişkin olarak, ticaretini engellemek 

amacı taşımadığı; uygulamanın vergi güvenliğini sağlamayı ve sahteciliği önlemeyi hedeflediği 

ve 10 yılı aşkın bir süredir uygulandığı, uygulamada karşılaşılan sorunlar dahilinde 

iyileştirmelere gidildiği belirtilmiştir. Diğer taraftan, ithalatta ön ödemeli vergi uygulamaların 

dünyada birçok ülke tarafında uygulandığı söylenmiştir.   

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 yılındaki genelgesinde bandrol talepleri için 

ön şart olan özel tüketim vergisinin (ÖTV) alındı belgesinin ibrazının düzenlendiği, bunun 
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yanında Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı ile yürürlükten kaldırılmış olduğu ifade edilmiş 

olup 01.06.2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan yeni mevzuat ile konunun çözüme 

kavuştuğu vurgulanmakta birlikte uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için çaba sarf 

edilmekte olduğu belirtilmiştir.  

16. Ticaret Politikası Önlemleri 

16.1. AB’nin Çelik Ürünlerindeki Savunma Önlemleri 

Konunun birçok vesileyle ele alındığı belirtilerek tarafımızca, AB’nin çelikteki korunma 

önlemleri konusunda DTÖ’deki Panel kararı sonucunda Komisyon’un ne yapacağını merak 

edildiği ve Komisyonun önlemi uygulamaya devam etmesinin hayal kırıklığı yarattığı 

söylenmiştir. Anılan önlemler tamamen kaldırılmasının beklendiği, kalkmaması durumunda bu 

konunun sorun doğuracağı vurgulanmıştır.  

Komisyon tarafınca, konu hakkında Türkiye ile düzenli bir diyaloğun olduğu, Nisan 2022’den 

beri yaptırımlar sebebi ile Rusya ve Belarus’a tahsis kotalar ile Ukrayna’ya verilen kotaların 

yeniden dağıtımının Türkiye’den yapılan ithalata önemli katkılar sağladığı, ayrıca 

Temmuz’daki gözden geçirmeden sonra ayrıca tüm kotalarda %4’lük bir serbestleşme yapıldığı 

belirtilmiştir. Gözden geçirme sürecine Türkiye’nin de aktif olarak katılımının sağlandığı ve 

önlemlerin Haziran 2024’ün sonunda biteceği söylenmiştir. 

DTÖ Panel kararı konusunda ise Komisyonca, Kararda AB’nin yaklaşımının ve hukukiliğinin 

teyit edildiği; öte yandan, önlemlerin DTÖ kurallarına tam uyumlu olmadığının belirtildiği; bu 

kapsamda, Komisyon’un önlemleri DTÖ kurallarına uyumlu hale getirmek için çalışmalarını 

sürdürdüğü ve 16 Ocak 2023’de bunun tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmiştir. 

16.2. AB Tarafından Ülkemiz Menşeli 'Seramik Karo' İthalatına Karşı Yürütülen Anti-

Damping Soruşturması 

Tarafımızca, AB’nin Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden olan seramik karolara karşı 

başlattığı anti-damping soruşturmasının yerli üreticilerde endişe doğurduğu ve konuya dair 

ülkemiz görüşlerinin Komisyon ile paylaşıldığı dile getirilerek ülkemiz görüşlerinin 

soruşturmada dikkate alınmasının beklendiği ve soruşturmanın önlemsiz sonuçlanmasının 

temenni edildiği belirtilmiştir.   

Komisyon tarafından ülkemiz görüşlerinin not edildiği belirtilmiş, soruşturmanın Aralık 

2021’de başladığı, 11 Şubat 2023 tarihinde tamamlanacağı teyit edilmiştir.  

17. A.O.B. 

17.1. Macaristan Sınırında Uzun Gümrük Kontrolleri 

Tarafımızca Macaristan gümrüklerinde yaşanan sorunların Macar makamları nezdinde de 

gündeme getirildiği, öte yandan Macar makamlarının çabalarına rağmen sorunların çözüme 

ulaşamadığı ifade edilmiştir. Bu durumun, hem Türk İhracatçıları hem de Türkiye’de tesisi olan 

Avrupalı firmaları olumsuz etkilediği söylenmiştir. Bu sorunların ticaret akışını engellemeye 

başladığı belirtilerek, içinde bulunulan zorlu dönemde sorunun daha da büyümemesi ve tedarik 

zincirlerinin korunması ve sürdürülebilirliği için Komisyonun desteği talep edilmiştir.  Diğer 

taraftan, sürücüler için maliyeti yüksek cezalar uygulanmasına sebep olan Macaristan’ın 

BIREG Sistemi ile ilgili ayrıntılı bilginin Komisyon’a iletileceği ifade edilmiştir.  

 

17.2. Türkiye ile Sınırlarda Mevcut Gümrük Kontrolleri 

Komisyon tarafından, gümrük işlemleri kapsamında ülkemizce Macaristan gümrüklerinde dile 

getirilen sorunların benzerlerinin kendilerine bazı üye ülkelerce Türk sınır kapıları için 

bildirildiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgilerin ülkemizce paylaşılabileceği ve 
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konunun daha detaylı olarak Mart 2023’de gerçekleştirilecek Gümrük İşbirliği Komitesi’nde 

de ele alınabileceği söylenmiştir. 

Tarafımızca, Macaristan’da yaşanan sorunlara ilişkin detaylı bilgi iletileceği, benzer şekilde 

Komisyonun da ülke ve sektör bazında spesifik bilgi iletmesi durumunda konunun 

incelenebileceği ifade edilmiştir. 

17.3. Türk İş İnsanlarının ve Taşımacıların Vize Almada Yaşadıkları Sorunlar  

Karayolu kotaları gibi önemli bir husus olduğu vurgulanan vize almada karşılaşılan sorunlarda 

tarafımızca, iş insanlarının ve taşımacıların vize alış süreçlerinde sorun yaşamaya devam ettiği, 

vize başvuru ve sonuçlanma süreçlerinin uzun sürdüğü, randevularda gecikmelerin meydana 

geldiği, daha önceden vize almış olan kişilerin sebep sunulmaksızın vize başvurularının 

reddedilmesi gibi olumsuzluklarla karşılaştığı gibi hususlar ifade edilmiştir. Konunun üye 

ülkelerin sorumluluğunda olduğunun farkında olunduğu; ancak, meselenin malların serbest 

dolaşımını etkilediği ve sadece Türk üreticilerin değil aynı zamanda Türkiye’de yatırımı olan 

Avrupalı firmaların ürünlerinin de bundan etkilendiği belirtilerek konuya sistemli bir çözüm 

bulunması gerektiği belirtilerek ticareti ve değer zincirlerini etkileyen bu konuda Komisyon ile 

bir çözüm bulmak istendiği dile getirilmiştir. 

Komisyon tarafından ülkemiz yorumlarının not edildiği ifade edilmiştir. 

18. Kapanış 

Komisyon tarafınca, iki gün boyunca öne çıkan hususların çözümü yönünde çaba sarf edileceği 

ifade edilmiştir.  

Tarafımızca kozmetik ürünler, EPREL veritabanı, SKDM, REACH Tüzüğü, sürdürülebilir ürün 

inisiyatifi, NANDO-ICSMS veritabanlarının birleştirilmesi, çelikte devlet yardımları, atık 

sevkiyatı düzenlemesi, Türkiye'nin RAPEX'e katılımı, tarımda MRL seviyelerinin belirlenmesi 

sürecinde işbirliği ve eczacılık ürünlerinde seri serbest bırakma ve GMP belgelerinin karşılıklı 

tanınması konularında toplantılar yapılarak, teknik konularda ilerleme sağlanması hususunda 

varılan mutabakattan duyulan memnuniyet ifade edilmiş ve Türkiye ile AB arasında işbirliğinin 

daha da ilerletilmesinin önemi vurgulanmıştır. 

 


