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Giriş ve Teşekkür
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Sivil Toplum Destek-II Programı
kapsamında Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) tarafından
yürütülen CSSP-II/062 numaralı projemizin amacı; Sivil Toplum Kuruluşlarının
(STK) Gümrük Birliği süreci ile ilgili bilgi altyapısının kuvvetlendirilerek
kapasitelerinin artırılmasının yanı sıra iletişim ve savunuculuk becerilerinin
geliştirilmesi suretiyle politika yapım süreçlerine katkılarını sağlamaktır.
ABKAD tarafından yürütülmüş olan bu projenin ortağı İktisadi Kalkınma Vakfı
(İKV) olup, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (ATAUM) ve Jean Monnet Bursiyerleri Derneği (JMBD) projenin
iştirakçileri olarak projeye destek vermişlerdir.
Projenin bir diğer önemli amacı da; 1/95 sayılı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi
Kararıyla 1 Ocak 1996 tarihi itibarıyla Türkiye ile AB arasında oluşturulan
Gümrük Birliği’nin hizmetler ve tarım sektörlerini de kapsayacak şekilde
genişletilmesinin yanı sıra yine Gümrük Birliği kapsamında Türkiye-AB
ilişkilerinde karar alma, danışma mekanizmaları ve anlaşmazlıkların çözümüne
ilişkin araçların güncellenmesine yönelik raporlar hazırlamak ve paylaşmaktır.
Büyükelçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Sayın Faruk Kaymakcı’nın
katılımlarıyla onurlandırdıkları Projenin Açılış Toplantısı, 29 Nisan 2019 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda; Elçi, Müsteşar AB Delegasyon Başkan
Yardımcısı Sayın Gabriel Munuera Vinals ve İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Halûk Kabaalioğluda yaptıkları
konuşmalarla değerli katkılarda bulunmuşlardır.
Proje kapsamında, diğer bazı hususların yanı sıra beş ilde (Kayseri, Eskişehir,
Bursa, Antalya, İzmir) STK ve iş dünyası temsilcileri ile toplantılar yapılması ve
sivil toplum için iletişim ve müzakere becerilerinin geliştirilmesi eğitim programı
planlanmıştır.
Temel amacı: STK’lar arasında bir ağ oluşturmak, anket ve çalışma ziyaretleri
yürüterek STK’ların iletişim becerilerini arttırmak, ilgili sektör çatı kuruluşları
ve iş dünyası ile bağlantı kurmak böylece Gümrük Birliği’nin tarım ve hizmetler
sektörlerine genişletilmesine ilişkin politika yapım süreçlerine katkılarını
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sağlamak olan bu toplantılardan Kayseri ve Antalya ayakları gerçekleştirilmiştir.
COVİD-19 salgını nedeniyle diğer üç ilde fiziki olarak gerçekleştirilmesi
planlanan toplantılar iptal edilmiştir. Ancak, proje bakımından oluşan bu
eksikliğin giderilebilmesi için özellikle söz konusu üç ili kapsayacak şekilde 8
Eylül 2020 tarihinde yüzde 52’si çeşitli kurumları temsilen 99 katılımcı ile bir
çevrimiçi toplantı gerçekleştirilmiştir.
Benzer bir şekilde, fiziki olarak gerçekleştirilemeyen sivil toplum için
iletişim ve müzakere becerilerinin geliştirilmesi eğitimi ise 30 Haziran, 1 ve 2
Temmuz tarihlerinde, yüzde 45’i çeşitli kurumları temsilen 117 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir.
Tüm bu hususlara ilave olarak, proje başlangıcında öngörülmemiş olmakla
birlikte, bu kitabın konusu olan dört rapor dört farklı çevrim içi toplantıyla:
“Gümrük Birliğinin Tarım Sektörüne Genişletilmesi” 16 Eylül 2020, “Gümrük
Birliğinin Hizmetler Sektörüne Genişletilmesi” 22 Eylül 2020, “Gümrük
Birliğinde Karar Alma, Danışma Mekanizmaları ve Anlaşmazlıkların Halli” 24
Eylül 2020 ve “Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Hakkında Politika Önerileri”
14 Ekim 2020 tarihlerinde olmak üzere kamuoyuna tanıtılmıştır. Söz konusu
dört çevrimiçi toplantı, yaklaşık yarısı çeşitli kurumları temsilen 347 katılımcı ile
gerçekleştirilmiştir.
Projenin kapanış toplantısı ise 21 Ekim 2020 tarihinde aralarında Türkiye’de
yerleşik diplomatik misyon temsilcilerinin de yer aldığı 125 katılımcıyla
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Büyükelçi, TEPAV-Ticaret Çalışmaları
Merkezi Direktörü Sayın Bozkurt Aran yöneticiliğinde gerçekleştirilen toplantıya
Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü,
Genel Müdürü Sayın Başak Türkoğlu da katılmış ve yaptığı konuşma ile önemli
katkı sağlamıştır.
Toplantıda; İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr.
Sayın Halûk Kabaalioğlu ve TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Tuğrul Arat
yaptıkları sunuşlarla değerli katkılarda bulunmuşlardır. Öte yandan Hollanda
Krallığı’nın Türkiye Nezdinde Büyükelçisi Sayın Marjanne de Kwaasteniet’in
katılımları bizleri memnun etmiştir.
ABKAD üyeleri Bilkent Üniversitesi, İktisat Bölümü, Emekli Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Sayın Sübidey Togan ve Büyükelçi, Daimi Temsilci (2009-2012), Avrupa
Birliği Nezdinde ve Daimi Temsilci (2012-2014), DTÖ Nezdinde Türkiye Daimi
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Temsilciliği Sayın Selim Kuneralp’e Projenin başarısı için sağladıkları gönüllü
katkılardan dolayı şükran borçluyuz. Kendilerine projenin her aşamasında
bizlere verdikleri tüm destek ve yardımlar için teşekkür ediyoruz.
Ayrıca, raporların yazımı aşamasında gönüllü desteklerini esirgemeyen ABKAD
üyeleri Prof. Dr. Sayın Tuğrul Arat (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Doç. Dr. Sayın Çiğdem Nas (İKV Genel Sekreteri ve Yıldız Teknik Üniversitesi),
Doç. Dr. Sayın Sait Akman’a (TEPAV G20 Çalışmaları Merkezi Direktörü) ve
katkılarından dolayı Prof. Dr. Sanem Baykal (TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi) ve Sayın Halil Agah (Ziraat Yüksek Mühendisi) ile Sayın Acar
Şensoy’a (Ekonomist, AB Projeleri Uzmanı) teşekkür ederiz.
Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanlarından Sayın Ufuk Alkan’a
ve kendisinin şahsında Bakanlığın projeye verdiği her türlü destekten dolayı çok
teşekkür ederiz.
Bu hususlara ilave olarak “Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı” ve “Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi” çalışanlarına destek ve yardımları için
teşekkür ederiz.

Murat KAVALALI
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar (ABKAD)
Yönetim Kurulu Başkanı
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A. “Policy Considerations on
Updating Turkey-European
Customs Union”
Prof.Dr. Tuğrul ARAT *

1

The Customs Union between Turkey and the European Union was achieved
at the end of the year 1995 in accordance with three legal texts, i.e. first
the Ankara (Association) Agreement (1963), Additional Protocol (1970) to the
Ankara Agreement, providing principles and procedures of the Customs Union
to be established, and lastly, but not leastly, the Association Council Decision, No.
1/95 (1995, March).
However, the provisions laid down in the Ankara Agreement were closer to the
criteria of the WTO envisaged to define a modern customs union than those laid
down in the other two texts. Firstly, the Customs Union enshrined in the Ankara
Agreement was including the agricultural products, as well as the industrial
goods, and the processed agricultural products. Besides, the Ankara Agreement
had determined the time for completing the Customs Union to be normally 12
years (starting from 1973), and for the “sensitive products” to be exceptionally
22 years (latest year being 1995). Additionally, within the period provided for
the normal customs union, the free movement of labour would also be put into
operation (latest in 1986); and the first steps in the area of free movement of
services and the right of establishment should also be taken, starting in the period
between 1986 and 1995. In a process of parallelism to the foregoing progress, the
free movement of capital would gradually be attained.

2
*

From this point of view, within the framework of the Ankara Agreement, the
relationship between Turkey and the EU (European Economic Community,
Bu raporun yazımı aşamasında gönüllü desteğini esirgemeyen ABKAD üyesi Prof. Dr. Sayın Tuğrul
Arat’a (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi) teşekkür ederiz.
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at the time) could not be qualified simply as a “partial” and “relative” Customs
Union. The Customs Union envisioned in the Ankara Agreement was thought, in
a sense, to constitute an economic integration model by gradually establishing a
type of internal/single market, but without the necessary institutional aspects of
such a market structure.
Indeed, while all the elements of a single market were expressly enshrined in the
Ankara Agreement, the deficiency was with regard to the financial sources and
mechanisms to support the achievements on the way to liberalize the main elements
of a single market or to realize the necessary coordination or approximation
activities regarding the relevant policies and/or laws; and, by the same token,
the decision-making and settlement of disputes mechanisms needed to guarantee
the well-functioning of the single market. The reason for such an omission was
not without justification: Because the Parties to the Ankara Agreement, i.e. the
EEC (including also all the member states) and Turkey, were supposing that, at
an advanced stage of this process (of constructing a single market) Turkey would
be a member state of the EU (EEC, at the time) (see Ankara Agreement, Art. 28),
whereby the Ankara Agreement should be terminated. From that moment on,
the institutional structure of the EU would start to affect the status and acts of
Turkey as a member state. Therefore, in an Association Agreement, there was no
need to have a parallel structure and operational bodies of a single market which
would never exist.

3

However, things did not follow the expected route. First of all, Turkey,
just after a short while of the launching of Customs Union process, in
the year of 1973, brought her commitments of reducing the customs levies
to a halt, consequently, the process of the completion of Customs Union had
also come to a halt. Reciprocally, the European Union (the EEC), by pointing
at the employment shortage problems within the Community, postponed the
operation of implementing the free movement of labour principles within the
road-map envisioned by the Ankara Agreement and Additional Protocol, to an
indefinite time. Another fact which weakened the confidence to the Association
undertakings was demonstrated by the Additional Protocol (1970) which had
excluded the agricultural products from the immediate scope of the Turkey-EEC
Customs Union. This exclusion was followed by almost full negligence of the
EEC-Turkey Association provisions regarding free movement of services and the
right of establishment. Furthermore, after the military coup on 12 September

10

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

1980, the Association relationship between Turkey and the EEC was completely
frozen; it was also realized that it would be a clear impossibility for Turkey to
join the European Union (“Communities” at the time) in the short run. So,
starting from that point, as a result of great efforts made both by the European
Commission and the Turkish government, the establishment of a Customs Union
at the end of 1995, even with its partial scope, and its deficient content, should be
accepted as a success story.

4

However, the Turkey-EU Customs Union is not a customs union in
conformity with the current standards of a new generation trade agreement.
As a matter of fact, the WTO do not consider the TR-EU Customs Union as a
full capacity and well functioning regional trade agreement (comp. Art XXIV
of the GATT 1994). Indeed, the WTO regards the EU-TR Customs Union at its
present standing as a trade agreement in temporary functioning with an aim of
gradually achieving a full capacity Customs Union in a medium term; by this
way of tolerance, the ongoing practices and measures implemented within the
framework of “Customs Union” is considered valid and proper by the decisionmaking bodies of the Organization. It is a matter of hopeful expectation for the
WTO that one day, not too far away, this temporary, transitional agreement will
transform into a really well functioning customs union.
On the other hand, both the EU and Turkey, after having received a motivating
opinion-paper from the World Bank, have decided jointly to “modernize” the
Customs Union between themselves as a matter of principle. According to the
common understanding of the Parties, the “modernization” would include
resolving systemic problems in the framework of the Customs Union and
extending the integration to the new topics which would increase the benefits of
the Customs Union for the Parties.
The new titles to be introduced into the framework of the revised Customs
Union are agricultural products, the liberalization of services (and the right of
establishment) and the internationalization of the public procurements. It is
deemed that if the EU-TR Customs Union would be revised on these grounds,
and if the necessary harmonization of relevant policies and legislation would
also be realized in time, concerning the achievements in the above mentioned
areas, then that Customs Union with its new capacity and functional elligibility
would be a real modern model of regional integration agreements. Of course,
for this revision to be completed, the necessary modifications in respect to the
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decision making, consultation, and dispute settlement mechanisms has also got
to be realized.

5

The staff of the present project, within the framework of the project,
unfortunately in a limited way, due to the Covid-19 restrictions, went to
some provinces of Turkey or got into communication with the organizations
of some other provinces. In those provinces they talked with the members or
representatives of the local civil society organizations and/or representative bodies
of the professional trade or industry organizations, such as chambers or business
associations. Following those talks, the project staff came to the conclusion
that Turkish business persons, people who are representing various sectors of
services, those belonging to the small and medium sized enterprises, are in
favour of updating the Turkey-EU Customs Union to be realized on the foregoing
grounds. However, despite this general support for the modernization offer, the
representatives coming from the agricultural sectors, and also those speaking on
behalf of the relevant state agencies do not favour the idea of realizing rapidly
a wide scope free movement of agricultural products within a short time span.
They support those who propose launching this process by a wide scope trade
concessions agreement, and from there to transform the process gradually into
one of a real Customs Union process of free movement of agricultural products
to operate in conformity to the market conditions and orders. Nevertheless,
before being a full member of the EU, it seems very hard to fully benefit from
the advantages of the EU Agricultural Policy, without which it might make no
sense for Turkey to realize a full liberalization of trade in agricultural products.
Therefore, negotiations between Parties on the free movement of agricultural
products might take quite a long time and might require detailed studies on
many parts of the process.

6

On the other hand, with regard to free movement of services, there is
a general approval of the idea. But, it is honest to say that the common
Turkish people is not much interested in the liberalization of services, at least
in this moment, i.e. when nothing is ascertained about such a liberalization.
Notwithstanding this uncertainty, it is a fact that there are hard issues to tackle,
on the way which will lead the relevant State to a good liberalization of services
“system”. Before everything, there are problems of coordination/harmonization in
the area of education, especially of vocational training, with regard to curricula,
as well as to recognition of diplomas or licenses; the professional qualifications,
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requirements and conditions will also be harmonized at a level where there will be
no problems with qualities of practicing arts, services and professions changing
from State to State. The performance of such a harmonization/coordination will
not be an easy task. Starting from studies and preparations on these points, going
through the negotiations of the updated Customs Union to the phase of laying
down all the agreement principles, provisions, understandings on an official text
will take quite a long time.
One more important point worth mentioning with regard to the liberalization
of services between Turkey and the EU is the issue of determining the mode of
the liberalization. According to the Association Agreement, it is possible to make
a road map for the progressive abolition by the Contracting Parties, between
themselves, of restrictions on freedom of establishment and on freedom to
provide services (see Ankara Agreement, Arts.13 and 14; Additional Protocol,
Art. 41(2)). On the other hand, it is also possible for the Parties to follow the
mode of liberalization of services provided by the GATS of the WTO, which is
based on the principles of reciprocity and MFN (most favoured nation) clause.
As a matter of fact, the choice of the mode of liberalization of services might
be one of the most challenging items in the agenda of the negotiations between
the Parties, to be held for the modernization of the Customs Union. The public
opinion, generally, being again indifferent to the idea, do not appear in a mood
of a prospective dissenter. However, in correlation with future developments
of the foregoing negotiations, the public attitude might display a very negative
mood. So, during the negotiation period, and even thereafter, the Turkish civil
society bodies can be a good companion of the common public in analysing
and interpreting the negotiation positions of the Parties, and in predicting the
subsequent progress of the negotiations. But, for this to happen, the civil society
representatives insist that they should be constantly informed about the whole
process of updating the Customs Union and especially about the interests of
Turkey, and Turkish people, to be preserved under all circumstances.

7

The project staff, again, have generally observed that, in contrast to a tacit
popular consent, the common Turkish people is not much interested in
the internationalization of the domestic public procurements. This observation
seems in contrast with the concerns of two relatively smaller groups, i.e. first
group representing the public authorities or official agencies, and the other group
representing contractors and suppliers. The future attitudes of these politically
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highly effective two groups are hard to be estimated, even to be perceived. Possibly,
this item can only be handled properly within a context which is favourable to
the proper implementation of the principles of transparency and accountability.

8

This paper is in full agreement with the first paragraph of the “executive
summary” (in English) attached to one of the reports (see the executive
summary attached to the report on the Institutional structure etc. of the Customs
Union (in Turkish) by Çiğdem Nas/Sanem Baykal): “The updating of the
Customs Union provides a concrete step in preparing the ground for a positive
agenda in Turkey-European Union relations amid the stagnation in the accession
negotiations and the overhaul of the global economic and political order. It would
also pave the way for restructing stability, trust and a non-binary perspective of
interest for the parties that is currently much needed”.
Decision-making, consultation, and dispute settlement mechanisms of the
current design will pass through a carefully achieved investigation and debate
procedure in the framework of the negotiations between the Parties. Thereby, it
will be possible to review totally the decisionmaking, consultation, and dispute
settlement mechanisms of the present Customs Union (TR-EU), and come up
altogather with a better institutional structure for the updated customs union.
However, we must keep in mind that all these mechanisms and procedures
enshrined in the 1/95 Association Council Decision are also connected firmly
with the mechanisms and procedures provided for by the Association (Ankara)
Agreement, which is also partly supplemented by the Additional Protocol
(1970). So, it highly possible that, following the expected revision of the
Customs Union mechanisms and procedures, an urgent need of making some
significant amendments to or even modifications in the relevant provisions of the
Association (Ankara) Agreement (1970) might arise. Such a modification might
even constitute a ground for some profound changes in the institutional set-up of
the EU-TR Association relationship.

9

However, before everything else, we must put stress on the most outstanding
requirement which is very significant in such endeavours to promote
integrations of the parties which share common ethics and common values. That
requirement is the mutual trust and good faith of the parties in following the road
map to be prepared and then followed; it will lead the parties to a wide and deep
integration as the final phase of all this endeavour.
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10

It is essentially at this point where we need civil society’s assistance
and support. Because, for the parties (i.e. essentially States) to keep
their firm belief and keen ambition requires the backing of their people and this
requırement is very important. Therefore, the peoples of the States must believe
that, in negotiations, their interests will certainly be protected by their States;
then, those peoples will certainly expect positive results, new advantages and
significant benefits from all this effort and work. But, it is also very difficult to
have common people know all of such processes and advantages those processes
will yield at the end. Civil society organizations and institutions can be helpful
at this point. But they could be functional at this point only if they had been
informed well about almost all the process. Civil society opinion-making leaders
and representatives, if they were well informed and convinced that everything
is going well, will uphold the cause of the endeavour of their States and inform
in the best way their communities about it. They can even, together with the
professional and sectoral unions and associations, be good guides to lead the
common peoples give support to their States and in turn the States will be
motivated and will successfully maintain their decidedness to keep their firm
positions in the negotiations.
So, the first step to be taken by the government to have the help of the civil society
in the modernization process of the TR-EU Customs Union should be to get into
good and sincere communication with the Civil Society representatives. Such a
communication can be made possible and beneficial in two ways, both of which
are important. Firstly, the State agencies, institutions must prepare good training
programs for the civil society leaders and representatives to let them observe and
perceive everything about what is going to be attained by the modernization of
the Customs Union. By this way, those who would participate in such courses
will learn everything about the subject matter to transfer that knowledge to
the common people and convince them that what their State is doing will be
all to their benefit. Secondly, the State agencies and institutions will encourage
and help the civil society, maybe together with the universities, and the research
institutes or centers, to organize conferences, discussion sessions, workshops,
seminars for the opinion leaders, journalists, academicians, and other units of
civil society, including also the spokespersons of the public opinion, on the topics
relating to European integration in general framework, and economic integration
specifically, emphasizing customs unions especially. Through such activities, all
stakeholders of such multilateral integration initiatives will find good opportunity
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to get information, to share ideas, and to express their wishes and demands, even
to put their doubts and objections on the table. Such a democratic forum will
certainly be a good way to take the citizens into the common effort of preparing
the future of the country towards a new way of life. Such a strategy will certainly
build a bridge between the State and its population in such a way that the
common people will be convinced of their constructive role in all the activities
of their country, not only in the Customs Union modernization efforts. Such a
democratic environment will certainly hold high the motivation of the peoples.
Today, due to the problems and disappointments as a result of the wrongs
attributable to both Turkey and the EU, the interest and information of the
Turkish population, even of the opinion leaders of the Turkish society has been
pulled down to a very low level. So, what is necessary presently is a new stage of
providing motivation, but also training and informing of the Turkish population
and especially of the civil society representatives about the European integration,
and even about Turkey - European Union association and the expectations of
Turkey from this relationship. This might also be a good occasion to strengthen
the civil society in Turkey. New projects and the more advanced ones will certainly
help civil society to gain more quality and dynamism. To strengthen the civil
society in Turkey means more occasion and opportunity for Turkey in its efforts
to create a really modern and democratic society with all its values.
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B. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi
Bağlamında Tarım Sektörü
Halil AGAH,
Acar ŞENSOY

Executive Summary
The upgrading of the EU-Turkey Customs Union Agreement has been under
discussion due to the issues related with extension of trade to agriculture and
some shortcomings in the EU-Turkey partnership. This study focuses two
distinct approaches within the framework of the extension of trade between the
two parties to the agricultural products.
In the first approach trade encompassing the primary agricultural products
and some processed agricultural products is to be regulated under the similar
conditions currently governing the trade for industrial products and the
processed agricultural products. In other words, under this approach the Current
Customs Union Agreement is to be extended to cover the concerning agricultural
products.
In the second approach the signing of a Free Trade Agreement (FTA) including
the primary and some processed agricultural products has been anticipated. Such
an agreement has been assumed to have different conditions from the current
Customs Union Agreement. In this framework the potential effects of such a Free
Trade Agreement has been discussed.
Implementation according to the first approach would entail the removal of
customs duties applied in the trade of agricultural products and application of
Common Customs Tariff which are much lower than the customs applied for
agricultural products coming from third countries to Turkey. Furthermore,
Turkey will have to integrate to an extent with the Common Agricultural Policy
of EU. On the other hand, Turkey will not be able to benefit from EU agricultural
supports and funding due to not being a member state of EU. Noting this reality
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analysis to be made on the impact of this approach on future export/import
balance of Turkey and elaboration of relevant policies remain inevitable.
In other words, Turkey will be obliged to conform to the agricultural legislations
of Turkey while not participating in the decision processes of EU. Furthermore,
the agricultural sector will only be financed by the national budget of Turkey. This
is expected to lead to an unfair competition between the producers of EU and
Turkey that produce primary and processed agricultural products. Compensation
of this unfair trade from the national budget is likely to lead to a serious burden
on the national budget.
In case of application of the second approach and signing of a FTA with EU
on trade of agricultural products the burden by conforming to the Common
Customs Tariff (CCT) will be eliminated Such an FTA will cover the trade of
primary agricultural products with EU and not the third countries which EU
and Turkey make trade with. Consequently, there will be no obligation for
adjustment with CCT and Turkey will continue its trade with the third countries
independently. In addition, the decisions taken by the EU will not be binding for
our export products as is the case with industrial products under the Customs
Union Agreement not being harmed by the EU decision mechanism.
EU with a view to supporting the development of some of the least developed
states, applies reduced customs duties or exemption from customs duties under
the Generalised Scheme of Preferences (GSP). In case of application of the first
approach Turkey will have to adjust to the GSP leading to increasing importation
from these countries, to the emergence of an asymmetric trade and will be in a
disadvantaged status during trade negotiations with these countries. According
to the second approach this study touches upon the opportunities created by
elimination of the asymmetric trade risk based on the signing of an independent
agreement with EU.
In application of both of the approaches the primary agricultural products
exported to EU will be subject to the food safety rules under the WTO the
Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS) to which EU is a party and the EU
Food Safety Legislation.
In this framework conforming to these rules and inspection of the primary
agricultural production within the framework of these standards becomes an
issue deserving more focus. Therefore an argument brought to the forefront of this
study is the challenges faced in the sales of these products in the EU market based
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on the technical barriers and the health and phytosanitary criteria with negative
impact on the trade between EU and Turkey leading to producer welfare losses
In this regard this study also analyses WTO-SPS Agreement and focuses fruits
and vegetables as a sub-sector which has the highest share in our agricultural
exports to the EU and the EU Food Safety Legislation regarding these products.
Another important issue regarding the primary agricultural products is
conforming to the EU legislation within both animal products and plant products
achievement to the standard levels required. Chemical residues bring significant
challenges in our trade with the EU and the third countries particularly for
fruits and vegetables which are our highest export product group in agriculture.
Furthermore issues such as chemical residues (pesticides and chemical fertilizers),
aflatoxin in some plants, animals and animal products non-compliant to EU
legislation, load of bacteria burden and the number of somatic cells have negative
impact on the foreign trade made with EU.
Within the framework of the first approach and the updating of the Customs
Union Agreement the process of extension of the trade to the agricultural sector
should be taken in a holistic approach and should not be considered only as
inclusion of agricultural products to the Customs Union. The agricultural products
should not be included in the Customs Union and Turkey should maintain its
position without elimination of technical barriers such as transportation quotas,
and transit visas, enabling participation of Turkey in FTAs of EU and enabling
participation of Turkey in the EU decision mechanism.
Under the second approach and signing of a FTA including extending concessions
and cooperation with EU the risk of asymmetric trade with the third countries
that EU signed FTAs with will be eliminated. Therefore, Turkey will continue
its trade regime with these countries. However, the rules of origin should be
identified to the products entering Turkey which originate from these countries
and come from EU.
On the other hand, in case of FTA as above is signed for primary and processed
agricultural products with EU a coordination mechanism should be established
where each party is represented equally, and sustainability of this mechanism
should be ensured.
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Giriş (Tarım)
Türkiye, tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir coğrafya
üzerinde bulunmaktadır. Bu uygarlıklarda da tarımsal faaliyetler, iklimin
bölgelere göre farklılık göstermesi ve Anadolu’nun da eski bir dünya ticaret
merkezi olması nedeniyle, birçok alanda ve türde yoğun bir şekilde yapılmıştır.
Türkiye’de artan nüfus ve gelire karşın sabit arazi ve su kaynakları nedeniyle
toplumun beslenme ihtiyacını karşılayan tarımın önemi gelecekte daha da
artmaktadır. Toplam iş gücünün % 20’sine sahip, gelirin % 6,3’ünü üreten,
ilgili sanayilere ham madde sağlayan, ihracat gelirlerine katkı veren ve doğal
kaynakların ve çevrenin korunmasında önemli rol üstlenen tarım sektörü
stratejik öneme sahiptir.
Son 20 yıl içerisinde Türkiye tarımsal üretim ve hâsıla bakımında oldukça ilerlemiş
ve 51,8 Milyar ABD Doları tarımsal hasılaya ulaşmış olup; gıda ve tarım ürünleri
dış ticaretinde net ihracatçı bir ülke konumundadır. 2019 yılında 17,7 Milyar
ABD Doları tutarında tarım ürünleri ihracat yapmış ve bunun karşılığında 12,6
Milyar ABD Doları tutarında tarım ürünleri ithalat yapmış ve ihracatın ithalatı
karşılama oranı %133 olmuştur.
Öte yandan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği
konusunda tarım konusunda ve ortaklık ilişkisinin bazı yönlerinden aksaması
sebebiyle güncellenmesi gündemdedir. Ancak bu konuda belirlenmiş net bir
yaklaşım bulunmamaktadır. 12 Mayıs 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu
tarafından yapılan açıklamada Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin
modernizasyonuna yönelik müzakerelerin başlayacağı ifade edilmiş olup,
bu çalışmada mevcut Gümrük Birliği yanında AB ile karşılıklı ticaretin tarım
ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için iki ayrı yaklaşım muhtemel
etkileri açısından incelenmiştir:
Birinci yaklaşımda AB ile birincil ve bazı işlenmiş tarım ürünleri ticaretimizin
halen sınai ürünler ve işlenmiş tarım ürünleri için geçerli olan Gümrük Birliği
koşullarında düzenlenmesidir. Bir başka deyişle bu yaklaşımda mevcut Gümrük
Birliği aynı prensipler çerçevesinde söz konusu tarım ürünlerini de kapsayacak
şekilde genişletilmektedir.
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İkinci yaklaşımda ise AB ile birincil ve bazı işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan
bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın imzalandığı öngörülmektedir. Böyle bir
Anlaşmanın Gümrük Birliği’nden farklı koşullar taşıyacağı varsayılmaktadır. Bu
çerçevede böyle bir STA’nın olası etkileri de tartışılmaktadır.
Birincil yaklaşım ile Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerine genişletilmesi AB ile
ülkemiz arasındaki tarımsal ticarette uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması
ve üçüncü ülkelere karşı ülkemizin gümrük vergilerinden daha düşük düzeyli AB
Ortak Gümrük Tarifesi’nin (OGT) uygulanması anlamına gelecektir. Ancak, tam
üye olana kadar ülkemiz AB Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamındaki tarımsal
desteklerden yararlanamayacaktır. Böyle bir yapı karşısında, özellikle ihracat/
ithalat dengesinin iyi tahlil edilmesi ve buna ilişkin politikaların geliştirilmesi
kaçınılmazdır.
Diğer bir deyişle, Türkiye, AB’nin tarıma ilişkin karar alma süreçlerine
katılamayacak ve tarımsal mevzuatını gerektiği ölçüde üstlenecektir. Tüm
bunlara karşı, ülkemiz tarım sektörü sadece ulusal bütçe ile finanse edilecektir.
Dolayısıyla AB içinde birincil tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı
yapan AB üyesi ülke üreticileri ile ülkemiz üreticileri arasında haksız bir rekabet
doğacaktır. Bu haksız rekabetin kendi bütçemizden yapılan yardımlar ile
azaltılmaya çalışılması bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturacaktır.
İkinci yaklaşımın benimsenmesi ve tarım ürünlerine yönelik AB ile bir karşılıklı
imtiyaz ve tavizleri içerenanlaşmanın imzalanması halinde OTP’ye uyumun
getirebileceği ekonomik yükler bertaraf edilmiş olacaktır. İmzalanacak bu
anlaşma, AB ile Türkiye arasındaki birincil tarım ürünleri ticaretini kapsayacak
ve AB ve Türkiye’nin ticaret yaptığı üçüncü ülkeleri kapsamayacaktır. Böylece
Türkiye’nin uyum sağlaması gereken bir OGT‘si bulunmayacak, Türkiye bu
ülkeler ile ticaretini AB’den bağımsız olarak sürdürebilecektir. Ayrıca sınai
ürünleri kapsayan Gümrük Birliği’nde olduğu gibi AB’nin kendi politikaları
çerçevesinde aldığı kararlar ülkemizin ihraç ürünleri için bağlayıcı olmayacaktır.
Dolayısıyla ülkemiz tarım ürünleri, AB karar mekanizması içinde bulunmadığı
için zarar görmeyecektir.
Öte yandan, AB bazı az gelişmiş ülkelere bu ülkelerin kalkınmasına katkıda
bulunmak amacıyla Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) çerçevesinde daha
düşük düzeyli gümrük vergisi uygulamakta ya da gümrük vergisinden muafiyet
sağlamaktadır. Birinci seçenekte ülkemiz de AB GSP’ye uyum sağlayacağından
bu ülkelerden ithalat artışı söz konusu olabilecek ve bu durumda ticarette
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bir asimetri ortaya çıkacaktır ayrıca bu ülkeler ile yürüteceği müzakerelerde
dezavantajlı bir konumda düşecektir. İkinci yaklaşımda ise, AB ile bağımsız bir
anlaşmanın benimsenmesi ile asimetrik ticaret riskinin bertaraf edilmesinin
yaratabileceği fırsatlara değinilmektedir.
Her iki yaklaşımda daAB’nin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü-Sağlık ve
Bitki Sağlığı Anlaşması (DTÖ-SPS)’nın ve AB Gıda Güvenliği Mevzuatının
birincil tarım ürünleri için uyguladığı gıda güvenliği standartları ülkemizden
AB’ne ihraç edilecek birincil tarım ürünleri için de geçerli olacaktır.
Ürünlerimizin bu şartlara uyum sağlaması ve birincil tarım ürünleri
üretimimizin bu standartlar açısından yeterince denetlenebilmesi daha fazla
önem kazanacaktır. Dolayısıyla çalışmada öne sürülen diğer bir argüman ise
ülkemiz ve AB arasındaki ticareti olumsuz etkileyen birtakım teknik engeller
ve sağlık ve bitki sağlığı kriterlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle ürünlerin
AB pazarında satılamaması üretici refahındaki düşüşlere neden olmaktadır.Bu
çerçevede çalışmada DTÖ-SPS Anlaşması’na yer verilmiş ve AB’de en yüksek
tarımsal ürün ihracatımızı oluşturan meyve ve sebzeler örnek alt sektör olarak
ele alınarak bu alt sektör için AB Gıda Mevzuatı incelenmiştir.
Tüm bu saptamalar çerçevesinde çalışmanın temel argümanı tarım ürünlerinin
mevcut Gümrük Birliği koşullarında AB ile ticarete dahil edilmesi veya AB ile
tarım ürünleri için bir STA imzalanması durumlarında düşen fiyatlar ve yükselen
ürün standartlarının etkisiyle tüketici refahını artırabileceği ancak artan ithalat
karşısında azalan üretim üretici refahında önemli kayıplara yol açabileceği
şeklindedir. İlgili bölümler bu argümanlar açısından incelenmiştir.

1. Tarım Ürünleri Ticaretinde Güncelleme
1.1. Türkiye-AB Arasında Tarım Ticaretinin Mevcut Durumu
ve Dayandığı Hukuksal Altyapı
DTÖ ve taraflar arasında 2001 yılında başlatılan Doha Kalkınma sürecinde
arzulanan gelişmeler söz konusu olmayınca AB ve Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) arasında çeşitli girişimler söz konusu olmuştur. Bu kapsam da Transatlantik
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) ve Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP)
gibi ikili ya da çok taraflı görüşmelerde tarımsal ticaret konularda gelişmeler
kaydedilmiş olsa da TTIP müzakereleri 15 Nisan 2019 tarihli Avrupa Birliği
Konseyi Kararı ile geçerliliğini yitirmiştir.
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AB ile tarım ticaretinin düzenlenmesi, ülkemizin bu ve benzeri anlaşmalar ile getirilecek DTÖ kurallarının da ilerisine geçen yeni standartlara uyumunu kolaylaştıracaktır. Nitekim AB ile birincil tarım ürünleri ticaretinin düzenlenmesinde
anlaşmaya dahil edilecek ürünler ile ilgili AB’deki tümilgili mevzuatlara uyumun
sağlanmasını gerekecektir. Ülkemiz ile AB arasındaki ortaklık ilişkisinin mevcut
aksak yönlerinden birisi ülkemizin AB Ortak Ticaret Politikası’na (OTİP) uyum
sağlaması gereğine rağmen AB üyesi olmaması sebebiyle ticarete ilişkin konularda topluluk içerisinde karar alma süreçlerine herhangi bir şekilde dâhil edilmemesidir. Bu durum AB ile tarım ticaretimizde birinci yaklaşımın benimsenmesi
halinde ülkemizi dezavantajlı bir konuma sokacaktır.
Türkiye’nin toplam tarımsal ihracatı içerinde AB en önemli paydaş konumundadır.
Gerek ihracat ve gerekse ithalat açısından AB, Türkiye için vazgeçilmez bir
ortaktır. AB’nin tarımsal ticaretimizdeki payı Tablo 1’de görüleceği üzere 20162018 döneminde % 36 civarındadır. Türkiye’nin AB’ye gerçekleştirdiği tarımsal
ürün ihracatının dağılımı ve toplam tarımsal ürün ihracatımız içindeki payı aynı
tabloda yer almaktadır.
Tablo 1: Türkiye’nin AB’ne2018 Yılı Tarım Ürünleri İhracatı
AB’NE
Ürünler/Yıllar
Meyveler

İHRACAT

(000 ABD$)

2016

2017

2018

2016

PAYI (%)
2017

2018

1.999.329

1.872.646

1.888.977

40

36

36

Hazır meyve ve sebze ürünleri

1.181.224

1.176.510

1.134.061

24

23

21

Su ürünleri

507.856

528.533

546.232

10

10

10

Sebzeler

332.707

390.321

417.731

7

8

8

Kakao ve şeker ürünleri

168.496

195.206

202.786

3

4

4

Tütün ürünleri
Hazır tahıl,nişasta, süt, makarna
ürünleri
Gıda müstahzarları

126.441

175.493

195.714

3

3

4

155.829

183.663

191.109

3

4

4

168.941

191.795

208.842

3

4

4

Alkolsüz ve alkollü içecekler

85.071

125.584

153.500

2

2

3

Yağlı tohumlu bitkiler

84.807

95.838

119.908

2

2

2

Hayvansal ve bitkisel yağ

38.716

120.458

112.800

1

2

2

Ağaç kesilmiş çiçek, diğer bitkiler

44.983

48.392

55.563

1

1

1

Diğer
Toplam
Kaynak: ITC, 2019.
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58.614

60.438

66.635

1

1

1

4.953.014

5.164.877

5.293.858

100

100

100
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Tablo 1’den görülebileceği gibi meyve ve sebze ürünlerinin 2018 yılı itibariye AB’ye
toplam tarımsal ihracatımız içindeki payı yaklaşık %65 olarak gerçekleşmiştir.
Bu grupları %10 ile su ürünleri takip etmektedir. Aşağıda tarımsal ihracatımızda
önemli ürünler bazında AB’nin payları verilmiştir.
Öte yandan, 2018 yılı itibariyle AB’nin toplam tarımsal ürün ticaretimiz içindeki
payında meyveler % 48’lik payı ve yaklaşık 2 milyar ABD $’lık hacmi ile en
yüksek grubu oluşturmaktadır.
Ülkemizce Gümrük Birliği Kararı çerçevesinde AB’nin kapsanan ürünler ile
ilgili tüm kararlarına AB’nin imzaladığı STA’lara ve diğer ticaret politikalarına
tek taraflı olarak uyum sağlanmaktadır. 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın 55. maddesi AB ve Türkiye arasında Gümrük
Birliği’nin işleyişi konusunda bir danışma mekanizmasını ortaya koymaktadır.
Bu kapsamda, AB Komisyonun Gümrük Birliği’nin işleyişiyle doğrudan ilgili
yeni mevzuat hazırladığı ve Üye Devletlerin uzmanlarına danıştığı her durumda,
Türk uzmanlara da gayrı resmi olarak danışması öngörülmektedir. Aynı madde
Avrupa Birliği Konseyinin kararından önceki dönemde iki taraftan birinin talebi
üzerine tarafların Gümrük Birliği Ortak Komitesi bünyesinde konuyu birbirlerine
danışmalarını da kapsamaktadır. Konsey kararı uygulamada yaşanılabilecek olası
güçlüklerde sorunlarının karşılıklı çözümü için yine Gümrük Birliği Ortaklık
Konseyini adres göstermektedir. Öngörülmüş olan bu danışma prosedürlerinin
yeterince işletilememiş olması ticari ilişkilerde olumsuzluklara zemin
hazırlamıştır. Bu yüzden, yukarıdaki birinci yaklaşım çerçevesinde Gümrük
Birliği’nin aynı koşullarda tarım ürünlerini kapsaması halinde AB ile tarım
ürünleri ticaretimiz de bu işletilemeyen kurumsal danışma mekanizmasının
kapsamında kalacaktır.
AB ile tarım ürünleri için bir anlaşma imzalanması durumunda ise yeni bir
karşılıklı danışma süreci ve yapısı oluşturulabilecektir. Bu tip bir STA, Gümrük
Birliğinden bağımsız koşullar içerecek ve bu koşullar ile ilgili kurulacak bir
mekanizmada Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi’nin aksine taraflar birbirlerine
eşit bir siyasi güce sahip olacaklardır. Nitekim birinci seçenekte Türkiye AB’nin
zaten oluşturduğu politikalara uyum zorluklarını gündeme getirirken, anlaşma
imzalanması seçeneğinde her iki taraf da yeni oluşturulan koşullar üzerinde
müzakere edeceklerdir. Ancak söz konusu anlaşma, ortaklık ilişkisinin tarım
ürünlerini de kapsaması öngörülmüş olan 1963 yılında imzalanan Ankara
Anlaşması’na aykırı olmamalıdır.
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AB ve Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretine ilişkin detaylar ise yine 1970
yılında imzalanan Katma Protokol (KP) ile belirlenmiştir. KP’e göre Türkiye’nin
tarım ürünlerinin serbest dolaşımını mümkün kılmak için 22 yıl içerisinde
Ortak Tarım Politikasına uyumunu belirli bir ölçüde artırmasının gerektiği
belirtilmiştir. Belirtilen bu dönemin sonunda Ortaklık
Konseyi ülkemizin OTP’ye yeterince uyum sağladığına kanaat getirdiği takdirde
tarım ürünlerinde de serbest dolaşım söz konusu olacağı ön görülmüştür. Ayrıca
bu süreç içinde Türkiye işlenmiş gıda ürünlerinin sanayi payları için AB ülkelerine
uygulamakta olduğu gümrük vergilerini düşürerek sıfırlamış, bu ürünlerin sanayi
payları için Ortak Gümrük Tarifesine uyum sağlamıştır. Ancak, KP’de belirlenen
22 yıllık sürenin sonunda Türkiye’nin OTP’ye istenilen uyumu sağlamasına
yönelik ilave süreye ihtiyaç olduğu belirtilmiş ve bu süreç devam etmektedir.
Türkiye’nin belirlenen uyum kriterlerini yerine getirmesi halinde birincil tarım
ürünlerinin topluluk içinde serbest dolaşımından yararlanabileceği konusu tekrar
edilmiştir. Tarımsal konularda Gümrük Birliğinin genişlemesine ilişkin olarak,
AB ile Türkiye arasında “Tarım ve Kırsal Kalkınma” faslı konusunda belirlenmiş
olan açılış kriterlerindeki uyum önem taşımaktadır.
Buna ilişkin önemli hamleler olarak AB-Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma
Desteği (IPARD) uygulamaları için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Entegre İdare ve
Kontrol Sistemi (IACS) oluşturulmuştur. Tarımsal istatistik stratejisi hâlihazırda
hazırlanmaktadır. 1/98 Sayılı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi kararı ile AB
ile Türkiye arasında birincil tarım ürünlerinin ticareti üzerine bir anlaşma
imzalanmıştır. Anlaşmanın Protokol 1’i Türkiye’den AB’ne ihraç edilecek tarım
ürünlerini, Protokol 2 Türkiye’ye ithal edilecek birincil tarım ürünlerini, Protokol
3 ise bu ticarette uygulanacak menşe kurallarını kapsamaktadır.
Kararda gümrük tarifeleri ya da kotaları indirilecek ya da elimine edilecek
ürünler, ürünler için taviz süresi kapsanmaktadır. 2. Bu karar daha sonra AB’nin
genişlemesi üzerine 2/2006 Sayılı Karar ile tadil edilmiştir. AB’nin Türkiye’nin
AB menşeili büyükbaş et ürünlerine karşı kısıtlamalarının kaldırılması için
güvence talep etmesi sebebiyle bu anlaşmalarda daha sonra bir derinleşme
sağlanamamıştır. Nitekim 1996 yılında bazı AB ülkelerinde görülen Deli Dana
hastalığı üzerine Türkiye et ürünlerinin ithalatını durdurmuş, epidemi sonrası
2
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kısıtlamalar 2010 yılında kadar devam etmiş, daha sonra Türkiye bazı AB üyesi
ülkelere et ürünlerinde uyguladığı kısıtlamaları kaldırmıştır. AB salça ve karpuza
gümrük vergisi getirerek karşı mukabelede bulunmuştur.
Hali hazırda Türkiye AB’ne balık dışında sıcak işlem görmüş beyaz et ürünleri
dâhil et ürünleri ihraç edememektedir. Bazı Türk işletmeleri ise AB’ne süt
ürünleri ihraç edebilmek için yetki almıştır. Türkiye’nin AB’ne tarımsal ürünler
ihracatında önemli paya sahip meyve ve sebze ürünleri için bazı özel şartlar
bulunmaktadır. Fındık ve incir ürünleri için aflatoksin kontrolü, meyve ve sebze
ürünlerinde kalıntı kontrolü bu şartlar arasındadır.
1.2. AB ile Ticaretin Tarım Ürünlerine Genişletilmesi ile İlgili
Bazı Önemli Hususlar
Birincil yaklaşım kapsamında birincil ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinde,
AB ve Türkiye’nin birbirine karşı gümrük vergilerini ve kotaları kaldırmasıve
üçüncü ülkelere karşı ülkemizce AB OGT’nin kabul edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, tam üyelikten farklı olarak ülkemiz OTP’ye belirli ölçüde uyum sağlayacağı
halde üye devlet olmaması sebebiyle OTP bütçesinden yararlanamayacak ve
AB’nin tarıma ilişkin karar alma süreçlerine katılamayacaktır ve Türkiye AB’nin
tarımsal mevzuatını gerektiği ölçüde üstlenecek olup, bu durumda Türkiye tarım
sektörü kendi bütçesi ile finanse edilecektir.
Dolayısıyla AB içinde birincil ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatı yapan AB üyesi
ülke üreticileri ile ülkemiz üreticileri arasında haksız bir rekabet doğacaktır. Bu
haksız rekabetin kendi bütçemizden yapılan yardımlar ile azaltılmaya çalışılması
bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturacaktır. Bu yaklaşımın benimsenmesi
durumunda AB OGT’nin kabul edilmesi, ülkemizin AB Üye Devletleri ve AB’nin
OGT uyguladığı ülkelerle yapılan ticarette ülkemizin gümrük vergilerinin önemli
ölçüde indirilmesi anlamına gelecektir. Halen ülkemizde ve AB’de tarım ürünleri
için uygulanan gümrük vergileri Tablo 3’teki gibidir. Buna göre, Türkiye tarımsal
ürünlerin ithalatında en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerden biridir.
2019 yılında ülkemizde tarımsal ürünlerde uygulanan ortalama gümrük vergisi
oranı % 41,8 iken AB’de % 11,4’dir. Ayrıca, bağlı tarife oranı ortalaması ülkemizde
% 61,8’dir.
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Tablo 2. Tarım Ürünlerinde Türkiye ve AB Gümrük Vergileri Karşılaştırmaları
Gümrük Vergisi

Türkiye %41,8

AB %11,4

Bağlı Vergiler

Türkiye % 61,8

AB %12,7

Kaynak: Grethe 2003, Çakmak ve Akder 2005, Çakmak 2007, Dünya Bankası 2014,
Francois&Manchin 2016.

Yukarıda verilen gümrük vergileri dikkate alındığında Türkiye’nin OGT’ne
uyum sağlamasıyla gümrük oranlarını ciddi boyutta düşürmek zorunda
kalacağı anlaşılmaktadır. Nitekim Türkiye’nin özellikle işlenmiş et ürünleri 2020
ithalat rejimi için örnek olarak kemiksiz et %225, taze büyükbaş et %40, bazı
süt ürünlerinde örneğin süt ve krema %180, tereyağı %180, yoğurtta %170 ve
çayda%145 gümrük oranları çok yüksektir. Öte yandan, su ürünleri, tütün ve
içecekler, şeker ve şekerleme ürünlerinde gümrük vergileri AB ile aynı seviyede
seyretmektedir.
AB ile ticaretin tarım ürünlerine genişletilmesi bazı ithal ürünlerdeki daha ucuz
fiyatlar sebebiyle tüketici refahını ciddi oranda yükseltecektir. Buna karşın AB
ile ticaretimizin birincil tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi
halinde, daha düşük maliyetli ithalat ürünlerin rekabet baskısı nedeniyle belirtilen
her iki yaklaşımda da Türkiye’de tarımsal üreticilerin aleyhinde olacaktır.
Diğer bir deyişle, gümrük tarifeleri ile korunan yüksek maliyetli bazı tarımsal
ürünlerin yerine başka bir ülkedeki düşük maliyetli tarımsal ürünler ithal
edilebilecektir. Örneğin, Türkiye gümrük vergileri ile koruduğu tahıl ya da kırmızı
et sektörlerini AB’ye açtığı takdirde ülkemizdeki yüksek maliyetli ürünlerin bir
kısmı dünyaya göre daha ucuz maliyetle üretim yapan AB üye devletlerinden
ithalat edilebilecektir (Grethe, 2003: 70). Buna gümrük birliği teorisinde ticaret
yaratıcı etki denilmektedir.
Bu bağlamda, süt ürünlerinde Türkiye, daha ucuza üretim yapan üçüncü ülkeler
yerine daha yüksek maliyetle üretim yapan ancak gümrük vergileri sıfırlandığında
ithalat fiyatı üçüncü ülkelerden daha düşük olabilecek AB üye devletlerini tercih
edebilir (Grethe, 2003: 70). Buna gümrük birliği teorisinde ticaret saptırıcı etki
denilmektedir.
Türk tarım ürünleri konusunda rekabet unsuru yaratan konulardan birisi de
AB’nin birincil tarım ürünlerine ilişkin üye olmayan ülkelerle imzalamış olduğu
STA’lar olup, bu anlaşmaların bazıları Tablo 3’de verilmektedir:
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Tablo 3. AB’nin Serbest Ticaret Anlaşması Gerçekleştirdiği Ülkeler
Ülkeler

Dönem

Meksika

2000

Güney Afrika

2000

Şili

2005

Ticari Anlaşmalar: Avustralya, İsrail, Kore

2010

Norveç

2012

Orta Amerika: Panama, Guatemala, Kosta Rika, El Salvador, Honduras ve Nikaragua

2010

İkili Anlaşma: İsviçre

2009

İkili Anlaşma: Fas

2010

Kaynak: GED Study-Turkey’s EU Integration at a Cross-roads, 2016.

Türkiye’nin yukarıda bahsedilen birinci seçeneği uygulaması ve sınai ürünleri ve
işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan mevcut Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerine
genişletmesi halinde Türkiye’nin bu ülkelerden gelecek olan tarım ürünlerine
pazarını açması bir zorunluluk haline gelecektir. Ancak Türkiye bu ülkeler ile
bir anlaşması bulunmadığı için ülkemizdeki tarım ürünleri bu ülkelere serbest
bir şekilde ihraç edilemeyecektir. Dolayısıyla ilgili tarım ürünlerinde bu üçüncü
ülkeler ile aramızda bir ticaret asimetrisi oluşacaktır.
Böyle bir yapının oluşması halinde Türkiye bu üçüncü ülkeler ile STA anlaşmaları
tamamlamak zorunda kalacak ancak bu zorunluluk söz konusu ülkeler ile
yürütülecek müzakerelerde ülkemizi dezavantajlı bir konuma yerleştirecektir.
Müzakerelerde iki farklı sonuç alınması söz konusudur. Bunlar ise aşağıdaki
gibidir:
^^ AB ile karşılıklı imtiyaz ve tavizleri içeren eşdeğer STA’ların tamamlanması,
ya da
^^ AB’nin üçüncü ülkeler ile STA’lar sayesinde ulaşmış olduğu tercihli ticaret
koşullarının gerisinde kalınmasıdır.
Bu ülkeler ile STA Anlaşmalarının yapılması yukarıda bahsedilen asimetrik
ticaret sonuçlarını hafifletecektir ancak asimetrik ticaretin ne oranda önüne
geçilebileceği bu iki alternatif sonuçtan hangisinin elde edilebileceğine bağlıdır.
Birinci sonuç asimetrik ticaret sorununu tamamen çözecektir, nitekim bu
koşullarda Türkiye’de bu ülkeler ile tarım ticaretinde AB ile aynı şartlara sahip
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olacaktır. Ancak ikinci sonucun elde edilmesi halinde asimetrik ticaretin
hafifletilecek ancak tamamen ortadan kaldırılamayacaktır.
Türkiye’nin AB ile tarım ürünleri üzerinde bir STA Anlaşması imzalaması
ise AB’nin bu ülkeler ile yapmış olduğu anlaşmalardan bağımsız bir ortam
sağlayacaktır. Bir başka deyişle Türkiye yukarıda anılan ülkeler ile mevcut ticaret
rejimini devam ettirebilecek, bu ülkeler ile ayrı STA anlaşmaları yapmak istediği
zaman çok daha fazla müzakere gücüne sahip olacaktır. Ancak bu ülkeler menşeili
ürünlerin AB üzerinden Türkiye’ye girmesi mümkün olabilecektir. Dolayısıyla
bu anlaşmalara tabii ürünler için uygun menşe kuralları belirlenmeli ve AB’den
ithalatta uygulanmalıdır.
1.3. Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Tarım Ürünlerine
Genişletilmesinin Etkileri Konusunda Yapılan Çalışmalar
Türkiye-AB Gümrük Birliği Alanı’nın tarım ürünlerine genişletilmesi hakkında
geçmişte birtakım akademik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda daha
çok Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerine genişletilmesi ile birlikte Türkiye’de
genellikle tarımsal ürün fiyatlarının düşeceğine ve üretici refahındaki azalışa
karşılık tüketici refahında artış olacağına dikkat çekilmiştir (Grethe 2003; 2004;
Çakmak ve Akder, 2005; Çakmak, 2007; Dünya Bankası, 2014). Fiyat düşüşü
en fazla hayvancılık ürünlerinde beklenmektedir (Grethe 2003; 2004; Çakmak
ve Akder, 2005; Dünya Bankası, 2014). En fazla ithalat artışı da bu ürünlerde
yaşanabilecektir (Grethe 2003; 2004; Çakmak ve Akder, 2005; Dünya Bankası,
2014). Taze ve kurutulmuş meyve ve sebze ihracatımızda ise artış görülebilecektir
(Grethe 2003; 2004; Çakmak ve Akder, 2005; Dünya Bankası, 2014). Tüm bu
çalışmaların özeti aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
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Tablo 4: AB Gümrük Birliğinin Tarım ürünlerine Genişletilmesi
Çalışmalarının Sonuçları
Kaynaklar ve Araştırma Bulgusu

Açıklamalar

Grethe 2003, 2004

Çalışma, AB’nin
2004 yılındaki
genişlemesinden önce
yapılmış ve 1999-1997
dönemi baz alınmıştır

^^ Gümrük Birliği 2006 yılında tarım ürünlerine genişletilmiş olsaydı
tarım ürünleri üretici fiyatlarında % 4,7’lik bir azalış olabilecektir.
^^ Tarımsal üretim miktarında % 1,5’lik bir azalış tahmin edilmiştir.
^^ Hayvancılık ürünleri üretici fiyatlarında % 10,6 ve bitkisel ürün üretici
fiyatlarında % 2,3’lük bir azalış yaşanacaktır.
^^ Sektörel olarak tahılların üretici fiyatlarında % 11,1 ve sebzelerinkinde
% 0,4’lük bir azalış söz konusu olabilecektir.
^^ Meyveler için üretici fiyatlarında herhangi bir değişiklik
öngörülmemiştir.
^^ Hayvancılık ürünleri üretim miktarında % 4,4 ve bitkisel ürünler
üretim miktarında % 0,4’lük bir azalış kaydedilebileceği belirtilmiştir.
^^ Meyve üretiminde ise %0,5’lik bir artış yaşanabilecektir.
^^ Tahılların tüketim miktarında % 1,4’lük bir artış olabilecektir.
^^ Toplam bitkisel ürünler tüketim miktarındaki artış % 1, hayvancılık
ürünlerinde % 6,7 ve tarımsal ürün artış oranı % 3,5 olarak tahmin
edilmektedir.
^^ Hayvancılık ürünlerinde ithalatımızın artabileceği öngörülmüştür.
^^ Üretici refahında üretim değerinin % 3,7’si kadar bir azalış söz
konusu olabilecektir. Bu azalışın bitkisel ürünlerde % 1,8 hayvancılık
ürünlerinde % 7,7 oranında olması öngörülmüştür.
^^ Gümrük Birliği tarım ürünlerine genişletildiği takdirde Türkiye’deki
toplam refah kazancının 482 milyon Avro olması öngörülmüştür.
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Çakmak 2007
^^ 2015 yılında Gümrük Birliği alanı tarım ürünlerine genişletilirse fiyatlar
%15 düşecek fiyatlar, hayvancılık ürünleri için %21,2, toprak mahsulleri
(tahıllar, baklagiller, sanayi bitkileri, yağlı tohumlar, yumru köklü
bitkiler ve sebze ve meyveler ) için 2,7% oranında düşecektir.
^^ Tüketici refahındaki artışın % 8 civarında olması beklenir iken üretici
refahında % 0,9’luk bir azalış söz konusu olabilecektir.
^^ Toplam tarımsal üretim miktarında % 5’lik ve hayvancılık üretim
miktarında % 4,2’lik bir azalış öngörülmektedir.
^^ Toplam tarımsal tüketim miktarında % 7,9’luk ve hayvancılık ürünleri
tüketim miktarında % 20,7’lik bir artış söz konusu olabilecektir.
Eruygur, Çakmak 2005
^^ AB OGT’nin kabul edilmesi tarım ürünleri ithalatımızı % 12,5
artırabilecektir.
^^ İşlenmiş tarım ürünlerindeki ithalatımız % 15,3 artar iken birincil tarım
ürünlerindeki ithalatımız % 12 artabilecektir.
^^ Ülkemiz tarımsal ithalatının % 22,3’lük bir oran ile en çok AB’den
artacaktır.
^^ Ülkemiz tarımsal gümrük tarifelerinden daha düşük olan AB OGT’nin
kabul edilmesi ile birlikte ABD’den tarımsal ürün ithalatımızda % 4,6
Çin’den % 2,8 Latin Amerika’dan % 18,63 Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan %
16,6 ve diğer ülkelerden % 16,33’lük bir artış olabilecektir.
Grethe 2007
^^ Türkiye AB’ye tam üye olduğu takdirde OTP’den 2015 yılında 6,3 milyar
Avro alabilmiş olacağı ve 2025 yılında 5,4 milyar Avro pay alabileceği
öngörülmüştür.
^^ Türkiye OTP bütçesinden bütçenin yaklaşık % 5,7 ila % 10,2’si kadar pay
alabilecektir.
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Dünya Bankası 2014
^^ OTP ödemelerinin ülkemizde üretim azalışını hafifleteceği sonucuna
varılmıştır.
^^ Böyle bir durumda, ülkemiz açısından 843 milyon ABD Doları kadar
bir refah artışı söz konusu olabilecektir.
^^ GSYİH için % 0,26’lık bir artış öngörülmüştür.
^^ En fazla ihracat artışının meyve, sebze ve fındıkta (% 10,5), yağlı
tohumda (% 6,9) yaşanması muhtemeldir.
^^ İthalat artışı ise buğday (% 97,4) tahıllar (% 61,2) şeker kamışı ve şeker
pancarı (% 38) kırmızı et ürünleri (% 227,1) bitkisel yağlar (% 49,5) süt
ürünleri (% 1.169,9) ve pirinçte (% 38,5) yaşanabilecektir.
Kaynak: Grethe 2003, 2004, 2007; Akder 2005; Eruygur, Çakmak 2005; Çakmak 2007; Dünya
Bankası 2014

AB Gümrük Birliğinin tarım ürünleri için genişlemesi konusunda mülga T.C.
Ekonomi Bakanlığı için Francois J. ve Manchin M. tarafından2016 yılında yapılan
bir “Etki Analizi” çalışmasında 4 senaryo üzerinde durulmuştur. Senaryoların
kapsamı ve bulguları aşağıdaki gibidir;
^^ Birinci senaryoda mevcut Gümrük Birliği kapsamında yer alan ürünlerde
gerekli standart ve mevzuat uyumunun tamamlanarak Gümrük Birliği’nin
işleyişinin geliştirilmesi ele alınmıştır. Bu çerçevede tarım ürünlerinde %50
liberalizasyon sağlanması ve %100 liberalizasyon sağlanması öngörülmüştür.
Yapılan hesaplamalar %50 liberalizasyon yapılması halinde ülkemizde
Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın %0,82 tam liberalizasyon yapılması halinde ise
%1,17 oranında artacağını göstermektedir.
^^ İkinci senaryo Gümrük Birliği’nde bir genişleme öngörmektedir. Tarımdaki
serbestleşme Gümrük Birliği içi serbestleşme ile sınırlıdır. İkinci senaryoda
tarımda daha derin ve genişletilmiş bir Gümrük Birliği çerçevesinde tarımda
tam serbestleşmeve %50 serbestleşme öngörülmüş ve bu çerçevede %50
serbestleşmede GSYİH’nın %0,98, tam serbestleşmede ise %1,33 oranında
artacağı hesaplanmıştır.
^^ Üçüncü senaryoda Gümrük Birliği’nin sanayi ürünlerini dâhil eden
mevcut dar kapsamı ile bir Serbest Ticaret Anlaşmasına dönüştürülmesi
öngörülmüştür. Yapılan hesaplamalarda kazanımların aksine GSYİH’da %0,4
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oranında azalma yaşanacağı, AB ‘ne yapılan ticarette de %16 oranında bir
düşüş kaydedileceği öngörülmüştür.
^^ Dördüncü senaryoda Gümrük Birliğinin tarım, hizmetler ve kamu alımlarını
içeren derin ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşmasına dönüştürülmesini
öngörmüştür. Bu senaryoda GSYİH’da %0,16 artış kaydedileceği ancak
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine kıyasla etkinin sınırlı kaldığı ortaya
çıkmaktadır.
Tablo 5: Mülga T.C. Ekonomi Bakanlığı Etki Analizi Çalışması Sonuçları
Senaryolar

1

2

GSYİH
GSYİH %50 serbestleşme

% 0,82 artış

% 0,98 artış

GSYİH tam serbestleşme

% 1,17 artış

% 1,33 artış

AB’ne ticaret

3

4

% 0,4 azalma

% 0,16 artış

% 16 düşüş

Kaynak: Francois J. ve Manchin M. (2016) “Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Değerlendirilmesi.

Öte yandan 2016 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin tarım ürünleri ve
hizmetler alt sektörüne genişletilmesine yönelik “ifo institute” tarafından ayrı
bir çalışma (GED Study) yürütülmüştür. Çalışmada yer alan senaryolar aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir:
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Tablo 6: GED- Gümrük Birliği’nin Genişletilmesi Senaryoları
Senaryo 1: Gümrük Birliği dar kapsamı ile
devam etmektedir. AB 6 ülke ile STA’ları
imzalamaktadır.
Senaryo 1/A Gümrük tarifeleri kaldırılmaktadır
Senaryo 1/B Gümrük tarifelerinin kaldırılmasına
ilaveten Tarife Dışı Engeller de kaldırılmaktadır.

Senaryo 3: Senaryo 2C ye AB’nin STA’ları eklenmiştir.
Senaryo 3.1 Türkiye STA yapılan ülkeleri pazarını
Gümrük Birliği sebebiyle mecburen açmaktadır,
ancak bu ülkeler ile bir ticaret anlaşması
yapmamıştır (Asimetrik ticaret)
Senaryo 3.2/A Türkiye AB’nin anlaşma yaptığı ülkeler
ile STA’larıimzalamıştır. Ancak bu anlaşmalar AB’ne
kıyasla daha dar kapsamlıdır.
Senaryo 3.2 B Türkiye AB’nin anlaşma yaptığı ülkeler
ile STA’ları imzalamıştır. Bu anlaşmalar AB‘nin yaptığı
anlaşmalara eşdeğerdir.

Senaryo 2: Gümrük Birliği derinleştirilmektedir.
STA’larıbulunmamaktadır.
Senaryo 2/A Tarım sektörü Gümrük Birliği’ne
dahil edilmiştir.
Senaryo 2/B Hizmetler sektörü Gümrük Birliğine
dahil edilmiştir.
Senaryo 2/C Tarım ve hizmetler sektörlerini
içerecek şekilde kapsamlı derinleşme

Senaryo 4: Gümrük Birliği’nin bir STA’ya
dönüştürülmektedir.
Senaryo 4.1 AB ile STA sadece sanayi ürünlerini
içermektedir ve AB ile 6 ülke arasında STA
imzalanmamıştır.
Senaryo 4.2 AB kapsamlı bir STA yapılmıştır, tarım ve
hizmetler sektörlerini kapsamaktadır.

Kaynak: GED Study- Turkey’s EU Integration at a Crossroads, 2016.

Senaryolar ile ilgili elde edilen sonuçlar ise aşağıda verilmiştir.
Tablo 7: GED Senaryolarına İlişkin Bulgular
Gösterge/Senaryolar

1 /A

1 /B

2 /A

2 /C

GSYİH (milyar $)

-0,22

-0,08

4,91

13,3 13,66

AB’ne ihracat

0,63

-0,51

10,9 69,86

-0,82

-2,56

-

Diğer ülkelere İhracat

0,21

-0,29

AB’den ithalat

-1,6

STA’lardan ithalat
Diğer ülkelerden ithalat

STA’lara ihracat

3.1

3.2/A 3.2/B

4.2

15,41

17,84

-6,93

71,77

70,95

71,77

-17,48

-

-11,9

30,26

42,75

-1,18

2,62

-7,83

8,59

-1,02

1,76

0,2

-2,27

13,17

40,12 -8,06

35,02

33,29

-16,2

5,73

5,17

-

- 35,59

33,98

47,37

0,61

1,16

0,66 -2,55

12,79

16,07

0,53

5,6

8,59

Kaynak: GED Study- Turkey’s EU Integration at a Crossroads, 2016.
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Senaryo 1/A da mevcut Gümrük Birliği dar kapsamında devam ettirilmektedir.
Bu senaryoda AB 6 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştır. Senaryonun
Türkiye’nin ihracatı üzerinde önemli bir etki yaratmadığı görülmektedir. STA
ülkelerinden ithalat Gümrük Birliği sebebiyle artmıştır.
Senaryo 1/B de ise mevcut Gümrük Birliği’nde tarife dışı engellerin elimine
edilmesi de eklenmiştir. Bu senaryoda da ticaret üzerinde bir etki görülmemektedir.
Senaryo 2/A da ise Gümrük Birliği derinleştirilmiş ve kısmi olarak tarım ürünlerini
kapsamaya başlamıştır. Bu senaryoda GSYİH 5 milyar dolar artmaktadır. AB ‘ne
ihracat %11 oranında yükselmektedir. Ancak AB’den ithalat ta %14 artmaktadır.
Senaryo 2/C ise kapsamlı bir tarım ve hizmetler serbestleşmesini içermektedir.
GSYİH %13 olarak çok daha fazla artış göstermiş, AB’ne ihracat hizmetler
sektörünün de etkisiyle %70 oranında yükselmiştir. AB’den ithalat ise %40
oranında artmıştır.
Senaryo 3.1 de Senaryo 2/C ye ilave olarak AB’nin 6 ülke ile STA imzaladığı
öngörülmektedir. Türkiye Gümrük Birliğisebebiyle bu ülkelere pazarını
açmak zorunda kalmış, ancak bu ülkeler ile bir serbest ticaret anlaşması
imzalayamamıştır. GSYİH 13,66 milyar ABD doları artmıştır. AB’ne ihracat %72
oranında yükselmiştir. Bu ülkelerin AB ne tercihli ticaret yapmaları sebebiyle
STA ülkelerine ihracat düşmüş, Türk pazarına asimetrik ticaret ile giren STA
ülkelerinin ürünleri ile bu ülkelerden ithalat %36 oranında artmıştır.
Senaryo 3.2/A da ise Türkiye’nin STA ülkeleri ile serbest ticaret anlaşması
imzaladığı ancak bu anlaşmaların AB ile bu ülkelerin imzaladığı koşulların
altında kaldığı varsayılmaktadır. Dolayısıyla bu senaryoda STA’lara ihracat %30
oranında artmakta yine bu ülkelerden ithalatta %34 oranında yükselmektedir.
Senaryo 3.2/C de ise Türkiye’nin STA ülkeleri ile AB ‘ne eşit koşullarda anlaşmalar
imzaladığı varsayılmıştır ve bu senaryoda bu ülkelere yapılan ihracat %43
oranında artmaktadır. Bu ülkelerden ithalatta %47 yükselme göstermektedir.
Senaryo 4.2‘de ise Gümrük Birliği’nin birSTA’ya dönüştürüldüğü varsayılmaktadır.
Tarım ve hizmetler sektörlerini kapsayacak şekilde kapsamlı bir anlaşma
yapılmıştır. Bu senaryoda GSYİH’da 7 milyar dolar civarında bir azalma
görülmektedir. AB’ne ihracat %17,48 oranında azalmıştır. En düşük katkıların bu
senaryoda olduğu görülmektedir.
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Senaryolara genel anlamda bakıldığında tarımın kapsandığı derinleşmiş bir
Gümrük Birliğinde AB’den ithalatın yükselmesine karşın artan ihracat olanakları
ve yükselen GSYİH ile refahın olumlu yönde etkilendiği görülmektedir. Arta
ithalat ile tüketici daha ucuz AB ürünlerini tüketerek refahını arttırmaktadır.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
“Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin Tarım Ürünleri Dış
Ticaretine Olası Etkilerinin Analizi (2018)” araştırması, TTIP, TPP, Güney
Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) gibi bölgesel
serbest ticaret anlaşmalarının yürürlüğe girmesinin ve Gümrük Birliği’nin
güncellenmesinin Türkiye’nin tarımsal dış ticareti, tarımsal üretimi, GSYİH’sı
ve refahında oluşturacağı etkilerin alt sektörler itibariyle ortaya konulması
amaçlamıştır.
Araştırmada anlaşmaların olası etkilerinin analiz edilmesinde, bir genel denge
modeli olan Küresel Ticaret Analiz Projesi (Global Trade Analysis Project, GTAP)
Modelinden yararlanılmıştır. Araştırmada Gümrük Birliğinin güncellenmesi
kapsamında 4 ayrı senaryo oluşturulmuştur. SİM 1 kapsamında %97 tarife
indirimi ve tarife dışı teknik engellerin devam etmesi; SİM 2 kapsamında %97
tarife indirimi ve tarife dışı teknik engellerin karşılıklı olarak %90 azaltılması, SİM
3 kapsamında %50 tarife indirimi ve tarife dışı teknik engellere devam edilmesi,
SİM 4 kapsamında ise %50 tarife indirimi ve tarife dışı teknik engellerin karşılıklı
%90 azaltılması varsayılmıştır. TTIP anlaşmasının imzalanması kapsamında
oluşturulan senaryolara menşei ülke statüsü de eklenmiştir. Ayrıca, ABD
dahil veya hariç olması durumunda TPP’nin yürürlüğe girmesi, MERCOSUR
anlaşmasının uygulamaya konulmasıyla KİK ülkeleri ile Türkiye arasında STA
imzalanması senaryoları da çalışmada ele alınmıştır. Araştırmada 13 senaryo
üzerinde çalışılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre; GB’nin güncellenmesi kapsamındaki SİM1 ve
SİM2 senaryolarına göre en fazla üretim düşüşü buğday, canlı hayvan varlığı
ve süt üretiminde beklenmektedir. SİM1 kapsamında üretimde beklenen azalış
oranları; buğdayda %19.45, canlı hayvanda %3,08 ve sütte %6,29 iken, SİM2
kapsamında üretimde beklenen azalışlar buğdayda %22,39 ve canlı hayvanda
%30,14’dir. Genel olarak tüm senaryolarda, gümrük tarifelerinin düşürülmesi
ile tüketici rantı artarken, üretici rantının azalacağı ortaya konulmuştur.
Araştırmada uluslararası ticarette tariflerden ziyade tarife dışı engellerin çok daha
büyük etkisi olduğu somut olarak görülmüştür. Nitekim ele alınan senaryolarda
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özellikle teknik engellerin tarım ürünleri ticaretimizi büyük oranda etkilediği
ortaya konulmuştur. Tarımda yapısal sorunlar çözülmeden ve yeterli altyapı
hazırlanmadan ticaretin serbestleşmesinin olumsuz etkiler yaratacağı sonucuna
ulaşılmıştır. Araştırma bulguları doğrultusunda, tarife indirimlerinin kademeli
olarak yapılmasının daha uygun olacağı, AB dışında pazar çeşitlendirmeye
gitmemizin gerekliliği ve özellikle rekabetin düşük olduğu sektörlerde rekabet
gücünü artıracak önlemlerin (maliyeti azaltma, kalite ve verim artışı vb.) alınması
gerekmektedir.
1.4. AB ile Ticaretin Tarım Ürünlerine Genişletilmesi ile İlgili
Yapısal Sorunlar
Geçmişten bugüne AB ile tarımsal ticaret konularında Türkiye’nin rekabet
koşullarındaki gelişmelere rağmen yetersizlikler de söz konusudur. Bu konuların
başında tarımsal işletmelerin yapısındaki sorunları, uygun teknoloji seçimi ve
kullanımına ilişkin yetersizlikler ve işletmelerdeki verimsizlik sayılabilir. Bu
konular ülkemizde bazı sebze, meyve ve su ürünleri dışındaki çoğu bitkisel ve
hayvancılık ürünün ticaretini ve üretimini olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan, Türkiye’de tarım işletmeleri küçük ölçekte, dağınık ve çok sayıda
parçadan oluşmaktadır. Yapılan düzenlemelerle tarımsal işletmelerde parçalılığın
engelllenmesi ve işletme parsellerinin sayılarının azaltılması hedeflenmiştir. Bu
kapsamda “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun”da tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önlemek
amaçlanmıştır. Arazi toplulaştırma faaliyetleri ile ortalama işletme büyüklüğünün
artırılması ülkemizin tarımsal üretimde ve ürün çeşitliliğindeki rekabet gücüne
katkı sağlayacaktır. 2019 yılı sonu itibariyle toplam yaklaşık 6,1 milyon ha
alanda arazi toplulaştırması yapılmıştır. Ayrıca tarla içi sulama sistemlerinin
kullanımının desteklenmesi, tarımsal üreticilerin pazara ulaşması ve kadın ve
genç çiftçilerin üretime yönlendirilmesi, kooperatifleşme, tarımsal danışmanlık
sistemin güçlendirilerek yaygınlaştırılması, hayvan sağlığı, gıda hijyeni ve çevre
konularında üreticilerin farkındalıklarının arttırılması çalışmaları da tarımda
rekabet koşullarının iyileştirilmesi faaliyetleri olarak sayılabilir.
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2. Tarım Ürünlerinde Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi
Kapsamında Genel Düzenlemeler
2.1. Uluslararası Tarım Ticareti ve DTÖ Görüşmeleri
2.1.1. Cenevre Yaklaşımı Öncesi Gelişmelerin Özeti
DTÖ tarım görüşmelerinin temeli 1986-1994 yılları arasında gerçekleştirilen
Doha Görüşmelerine ve DTÖ Tarım Anlaşmasının 20. Maddesine dayanmaktadır.
20. Maddenin dayandığı temeller aşağıda gösterilmiştir.

20. MADDE
İhracat
sübvasiyonları

Ulusal Destekler

Pazara Giriş

Ticaret Dışı Konular
(Az Gelişmiş Ülkeler)

DTÖ tarım müzakerelerinin temellendiği 20. Maddede dikkate alınan noktalar
şunlardır:
^^ İndirim taahhütlerinin başlamasından bugüne edinilen tecrübe,
^^ İndirim taahhütlerinin dünya tarım ticaretine etkileri,
^^ Ticari olmayan konular, gelişmekte olan üye ülkelere özel muamele, adil ve
pazar odaklı bir tarımsal ticaret sisteminin geliştirilmesi ve bu anlaşmanın
önsözünde yer alan diğer konular,
^^ Yukarıdaki uzun vade hedeflere ulaşılması için diğer gerekli taahhütlerdir.
Buna göre tarım müzakereleri ile pazara giriş konusunda ciddi bir gelişme
sağlanması, ihracat sübvansiyonlarının tamamen ortadan kaldırılması perspektifi
ile düşürülmesi, ticareti saptıran devlet desteklerinin azaltılması ve gelişmekte olan
ülkelere özel muamele, ticaret dışı konuları ele alınması hedeflenmiştir. Ancak
yürütülen müzakerelerde anlaşma sağlanamamıştır. Cancun toplantısı öncesinde
üyeler arasındaki farklılıklar giderilmeye çalışılmış, AB ile ABD arasında ortak
bir metin hazırlanarak modalitelerden ziyade bir çerçeve oluşturulması üzerine
odaklanılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerle ilgili kısım da açık bırakılmıştır.
Cenevre yaklaşımı ve 2004 Cenevre görüşmelerinde temel hedef daha sonra
modalitelerin görüşülmesi için bir çerçeve oluşturulmasıdır. Görüşmeler
delegasyonların kendi kendilerine müzakere edebilecekleri şekilde tasarlanmış
ve iletişim, karşılıklı anlayış gelişmiştir. Çerçeve içinde daha sonra daha

39

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

detaylı prensiplerin belirleneceği anahtar noktalar düzenlenmiştir. İhracat
sübvansiyonları ve rekabet, pazara giriş ve ulusal destekler konuları toplantının
üç ana temasını oluşturmuştur.3
2.1.2. İhracat Sübvansiyonları ve Rekabet
Müzakereler giderek düşürülen ihracat sübvansiyonlarının nihai olarak son
bulması şeklinde tasarlanmaktadır. Müzakere edilecek temel konular şöyledir:
^^ İhracat kredileri,
^^ İhracat kredi garantileri veya geri ödemesi 180 günü aşan ihracat sigortaları,
^^ Daha düşük geri ödeme sürelerine sahip ancak disiplin kurallarına uymayan
ihracat sigortaları,
^^ Sübvanse edildiği düşünülen ve ticareti saptıran KİT’ler (gelecekte monopol
gücün kullanımı),
^^ Çeşitli disiplin kurallarına uymayan gıda yardımlarıdır.
İndirimler yıllık taksitler halinde gerçekleştirilecektir ve farklı ihracat
sübvansiyonları için paralel bir işlem yapılacaktır. Ancak konunun detayları
müzakere edilecek olup, indirimlerde belirli bir sapma yapılıp yapılamayacağı
görüşülecektir.
İhracat yapan KİT’ler ise bir başka hassas konudur ve tek amaç sübvansiyonun
önüne geçilmesidir. İşletmelerin tanımı, sübvansiyonlar, hükümetlerin finansmanları, görev zararları gibi ticareti saptıracak alanların tespit edilmesi, tekelci gücün
gelecekte kullanımı, gelişmekte olan ülkelerin durumu ana konular arasındadır.
Gelişmekte olan ülkeler için daha yumuşak bir indirim dönemi söz konusudur. Bu
ülkelerin makul bir süre için nakliye ve pazarlamayı sübvanse etmelerine izin verilecektir, bu süre müzakere edilecektir ve nihai indirim tarihini aşacaktır.
2.1.3. Pazara Giriş
En zor bölüm olan pazara girişte önemli ilerlemeler kaydedilmesi öngörülmektedir.
Bu önemli ilerlemeyi destekleyecek tarife indirimi formülü, hassas ürünlerin
durumu, gelişmekte olan ülkelerin özel ürünleri için tavizler ve ithalat artışları
ya da fiyatlarda düşüşlere karşı bu ülkeler için özel ihtiyatlar, tercihli rejimler için
gelişmekte olan ülkeler arasında çıkar çatışması, tropical ürünlere karşı pazar
açılımı müzakere edilmesi gereken konular arasındadır.4Tarifeler konusunda bir
3
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formül belirlenmemiştir. Ancak formülün belirlenmesi için prensipler ortaya
konmuştur. Üye ülkelerin tarife yapıları arasındaki farklılıklar da ayrı bir konudur.
Bazı ülkelerde ürünler arasındaki tarife farklılıkları yüksek iken, bazıları arasında
düşüktür. Formül için düşünülen prensipler aşağıdaki gibidir:
Tek yaklaşım: EAGÜ dışında tüm ülkeler tüm ürünlerde pazar erişiminin
arttırılmasına katkıda bulunmalıdır.
Katmanlı ve ilerleyen yaklaşım: tarifeler kademelere göre düzenlenecektir.
Daha yüksek kademede olan tarife daha fazla düşürülecektir. Bu yaklaşım bağlı
oranlardan indirimleri, gerçek olarak uygulananlardan ziyade DTÖ’ de taahhüt
edilen tavanları kapsamaktadır.
Gelişmiş ülkeler etkin olacak farklı işlemlere tabiidir.
Hassas ürünler: Tüm ülkeler için hassas ürünlere kolaylıklar sağlanacaktır.
Hükümetlerin kaç hassas ürün seçebileceği müzakere konusudur. Bu ürünlere
erişim dahi ciddi bir ilerleme göstermelidir ki bu durum kısmen kotalar ile
yaratılabilmektedir.
Kotaların yönetimi, ithalatçılar ile ihracatçılar arasında dağıtımı, tarife
basamaklandırmasının kaldırılması (işlenmiş gıda ürünlerine hammaddelerden
daha fazla tarife uygulanması) ve tarife basitleştirilmesi müzakere konuları
arasındadır.
Gelişmekte olan ülkelere uygulanan farklı işlemlerin sebebi kırsal kalkınmanın,
gıda arzı güvenliğinin ve geçim kaynağı güvenliğinin korunmasıdır. Gelişmekte
olan ülkelere daha az taahhüt etme olanağı verilecektir. Bu ülkeler daha az kota
yükseltmesi yapabileceklerdir. Gelişmekte olan ülkeler için bir özel koruma
mekanizması geliştirilecektir.
2.1.4. Ulusal Destekler
DTÖ mevzuatında ulusal destekler renkli kutular içinde ifade edilmektedir.
Sarı kutu-yavaşla, indir, yeşil-izin veriliyor anlamına gelmektedir. Tarım için
yasaklama anlamına gelen kırmızı kutu bulunmamaktadır, ancak sarı kutuda
taahhütleri geçen sübvansiyonlar yasaklanmıştır.
Sarı Kutu: Üretim ve ticareti saptıracağı düşünülen tüm ulusal destekler sarı kutu
içinde yer almaktadır. Fiyat destekleri ve üretimi destekleyen sübvansiyonlar
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bu desteklerin içindedir. Bu desteklere “de minimis”prensibi5 altında sınır
getirilmiştir ve gelişmiş ülkeler için toplam tarımsal üretimin %5’ini, gelişmekte
olan ülkeler için ise %10’unu geçememektedir.
Mavi Kutu: Bu kutu şartlar ile birlikte sarı kutu olarak düşünülebilmektedir. Sarı
kutuda yer alan herhangi bir destek çiftçinin üretim kısıtlamasına gitmesini de
gerektiriyorsa mavi kutuda yer almaktadır.
Yeşil Kutu: Sübvansiyonların yeşil kutuda yer alabilmeleri için ticareti
saptırmamaları ya da asgari sapmaya sebep olmaları gerekmektedir. Bu destekler
fiyat desteklerini kapsamalı ve tüketici fiyatlarını yükseltmeyecek şekilde
hükümet fonlamasına dayanmalıdır. Bu destekler belirli ürünleri hedeflemeyen
programlardır ve çiftçilere yapılan üretimden bağımsız doğrudan ödemeleri
kapsamaktadır. Bu destekler aynı zamanda çevre koruma programlarını ve kırsal
kalkınma programlarını da kapsamaktadır. Dolayısıyla yeşil kutuda yer alan
desteklere bir sınırlama getirilmemiştir.
Ülkeler desteklerini azaltmakla yükümlüdür ve en son tarihte asgari destek
seviyesine ulaşılmış olunacaktır. Üye ülkeler sarı kutu, “de minimis” ve mavi kutu
desteklerini indirmek zorundadır.
2.2. Tarım Ürünlerinde Tarife-Dışı Engeller ve Gümrük
Birliği’nin Güncellenmesi Kapsamında Gerekli Düzenlemeler
Türkiye’nin tarımsal ihracatı için en AB olup, AB tarafından uygulanmakta olan
SPS kriterlerinin tam olarak yerine getirilememesi Türkiye ve AB arasındaki
tarımsal ticareti olumsuz etkilemektedir. AB’nin Gıda ve Yem için uygulamakta
olduğu Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden Türkiye’ye yapılan bildirimlerin
hemen yarıdan fazlası AB ile tarımsal ticarette en önemli ürün grubu olan sebze
ve meyve ile ilgidir. Bildirimlerin çoğu tarımsal ihracatımızda önemli bir payı
bulunan kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzüm gibi ürünlerdeki daha çok kalıntı,
bulaşıklık ve insan sağlığı üzerinde güçlü ve çeşitli toksin etkiler oluşturan
mikotoksinler nedenleriyle yapılmaktadır. Tüm SPS kriterlerinin yanı sıra
taşımacılık kotaları, ülkeler arasındaki geçişlerde uygulanan transit vizeleri ve
sınır kapılarında zaman zaman yaşanan teknik engellerden Türkiye’nin tarımsal
ticaretini olumsuz etkilenmektedir (Alkan, 2015, sayfa 105-104).
5
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2.2.1. DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması (DTÖ SPS)

DTÖ SPS Anlaşması ülkelerin gıda güvenilirliğini sağlamak, insan hayvan ve
bitki sağlığını korumak amacıyla alabilecekleri tedbirlerin içerik ve sınırlarını
belirlemektedir.SPS Anlaşması çerçevesinde DTÖ gıda güvenliği, (bakteri
kirleticileri, pestisitler, denetleme ve etiketleme) konularında üye ülkelere
arasındaki ticarete kurallar getirmektedir.SPS Anlaşması:
^^ Gıda güvenilirliğinin sağlanması amaçlı önlemler,
^^ Hastalık ve zararlılara karşı insan, hayvan ve bitkilerin korunması amaçlı
önlemler,
^^ İnsan yaşamı ve sağlığının korunması amaçlı önlemler, Hayvan veya bitki
yaşamının veya sağlığının korunması amaçlı önlemler,
^^ Üye ülke topraklarının hastalık ve zararlıların girişi, yerleşmesi ve
yayılımına karşı korunması amaçlı önlemler getirmektedir.
DTÖ SPS Anlaşması gıda ürünlerinin sağlık ve bitkisel sağlık açısında gıda
güvenliğine ilişkin prensipler getirirken bir yandan gıda ürünlerinin serbest
ticaretini desteklemeyi ve teknik engellerin uygulanmasının önüne geçmeye
çalışmaktadır. Bu çerçevede SPS Anlaşması gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı
konusunda temel kurallar getirmektedir. SPS Anlaşması üye ülkelere kendi
standartlarını getirme hakkı vermektedir. Ancak üye ülkeler bu uygulamalarını
bilimsel verilere dayandırmak ve sadece insan ve hayvan sağlığını korumak
amacıyla gerekli ölçüde kullanmak zorunda, aynı veya benzer koşulların hüküm
sürdüğü ülkeler arasında keyfi veya haksız yere ayrımcılık yapmamalıdır.
Tüm ülkeler gıdanın tüketiciler için güvenli olmasını sağlamak ve hayvanlar ve
bitkiler arasında zararlıların veya hastalıkların yayılmasını önlemek için önlemler
almaktadırlar. Bu tedbirler ürünlerin ari bölgelerden gelmesinin şart koşulması,
ürünleri denetlemesi, ürünlerin özel işlemlerden geçmesi veya işlenmesi, azami
tarımsal ilaç kalıntıları şartı konması veya yalnızca belirli katkı maddelerinin
kullanımına izin verilmesi, gıdalarda katkı maddesi kullanımının kısıtlamak gibi
uygulamaları hem yerli hem ithal ürünler için yapılmasını içermektedir. Ancak
bu tedbirler bazen gerekenin ötesine geçerek ticarette bir teknik engel teşkil
edebilmektedir.
2.2.1.1. Uluslararası Standartlar

SPS Anlaşması, ülkelerin uluslararası standartlara, yönergelere ve tavsiyelere
uygun ulusal SPS önlemleri oluşturmaya teşvik etmektedir ve bu işlem
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genellikle “uyum” olarak adlandırılmaktadır. Bununla birlikte, üyeler bilimsel
gerekçelere dayalı olarak varsa daha yüksek standartları içeren önlemleri
de kullanabilmektedir, ancak bu tedbirlerin uygun risk değerlendirmesine
dayanması ve keyfi bir şekilde uygulanmaması tutarlı yaklaşımlara dayanması
gerekmektedir. Bir başka deyişle Anlaşma, ülkelerin ulusal haklarına saygı
göstermekte ancak bu ulusal hakların korumacılık yönünde kullanılmasının
önüne geçmeye çalışmaktadır. Risk değerlendirmesinin dayanacağı faktörler
belirtilmiştir. Bir üye ülke kendi standartlarını uygulayarak ithalata kısıtlama
getirdiği ve daha esnek bir uluslararası standart bulunduğu zaman bilimsel
verilere dayanarak neden uluslararası standart uygulamadığını açıklamalıdır.
Uluslararası standartlar, genellikle gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere birçok
ülkenin ulusal gerekliliklerinden daha yüksektir, ancak SPS Anlaşması açıkça
ülkelerin uluslararası standartları kullanmamayı seçmelerine izin vermektedir.
Bununla birlikte, eğer ulusal gereksinim daha büyük bir ticaret sınırlamasıyla
sonuçlanırsa, bir ülkeden, ilgili uluslararası standardın ülkenin uygun gördüğü
sağlığı koruma seviyesi ile sonuçlanmayacağına dair bilimsel gerekçe göstermesi
istenebilir.
2.2.1.2. Koşullara Uyum Sağlama

İklimsel farklılıklar, mevcut zararlılar veya hastalıklar ya da gıda güvenliği
koşulları/kaygıları nedeniyle, aynı sağlık ve bitki sağlığı gereksinimlerinin farklı
ülkelerden gelen gıda, hayvansal veya bitkisel ürünlere uygulanması her zaman
mümkün değildir. Bu nedenle, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, bazen ilgili gıda,
hayvansal veya bitkisel ürünün menşe ülkesine bağlı olarak değişmektedir.
Bir başka deyişle, ülkeler iklim farklılıklarından farklı hastalıkların varlığı ve
gıda güvenliği koşullarından ötürü farklı uygulamalarda bulunabilmektedir.
Bazı hallerde hastalıktan ari bölgeler ülkelerin idari sınırları ile tam olarak
örtüşmeyebilmektedir. Ürünlere karşı ya da lehinde uygulanan her tedbir
açıklanabilir olmalıdır.
Bu, SPS Anlaşmasında dikkate alınmıştır. Ancak anlaşma, yerli üreticiler lehine
veya yabancı tedarikçiler arasında olsun, sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin
kullanımında haksız ayrımcılığı kontrol etme şansına sahiptir.
2.2.1.3. Eşdeğerlilik, Risk Değerlendirmesi ve Şeffaflık Kavramları

SPS Anlaşması içinde önemli bir konu eşdeğerlilik konusudur. Kabul edilebilir
bir risk üretimde farklı yöntemlerle elde edilebilmektedir. Farklı yöntemler
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ekonomik olarak uygulanabilir olup aynı derecede hayvan ve bitki sağlığı
sağlayabilmektedir. Burada iki konuya dikkat çekilmektedir:
^^ Ülkeler ticareti kısıtlamayacak şekilde yöntemler belirlemeli,
^^ Her bir üretici farklı bir yöntemle “ürünü” için aynı koruma düzeyini
sağlayabildiğini gösterirse, bu “ürün” tüm taraflar tarafından kabul
edilmelidir.
Böylece hayvan ve bitki sağlığı bir yandan korunurken bir yandan tüketici için
ürün çeşitliliği üretici için ise girdi çeşitliliği de elde edilebilmektedir.
Ülkeler, ilgili gerçek risklerin uygun bir değerlendirmesine dayanarak
SPS önlemleri oluşturmalı ve istenirse hangi faktörleri dikkate aldıklarını,
kullandıkları değerlendirme yöntemlerini ve kabul edilebilir olarak belirledikleri
risk seviyesini bilmelidir. Her ne kadar birçok ülke gıda güvenliği ve hayvan
ve bitki sağlığı yönetiminde risk değerlendirmesini kullanıyor olsa da, SPS
Anlaşması, tüm DTÖ üye ülkeler arasında ve ilgili tüm ürünler için sistematik
risk değerlendirmesinin daha yaygın kullanılmasını teşvik etmektedir.
SPS Anlaşmasının bir başka boyutu da uygulamalarda şeffaflık sağlanmasıdır. SPS
Komitesi üye ülkelerin aralarında bilgi alış verişi yapmaları için bir forum oluşturmuştur. Bu Komite aynı zamanda SPS Anlaşmasına ne derecede uyulduğunu da
kontrol etmektedir. SPS Komitesi, sözleşmeye uyumu inceler, olası ticari etkileri
olan konuları tartış ve uygun teknik kuruluşlarla yakın işbirliğini sürdürür. Ticareti etkileyebilecek yeni kararlar Komite aracılığı ile görüşülmektedir. Hükümetler
ticareti etkileyecek yeni sağlık ve bitki sağlığı şartlarını DTÖ Sekretaryası aracığı
ile birbirine iletmek zorundadır. Üye ülkeler bu konuda gelecek sorulara cevap vermek için Soruşturma Noktaları adı altında ofisler kurmalıdırlar.
2.2.2. AB ve SPS
AB, SPS anlaşmasının tarafıdır. AB’de uygulamalar tüzükler ve direktifler
ile belirlenmekte olup, tüzükler uygulanacak kurallar kadar kurallara nasıl
uyulacağını da belirtmektedir. Direktifler ise ilgili konuda uyulması gerek
ana prensipleri belirlemekte ancak bu prensiplere uyma şeklini üye ülkelere
bırakmaktadır. Bir başka deyişle üye ülkeler direktifler için kendi koşullarını
göz önünde bulundurarak bu prensiplere uyum için kendi mevzuatlarını
düzenleyebilmekte ve kendi uyum şartlarını belirleyebilmektedir. AB içinde
tarım ve gıda ticareti çerçevesinde ortaya çıkacak ihtilaflar konusunda AB içinde
bir ülkeler üstü bir kurum olan AB Adalet Divanı karar vermek için yetkilidir.
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AB gıda mevzuatına göre, AB içinde üretilen, AB’ye ithal edilen ya da AB’den
üçüncü bir ülkeye tekrar ihraç edilen tarım ve gıda ürünleri AB gıda mevzuatının
hükümlerine uymak zorundadır. SPS çerçevesinde ise ülkeler SPS prensiplerini
gözeterek kendi uygulamalarını yapmaktadır. İhtilaf durumlarında ise DTÖ
panelleri çerçevesinde çözülmektedir.
AB için de sözü edilen SPS prensipleri özellikle tarım ve gıda ürünleri açısından
önem taşımaktadır. Türkiye ve AB arasında sürdürülen müzakereleri kapsamında
“12. Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası” başlığı SPS konularını da
içermektedir. Bu başlık, OTP’nin “Tek Pazar” ilkesi açısından tarımsal birincil
ve işlenmiş ürünlerin ticaretinde ülkelerin uygulamakta oldukları farklı farklı
teknik tedbirlerin ve sınırlamaların iki taraf açışından ortadan kaldırılmasına
yönelik düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu müzakere başlığı kapsamında yer
alan mevzuatlar, tarladan sofraya kadar olan tüm süreçlerde gıda güvenliğinin
sağlanmasını içermektedir.
Bu mevzuata göre, AB içinde üretilen, AB’ye ithal edilen ya da AB’den üçüncü
bir ülkeye tekrar ihraç edilen tarım ve gıda ürünleri AB gıda mevzuatının
hükümlerine uymak zorundadır.
2.2.3. AB Gıda Mevzuatına Genel Bakış

AB mevzuatının kapsamına giren alanları şöyle özetlemek mümkündür:
^^ Hayvan Sağlığı: Hayvan hastalıkları; hayvan refahı; hayvan çiftlikleri-taşımakesim; laboratuvar hayvanları; ticaret ve ithalat-canlı hayvanlar; hayvansal
ürünler; ticari kontroller-sınır kontrolleri; veteriner sertifikaları, menşe
belirleme ve kayıt; hayvan hareketleri.
^^ Bitki Sağlığı: Zirai ilaçlar-gıda ve yemde kalıntı-güvenilir zararlı kovucular;
zirai ilaçlar-sürdürülebilir kullanım; zirai ilaç güvenirliği; bitki sağlığı ve
biyogüvenlik tedbirleri; GDO’lu gıda ve yem-takip edilebilirlik; GDO’lu
mikroorganizmalar; zararlı organizmalar; etiketleme; koruma altındaki
endemik bitki hareketleri.
^^ Gıda Güvenliği: Gıda-tarım zinciri; ithalat, üretim; bilgilendirme, gıda
etiketleme; tamamlayıcı gıdalar-katkı maddeleri-enzimler-tatlandırıcılar;
yeni tamamlayıcı gıdalar; biyolojik güvenlik; gıda hijyeni, kimyasal
kirleticiler; gıda ile temasa giren maddeler; hormonlar; veteriner ilaçlarının
yetkilendirilmesi; yemler; hijyen; yem katkı maddeleri-GDO’lu yemler; gıda
ve yem pazarlaması.
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AB gıda mevzuatın bir yandan gıda güvenliği ile tüketiciyi korurken bir
yandan oluşturulan asgari kural ve standartlar ile birlik içi serbest ticarete karşı
çıkabilecek gıda güvenliğine dayalı engellerin de önüne geçmeye çalışmaktadır.
Bu çerçevede, AB gıda mevzuatının kullandığı temel araçlar şöyledir:
^^ Güvenli olmayan gıda pazara çıkmamalıdır,
^^ Gıda sağlığa zarar verecek nitelikte olduğu ve insan tüketimine uygun
olmadığı zaman güvensiz olarak nitelenmektedir,
^^ Gıda ve yemler geriye doğru takip edilebilmelidir,
^^ Gıda üreticileri ürettikleri gıdanın güvenli olmasından sorumludur.
Bu prensipler, tüm gıda üreticileri ve yemler dâhil tüm gıda girdileri için geçerlidir.
Gıda iş alanı sektörde gıda zincirinin herhangi bir noktasında yer alan kar güden
ya da gütmeyen özel ya da kamu tüm kuruluşları kapsamaktadır.
2.3. Ticari Sorunlar
2014 yılında konuyla ilgili olarak Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen
çalışmada, AB tarafından da geçerli olan SPS gerekliliklerinin Türkiye tarafından
tam olarak karşılanması ile ortaya çıkacak kazançlar belirlenmiştir (Dünya
Bankası, 2014: 66). Ancak, halen bu konuda Türkiye’nin AB’ye yapmakta olduğu
ihracatta sözü edilen gerekliliklerin tümünü sağlanamamasının yanı sıra bazı
birtakım teknik engellerde mevcuttur.
Buna örnek olarak, SPS gerekliliklerinin uygulanmasında yetersizliklerinden
dolayı AB mevzuatına göre ülkemizden AB’ye yapılan bazı tarımsal ürünlere
uygulanan “kontrol sıklığı” uygulamalarının yanında zaman zaman konulan
ürün kotaları da söz konusudur.
Türkiye ve AB arasında hayvansal ürünler konusundaki ticarette AB’nin uyguladığı
“risk değerlendirme” yaklaşımı kapsamında Türkiye’den AB’ye kırmızı et ve canlı
hayvan ihraç edilememektedir. Bunun ana nedenlerinden birisi Dünya Hayvan
Sağlığı Kurumu (OIE) tarafından Türkiye’nin deli dana hastalığı konusundaki risk
durumunu belirsiz olarak değerlendirmiş olmasının yanı sıra diğer bazı bulaşıcı
hayvan hastalıkları ile ilgili sıkıntılardır. Bu amaçla geçmiş olduğumuz yıllarda
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Trakya Bölgesi, ”hastalıktan ari bölge”
olarak belirlenmiş ve bunun ülke bazında yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Kanatlı hayvanlarda görülen “yalancı tavuk vebası” ve diğer bazı hastalıklar
nedeniyle AB’nin Türkiye’den işlenmemiş kanatlı et ithalatı söz konusu
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olmamaktadır. Ancak bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çabaları
ile AB’ye uyum amacıyla mevzuat ve uygulama konularında ciddi gelişmeler
kat edilmiş durumdadır. Damızlık işletmelerin ruhsatlandırılması, hayvan
hastalıklarıyla mücadele yönetmelikleri ile hayvan refahı konusundaki mevzuatın
geliştirilmesi, AB fon desteği ile uzun vadeli “Veterinerlik Stratejisi”nin
hazırlanması gibi gelişmeler bu konudaki ticaretin gelişmesi konusunda önemli
adımlar olarak görülmektedir.
Süt ve süt ürünlerine hayvancılık işletmelerin dağınıklığı, işletme düzeyinde çiğ
süt kriterlerinin AB’nin asgari gerekliliklerini karşılayamaması gibi nedenlerden
Türkiye’den AB’ye sadece onaylı süt işleme firmalarından belli süt ürünleri ihracat
edilebilmektedir.
AB ile ticaretimizdeki teknik engeller ve sağlık ve bitki sağlığı kriterlerinin
karşılanamamasından kaynaklanan sorunlar devam ettiği takdirde Gümrük
Birliği’ne tarım ürünlerinin dâhil edilmesi ülkemizin muhtemel refah kazançlarını
olumsuz etkileyecektir. Sağlık ve bitki sağlığına ilişkin AB kriterlerine uyumu
artırmak Türkiye’nin ABD ile ayrı bir STA müzakere etmesi söz konusu olduğunda
benzer sorunlarla karşılaşılmasını engelleyecektir (Alkan, 2015, sayfa 108).

3. AB Gıda Mevzuatı-Meyve ve Sebzeler İçin Örnek
İnceleme
Tarım ürünleri ihracatımızda meyve ve sebzelerin ön planda olması sebebiyle
AB’nin bu alandaki gıda güvenliği prensipleri mercek altına alınmıştır. AB’de
meyve ve sebzelerin kalitesini geliştirmek amacıyla meyve ve sebze ürünlerine
çeşitli standartlar getirilmiştir. Bu standartların sayısı 36’dan 10’a indirilmiş olup,
standartların kapsadığı ürünler elmalar, turunçgiller, marul, kısa ya da uzun
yapraklı hindiba, şeftali ve nektarin, domates, tatlı biber ve çilektir.
Ayrıca özel standart bulunmayan bazı ürünler de bulunmaktadır. Kayısı, enginar,
kuşkonmaz, patlıcan, avokado, fasulye, Brüksel lahanası, havuç, karnabahar,
kabak, salatalık, çiftlik mantarı, kabuklu fındık, lahana, kavun, soğan, bezelye,
pırasa, erik, kereviz sapı, ıspanak, kabuklu ceviz, karpuz bu meyve ve sebzeler
arasındadır.
Proses edilmek için üretilmiş meyve ve sebzelerde ortaya çıkan şekilsizlik, küçük
boylu olmak gibi faktörleri üye ülkeler standart dışında tutabilmektedir ancak
bu ürünlerin işleme amaçlı, hayvan yemi ya da benzeri ibareler ile etiketlenmesi
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gerekmektedir. Sarımsak ise ithalat lisansına ve menşei şahadetnameye tabiidir.
AB müktesebatında pazarlama standartlarına tabii ürünler için uygunluk
kontrolleri de mecburidir. Her üye ülke bu ürünleri pazarlayan tüccarlara ilişkin
bir veri tabanı oluşturmalıdır. Bu veri seti AB içinde, AB dışına ihraç ya da AB
ülkelerine ihraç yapabilmek amacıyla ürünlerini üreten ve /veya uzaktan, on-line
veya diğer yöntemler ile satışa sunan tüm tüccarları kapsamaktadır. Üye ülkeler
bu kontrolleri selektif olarak uygun periyodlar ile uygulamalı ve kontroller risk
analizine dayanmalıdır. Risk analizi ise veri tabanında tüccar ile ilgili bilgilere
dayanmalıdır. Bir ürün grubunun standartlara uyumsuzluğunun yaratabileceği
riskler üye devlet tarafından konulmuş kriterler ile belirlenmelidir. Ciddi
boyutta uyumsuzluklar ile karşılaşılması durumlarında üye ülkeler kontrollerini
sıklaştırmalıdır.
Üçüncü ülkelerden meyve ve sebze ithalatında üçüncü ülkeler kendi uygunluk
kontrollerini uygulamış ülkeler AB Komisyonuna bu uygulamaların AB’nin özel
şartlarını karşılayıp karşılamadıklarını ya da eşdeğer standartları sorabilmektedir.
Bu uygulamaları tamamlamış bir ülkenin ürünleri için ‘onaylandı’ statüsü
verilebilmektedir. Ancak AB dışındaki bir ülkenin yetkili kurumları tarafından
onaylanmış bir ürün grubu için yeteri miktarda uygunluk sertifikasında belirtilen
özelliklere uyumsuzluk tespit edilmesi halinde AB komisyonu bu ürünler için
onay statüsünü askıya alabilmektedir. Tek tek ürünler için spesifik AB pazarlama
standartları UNECE standartları ile uyumlu olmalıdır.
Tüm bu ifade edilen çalışma ve açıklamalara ilişkin olarak AB’nin yaş sebze
ve meyve ticaretine yönelik prensipleri içeren örnek uygulama Bölüm 4’de yer
almaktadır.
Örnek İnceleme (Avrupa Pazarında Taze Meyve ve Sebzelerin Hangi Şartlara
Uyması Gerekir?6 ):
Avrupa, gıda güvenliği konusu oldukça fazla konuda taleptebulunmakta olup, bu
nedenle taze meyve ve sebzeler konusunda çeşitli yasal ve zorunlu uyulması gereken kurallar vardır. Ancak bu konuda ek veya niş pazar kalite standartlarını uygulayarak kendinizi ayırt etme fırsatları da vardır. Bu konuda, en yaygın gereksinimlere
ve standartlara ek olarak, organik veya adil ticaretekonu olan taze meyve ve sebzeleri gibi niş pazarlara uygulanan özel istisnalar da söz konusudur. AB’nin Meyve ve
Sebze ürünlerine ilişkin mevzuatı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
6

https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/buyer-requirements
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Tablo 8: AB ve Türk Meyve ve Sebze Ürünleri Mevzuat Karşılaştırılması

AB Mevzuatı

Türk Mevzuatı

“Bitkilere veya Bitkisel Ürünlere
Zararlı Olan Organizmaların
Topluluğa Girişlerine Karşı
ve Onların Topluluk İçinde
Yayılımına Karşı Koruyucu
Önlemlere İlişkin” 8 Mayıs
2000 tarih ve 2000/29/AT sayılı
Konsey Direktifi

^^ Bilimsel Çalışma, Deneme ve Çeşit Islahı
Amacıyla Bitki, Bitkisel Ürün Ve Diğer
Maddeler İle Zararlı Organizmaların
Ülkeye Girişi ve/veya Ülke İçinde Dolaşımı
Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/59)

2002/63/EC Bitki ve Hayvan
menşeili zirai ilaç kalıntılarının
resmi kontrol amacıyla
örneklenmesi için Topluluk
metotları

^^ Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde
Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının
İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere
Dair Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi:
17.12.2011 ve Sayı: 28145)
^^ Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit
Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune
Alma Metotları Tebliği (Tebliğ No: 2011/34)

Tüzük 396/2005 Gıda ve Yemlerde Azami Zirai İlaç Kalıntı
Oranı

^^ Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum
Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (Resmî Gazete
Tarihi: 25.11.2016 ve Sayı 29899- Mükerrer)
^^ Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda
Bulunabilecek Farmakolojik Aktif
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum
Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (Resmî Gazete
Tarihi: 07.03.2017 ve Sayı 30000)

Tüzük 1107/2009 Bitki Koruma
Ürünlerinin Pazara Çıkarılması
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^^ Bitki Koruma Ürünlerinin
Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı
Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete
Tarihi: 09.11.2017 ve Sayı 30235)
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Direktif 2003/2003 Gübrelerin
Dolaşımı

^^ Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Yönetmeliği (Resmî Gazete Tarihi:
29.03.2014 ve Sayı 28956)
^^ Nitrat Azotu İçeren Kimyevi Gübrelerin
Satışı, Nakli ve Stok Bildiriminin
Kontrolüne Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2015/42) (Resmî Gazete Tarihi: 10.10.2015
ve Sayı 29498)
^^ Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine
Yönelik Tebliğ (Tebliğ No: 2017/17) (Resmî
Gazete Tarihi: 06.04.2017 ve Sayı 30030)

Direktif 2008/90 Meyve üretimi
için meyve bitkileri ve çoğaltma
materyallerinin pazarlanması

^^ Bitki Çeşit, Çeşit Adayı Ve Islah
Materyalinin Tohumculuk Kuruluşlarına
Devri, Tohumluk Üretimi Ve Pazarlama
Hakkı Satışı Hakkında Yönetmelik (Resmi
Gazete Tarihi: 25.09.2014 ve Sayı 29130)
^^ Doku Kültürü Yöntemleri İle Meyve/Asma
Fidanı/Üretim Materyali vVe Çilek Fidesi
Üretimi, Sertifikasyonu İle Pazarlaması
Tebliği (Tebliğ No: 2010/47) (Resmi Gazete
Tarihi: 02.10.2010 ve Sayı: 27717)
^^ Meyve Fidanı ve Üretim Materyali
Sertifikasyonu İle Pazarlaması Yönetmeliği
(Resmî Gazete Tarihi: 12.03.2013 ve Sayı
28585)

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2020.

Ürününüz Hangi Yasal ve Yasal Olmayan Şartlara Uymalıdır?
Avrupa’ya taze meyve ve sebze ihraç ederken, aşağıdaki şartlara uymak
zorunluluğu vardır. Bu gereksinimler (i) gıda güvenliği, (ii) ürün kalitesi, (iii)
sosyal, çevresel ve iş güvenliği tedbirleri şekilde sınıflandırılabilir. Konuya ilişkin
ana tedbirler şunlardır:
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Pestisitlerin Sınırlı Kullanımı: AB Tüzük 396/2005 Gıda ve yemlerde Azami Zirai
İlaç Kalıntı Oranı çerçevesinde sağlık ve çevresel risklerden kaçınmak için, AB
gıda ürünleri içindeki ve üzerindeki pestisitler için maksimum kalıntı seviyeleri
(MRL) belirlemiştir. İzin verilenden daha fazla pestisit içeren ürünlerin AB
pazarına girmesi mümkün değildir. Almanya, Hollanda ve Avusturya gibi çeşitli
üye ülkelerdeki alıcılaryasal MRL’nin % 33 ila % 70’inin üzerinde duyarlılıklar
talep etmektedirler. Özellikle AB taze meyve ve sebze pazarına girmek isteyen
daha fazla ihracatçı ülke ve firmaları, AB’nin pestisit programları ve sınırlamalar
hakkında daha açık bilgi talep etmektedirler. Toptancılarda gönderilen her türlü
yaş meyve ve sebze, perakendeciye ulaşmadan önce mutlaka kontrol edilmektedir.
Pestisit yönetimi, üretici veya ihracatçı olarak 3. ülkelerin sorumluluğundadır.
Kalıntıların Önlemek: AB 1881/2006 no’lu tüzüğün ekinde gıdalarda yer
alabilecek azami kalıntı oranları belirlenmiştir. Kalıntı maddeleri gıdaya dışarıdan
ilave edilmiş olan maddeler olup, üretim, paketleme, taşıma veya bekletme
aşamalarının bir sonucu olarak da bulunabilirler. AB, tarımsal mücadele ilaçlarına
MRL’lerine benzer şekilde birçok sınırlar koymuştur. Özellikle nitrat (ıspanak
ve marulda) ve kadmiyum, kurşun, cıva ve inorganik kalay gibi ağır metaller
için limitler, taze meyve ve sebzeleri de içermektedir. Örneğin, taze meyve veya
sebzelerin çoğunda kurşun kirliliği sınırı 0,10 mg/kg ve kadmiyum 0,050 mg/kg
olarak sınırlandırılmıştır.
Önceden Hasat Edilmiş Taze Meyve ve Sebzeler için Mikrobiyolojik Kriterler:
Önceden hasat edilmiş taze meyve ve sebzelerin yanı sıra pastörize edilmemiş
meyve suları veya filizlenmiş tohumları temin ederken, salmonella ve E. coli
gibi mikrobiyolojik tehlikeleri içeren durumlar dikkate alınmalıdır. Söz konusu
ürününü test ederken bu tip mikrobiyolojik olarak tanımlanan maddeler
olmamalıdır. 2073/2005 sayılı Avrupa Tüzüğü (EC) ile test yöntemleri, örnekleme
planı ve ölçüm limitleri hakkında detaylı bilgi tüm ilgililerle paylaşılmaktadır.
Bitki Sağlığı: AB’ye ihraç edilen taze meyve ve sebzelerin, bitki sağlığıyla ilgili
Avrupa mevzuatına uyması zorunludur. AB, Avrupa’daki bitkilere ve bitkisel
ürünlere zararlı organizmaların ortaya çıkmasını ve yayılmasını önlemek için
bitki sağlığı gereksinimlerini belirlemiştir. Bu gereklilikler, ithalatçı ve ihracatçı
ülkelerdeki yetkili gıda güvenliği birimleri tarafından yönetilmektedir. En önemlisi,
ihracatçı ülkelerin AB ile bitki sağlığı anlaşmaları yapması gerekmektedir. Aksi
takdirde, Avrupa’ya ihracat yapılmasına izin verilmemektedir.
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2000/29/AT sayılı Konsey Direktifi üye devletlerin bitki sağlığına ilişkin
düzenlemeleri arasındaki farklılıklar nedeniyle uyumlaştırma sürecinde pek
çok değişikliğe uğramıştır. Nihayetinde ise, üye devletlerarasında bitki sağlığı
düzenlemelerinin esasını oluşturan üç temel ilke üzerinde mutabakata varılmıştır:
(i) şeffaflık, (ii) ortak karantina zararlı listesi ve (iii) özel durumlarda alınacak acil
önlemler. Ek olarak üye devletler, kendi aralarındaki bitki ve bitkisel ürünlerin
ticaretini, Uluslararası Bitki Sağlığı Sertifikası ve bunun uygulanmasına ilişkin
kurallar çerçevesinde yürütmektedirler. Bitkiler, bitki ürünleri ve diğer ilgili
maddeler hareket halinde oldukları zaman bir pasaport taşımak zorundadır.
Pasaport ürünlerin AB kontrol sisteminden geçtiğini göstermektedir. Bu pasaport
uluslararası ticarette kullanılan bitki sağlığı sertifikası yerine geçmektedir.
Yapraklı sebzeler (kereviz, fesleğen, gibi), narenciye, patlıcan, trabzon hurması
(kaki), elma, armut, mango, çarkıfelek, erik, üzüm, yabanmersini, ayva ve acı
salatalık gibi meyve ve sebzeler sağlık kontrollerine tabidir ve nakliyeden önce
bitki sağlığı sertifikalarının temin edilmesi gerektirir.
Pazarlama Standartları: AB mevzuatı, tüm taze meyve ve sebzelerin minimum
kalitesi ve minimum tazeliği koruma süreleri için genel ve özel pazarlama
standartlarını belirlemektedir. Bu pazarlama standartları, “Ekstra Sınıf ”, “Sınıf
I” ve” Sınıf II” gibi ürünlerin özelliklerini, farklı boyut kodlarını ve izin verilen
kalite ve boyut toleranslarını belirler.
Tercih edilen ebatlar, farklı AB pazarları arasında değişmekle birlikte, kalite
genellikle “Ekstra Sınıf ” veya “Sınıf I” olarak sınıflanmaktadır. Bazı aday
ülkelerinde, işleme sanayinde veya daha alt resmi segmentlerde Sınıf II ürünler
için bir pazar bulmak mümkündür. Aşağıda verilen taze meyve ve sebzeler için
belirli pazarlama standartları vardır. Bu ürünlere her sevkiyat için bir uygunluk
belgesi düzenlenmelidir. Bu sertifikalar Avrupa kontrol kuruluşları tarafından ve
bazı durumlarda menşei ülke tarafından verilebilir. 543/2011 sayılı AB Tüzüğü
Ek III’te aşağıdaki taze meyve ve sebzeler için örnek bir uygunluk sertifikası yer
almaktadır, bu tüzüğün kapsadığı ürünler elma, narenciye, kivi, marul, kıvırcık
ve geniş yapraklı hindiba, şeftali ve nektarin, armut, çilek, taze biber, sofralık
üzüm, domates gibidir.
Öte yandan, belirli bir pazarlama standardının kapsamadığı taze meyve ve
sebzeler aşağıdaki standartlara uymak zorundadır:
^^ 543/2011 sayılı AB Tüzüğünün A Bölümündeki Ek I’deki genel pazarlama
standartları (GMS); veya
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^^ Uygulanabilir UNECE standardı (bazen AB standardından daha az katı
olarak tanımlanabilir).
Kendi uygunluk kontrollerini uygulamış ülkeler AB Komisyonuna bu
uygulamaların AB’nin özel şartlarını karşılayıp karşılamadıklarını ya da eşdeğer
standartları sorabilmektedir.
Bu uygulamaları tamamlamış bir ülkenin ürünleri için ‘onaylandı’ statüsü
verilebilmektedir. Ancak AB dışındaki bir ülkenin yetkili kurumları tarafından
onaylanmış bir ürün grubu için yeteri miktarda uygunluk sertifikasında belirtilen
özelliklere uyumsuzluk tespit edilmesi halinde AB komisyonu bu ürünler için
onay statüsünü askıya alabilmektedir.
İşletmeciler, yukarıda yer alan AB veya UNECE standardıyla çalışıp çalışmamayı
seçmekte özgürdür. Söz konusu olan taze meyve ve/veya sebze belirli bir Avrupa
standardı kapsamında değilse, CodexAlimentarius’ta da benzer standartları
kontrol edilebilme şansına da sahiptir.
AB’ye İthal Edilen Gıdaların Kontrolü: Gıda güvenliğini sağlamak ve çevreye
zarar vermekten kaçınmak için AB ülkelerine ihracat edilecek her tür taze
meyve ve sebzeler resmi kontrollere tabi tutululmaktadır. Bu kontroller, AB
ülkelerinde pazarlanan taze meyve ve sebzelerin güvenli ve uygulanabilir tüm
yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamak için yapılmaktadır. Bu amaçla üç
tür kontrol söz konusudur:
a) Belgesel kontroller,
b) Kimlik kontrolleri,
c) Pazarlama standartlarına uygunluk kontrolleridir.
Belirli ülkelerden gelen belirli taze meyve ve sebzelerde yapılan kontrollerde
istenilen koşullara tekrar tekrar uyulmaması durumunda, AB kontrolleri daha
yüksek düzeyde yapmaya veya acil durum önlemlerini almaya karar verebilir.
AB’nde ithalat ve pazarlamanın her aşamasında kontroller yapılamakta olup, bu
kontrollerin çoğu, giriş noktalarında gerçekleştirilmektedir.
Meyve ve sebze ürünlerin AB’ne ithalatında geriye doğru takip edilebilirlik
mecburidir. Bu çerçevede AB’de ithalatçılar ithal ettikleri ürünlere ilişkin menşe
belgesi bulundurmak zorundadır. Ayrıca bitki sağlığı sertifikası, paketleme
listesi, gümrükleme dokümanları ve ayrıca geriye doğru takip edilebilirlik için
bir lot kodu ya da Global GAP numarası bulundurulmalıdır.Kendi uygunluk
kontrollerini uygulamış ülkeler AB Komisyonuna bu uygulamaların AB’nin özel
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şartlarını karşılayıp karşılamadıklarını ya da eşdeğer standartları sorabilmektedir.
Ayrıca AB’deki taze meyve ve sebze ithalatçıları için ürünlerin izlenebilirliği
zorunludur ve bunu yerine getirmek için, Avrupalı i thalatçılardan tüm taze meyve
ve sebzeler için menşe kanıtı sağlamaları söz konus u dur. Ürünlerin yükleme
belgeleri, bitki sağlığı sertifikası, paketleme listesi ve özel belgelere ek olarak, aynı
zamanda çok sayıda numara veya Global GAP gibi ben z ersiz bir izlenebilirlik
kodu kullanmanız gereklidir.
Garanti Olarak Belgelendirme: Gıda güvenliği, tüm Avrupa gıda sektörlerinde
öncelikli olduğu için, çoğu alıcının belgelendirme şeklinde AB’ye taze meyve ve
sebze ihracat edenlerden ekstra garanti talep etmesi söz konusu olabilir. Tedarik
zincirindeki tüccarlar, gıda işleyicileri ve perakendeciler gibi tüm alıcılar, tehlike
analizi ve kritik kontrol noktalarına (HACCP) dayanan bir gıda güvenliği yönetim
sisteminin uygulanmasından sorumludurlar.
Global GAP: Avrupa’ya taze meyve ve sebze ihraç etmek için gerekli olan en
sık talep edilen sertifika şeması Global GAP’dir. Bu, taze meyve ve sebzelerin
tüm tarımsal üretim sürecini kapsayan bir sertifikalandırma ve standart
sürecidir. Tarladan ya da bahçedeki tüm üretim sürecinde yer alan tüm faaliyet
ve uygulamaları içermektedir. Global GAP gıda güvenliğinin yanı sıra çevre,
çalışma koşulları ve ürün kalitesine de odaklanır. Çoğu AB ülkesinde pazarlama
zincirinde yer alan süpermarketler için asgari bir standart haline gelmiştir.
BRC: Global GAP’a ek olarak, diğer gıda güvenliği yönetim sistemleri de söz
konusu olabilir. Kuzeybatı Avrupa pazarındaki hemen hemen tüm ithalatçılar,
hijyen ve güvenlik için yaygın bir standart olarak uygulanan BRC Küresel
Standartlarına uyulmasını istemektedirler.
IFS, SQF, FSSC 22000: Avrupa anakarasında, taze meyve ve sebze ithalatçıları
bazı durumlarda zaman zaman IFS gıda standardı, Güvenli Kaliteli Gıda (SQF)
programı, FSSC 22000 veya sektörde geliştirilen diğer standartlara uyulmasını
da istemektedirler. Bahsedilen tüm yönetim sistemleri, Global Gıda Güvenliği
Girişimi (GFSI) tarafından tanınmakta olup, genel olarak bu standartlar ağırlıklı
olarak büyük perakende zinciri firmalar tarafından istenilmektedir. Bu tip
sertifika programlarına uyum, ülkeler, ticaret kanalları ve pazar koşulları arasında
farklılık gösterebilmektedir. Ancak özellikle ürünlerin tedarikine ilişkin azalma,
erken ya da geç hasat dönemleri gibi koşullarda ithalatçılar ve dağıtım zincirinde
yer alan firmalar alıcılar daha az esnek olabilmektedirler.
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Etiketleme ve Paketleme: AB pazarına gerecek olan her tür taze meyve ve
sebzelerin gıda etiketlemesiyle ilgili mevzuatı uymaları gerekir (EC 1169/2011
sayılı Direktif).
Taze meyve ve sebze için belirlenen etiketler aşağıdaki bilgileri içermelidir:
^^ Paketleyicinin veya göndericinin adı ve adresi,
^^ Ürünün adı ve çeşidi (ürün ambalajın dışından görünmüyorsa),
^^ Menşei ülke,
^^ Sınıf ve büyüklük (pazarlama standartlarına atıfta bulunarak),
^^ İzlenebilirlik için lot numarası veya Global GAPsertifikalı ise GGN
(önerilen),
^^ Paketleyicinin adı ve adresini değiştirmek için resmi kontrol işareti (isteğe
bağlı).
AB ülkelerinde pazarlanan taze meyve sebzelerin ambalajları, çevreyi korumayı
amaçlayan genel şartlara ve ayrıca tüketicilerin sağlığına herhangi bir riski
yaratmamak için tasarlanan özel hükümlere uygun olmalıdır. Ambalaj ürünü
bulaşması, sızıntı ve su kaybına karşı korumalı olmalıdır.
Alıcılar Genellikle Hangi Ek Koşullara Sahiptir? AB ülkelerindeki alıcılar,
satış kanallarına ve ürün segmentlerine bağlı olarak sıklıkla özel gereksinimlere
sahiptir. Ortak alıcı gereksinimleri aşağıdakileri içerir:
Sosyal ve Çevresel Uygunluk: Üretim alanlarında sosyal ve çevresel koşullara
uyumlu olunmasına ilişkin artan bir ilgi söz konusudur. Avrupalı alıcıların
çoğunda ithalatçılar tarafından uyulması istenilen davranış kuralları söz
konusudur. Özellikle taze meyve ve sebzeler için çoğunlukla, ürünlerin kalitesi
birinci önceliğe sahip olmakla birlikte, sosyal uygunluk da önemli bir kriter
olarak gündemdedir. Kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili girişimler ve
uygulamalar, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde farklılıklar göstermektedir. Doğu
Avrupa ülkelerinde, daha az sayıda alıcı katı bir sosyal uygunluk gerektirirken,
Batı Avrupa ülkelerinde bazı çokuluslu şirketler bile kendilerine özgü uyum
programlarına sahiptir. Örnekler arasında Unilever’in Sürdürülebilir Tarım
Kanunu ve Tesco’nunNurture gibi akreditasyon gereklilikleri bulunmaktadır.
Sosyal uyumluluk açısından bir ithalatçıyı sizi etkileyen bir girişim;
^^ Sürdürülebilir taze meyve ve sebze ithalatını 2020’de (2016 bazında) % 25
oranında artırmak amacıyla Taze ve İçerikleri programına sahip olan “IDH
Sürdürülebilir Ticaret Girişimi”;
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^^ Kuzeybatı Avrupa’da “İş Sosyal Uygunluk Girişimi (BSCI)”;
^^ Referans ve öz değerlendirme araçlarını sağlayan “Küresel Sosyal Uyum
Programı (GSCP)”;
^^ İşçi hakları, sağlık ve iş güvenliği, çevre ve iş etiği konusundaki
performansınızı değerlendirmek ve yönetmek için kar amacı gütmeyen bir
üyelik kuruluşu olan “Sedex”;
^^ İngiltere’deki “Etik Ticaret Girişimi (ETI)” önem kazanmaktadır.
Taze meyve ve sebzeler için sosyal veya sürdürülebilir adil ticaret etiketlerde
kullanılacak bazı kelime ve deyişlere örnekler olarak “Kavramak, Anlamak,
Kapmak”; “Yaşam Adil”; “Ticaret Fuar”; “Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları
Birliği)/UTZ-Sürdürülebilir Tarım Ağı)” gibi ibareler yer alabilir. Adil ticaret
etiketleri, karmaşık gereksinimleri ve yüksek maliyetleri nedeniyle her zaman
öncelikli olmayabilir.
İyi İlişkiler ve Şirket Performansı: Gıda güvenliği gerekliliklerine, kalite
standartlarına ve sertifikalara uymak, Avrupa’daki taze meyve ve sebze pazarlamak
için bir önkoşuldur, ancak yine de başarının garantisi olarak görülmemelidir.
Pazarda yer alan alıcılar güven ve güvenilirlik ararlar, burada ithalatçıların ve
tedarikçilerin becerileri ve performansları da ürünleri kadar önemli olabilir. Taze
meyve ve sebze ticaretteki en önemli güven unsurlarından bazıları zamanında
teslimat, pro-aktif iletişim ve anlaşmalara bağlılık gibi konulardır.
Ancak, iyi davranış her iki yönde de işe yarar, bu nedenle itibarları kötü olan
veya yalnızca kısa vadeli bir ilgi gösteren alıcıların pazarda devamlılıkları zordur.
Bu hızlı hareket eden ve bozulabilen pazarda, kalite bozulmaya başladığında
veya talep yavaşladığında taze meyve ve sebzelerin çok düşük fiyatlara “elden
çıkarmak” gibi ani kararlar söz konusu olabilir. Bu durumlarda alıcı ve satıcının
profesyonel davranışları çok önemlidir. Bu nedenle AB ülkelerine taze meyve ve
sebze ithal eden firma ve kişilerin;
^^ Teslimat ve ödeme koşulları, ürün özellikleri ve sertifikalar gibi önemli
konularda alıcılarıyla olan anlaşmaların yapımında ve onay aşamasında
tutarlıkları önemlidir.
^^ Ayrıca, piyasa istihbarat platformlarından da haber olmaları gereklidir.
Niş Pazarlar İçin Gereksinimler Nelerdir? Resmi ve ortak gereksinimlere ek
olarak, organik taze meyve ve sebzeler gibi niş pazarlara özel gereksinimler
uygulanır.
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Organik Ürünler: Büyüyen Bir Niş Pazar: Artan sayıda Avrupalı tüketici,
doğal yöntemler kullanılarak üretilen ve işlenen taze meyve ve sebzeler ile gıda
ürünlerini tercih etmektedir. Organik taze meyve ve sebzeler daha yüksek üretim
maliyetine sahiptir, ancak aynı zamanda Avrupa pazarında daha yüksek fiyatlarla
alıcı bulabilmektedirler.
Avrupa Birliği üye ülkelerinde organik ürünler pazarlamak için, AB mevzuatında
belirtilen organik üretim yöntemlerinin kullanılması gereklidir. Ayrıca, taze
meyve ve sebzelerin organik olarak pazarlanabilmesi için bu ürünler için üretim
yöntemlerini en az iki yıl önceden beri kullanıldığının belgelenmesi gerekir.
AB’ye taze meyve ve sebze ithal edenlerin, AB organik kontrol kuruluşlarından
ithalat izni almaları gereklidir. İzin için yapılan başvuru ile söz konusu ürünün
üretimi akredite bir sertifikasyon firması tarafından denetlendikten sonra, “AB
organik ürün logosu” ile “standart sahibi üreticinin logosu birlikte kullanılabilir.
Ayrıca;
^^ Toprak Birliği (özellikle İngiltere’de geçerli),
^^ Naturland (Almanya),
^^ BioSuisse (İsviçre) gibi standartlarda denetimden sonra etiketlerde yer
alabilir. Bu standartlar birbirlerinden biraz farklıdır, ancak hepsi organik
üretim ve etiketlemeyle ilgili AB mevzuatına uygundur.
Organik İçin Yeni Mevzuat: Halihazırda uygulanmakta olan 834/2007 sayılı organik
tarım tüzüğünün, 1 Ocak 2022 itibariyle 2018/848 sayılı yeni Tüzük ile yürürlükten
kaldırılacak olup, Avrupa Komisyonu, daha sonrası için yeni organik yasalar için bir
öneride bulunmuş ve yeni bir kurallar dizisi uygulanmasını planlanmıştır.
Bu kapsamda ile adil rekabeti garanti altına almayı, sahtekârlığı önlemeyi ve
tüketici güvenini arttırılması amaçlamaktadır. Böylece, AB’ye ürün tedarik edene
ithalatçılara daha sıkı düzenlemeleri uygulamaya başlayacaktır.
Genel olarak, organik düzenleme ve testlerin titiz olması beklenmektedir. İzinsiz
olarak kullanılan maddelerin kalıntıları, organik ürün sertifikasyonun doğrudan
iptal edilmesine neden olabilecektir.
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4. Sonuç ve Öneriler
Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerine genişletilmesi ile birincil ve işlenmiş tarım
ürünleri ticaretine ilişkin yapılan çalışmalarda yukarıda detayları verilen her iki
yaklaşım için temel olarak şu ortak sonuçlara varılmıştır:
i.

Gümrük Birliği tarım ürünlerine genişletildiğinde hem toplam ulusal
gelirde hem de tarım sektörü içinde tarımsal ticaretin payı artabilecektir.

ii.

Tarımsal ithalatın artmasına karşın tarımsal üretimin payı düşebilecektir.

iii.

Artan tarımsal ithalatla birlikte tarım sektöründe dış ticaret dengesi de
bozulabilecektir.

Gümrük Birliğinin tarımsal ürünler kapsamında genişlemesine yönelik
olarak yukarıdaki bölümlerde verilen çeşitli çalışma sonuçlarına göre yapılan
değerlendirmelere göre; Türkiye ve AB açısından ana tarımsal ürünlerdeki
üretimler, ticaret yapıları ve gümrük vergilerinin bütün olarak ele alınması
neticesinde AB’nin buğday, arpa, mısır ve pirinç gibi konularda Türkiye’ye
ihracatının artması söz konusu olacaktır. Öte yanda, yine ayni şekilde AB’nin
Türkiye’ye bitkisel yağ (ayçiçeği, palm, kolza, gibi), yarı işlenmiş tütün ve
bakliyatlara ilişkin ihracatının artması muhtemel olarak görülmektedir Alkan,
2015, sayfa 110-111).
Türkiye’nin klasik tarımsal ihracat ürünlerinden olan fındığın ihracatında
artış olmasının yanı sıra kuru meyvelerden kayısı, incir, üzüm narenciye ve
zeytinyağında önemli bir değişiklik söz konusu olamayabilir. Ayrıca taze kiraz,
elma ve limon gibi meyvelerde ihracatın artması için AB’nin uyguladığı “giriş
fiyatı” uygulamasının kaldırılması önemlidir. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde muz
üretiminin artmasına rağmen AB’den muz ithalatının artması beklenmektedir
(Alkan, 2015, sayfa 111).
Sebze ticaretinde önemli bir değişiklik olması öngörülmemektedir. Ancak
Türkiye’nin son yıllarda artmakta olan sığır eti ithalatının Gümrük Birliğinin
tarım ürünlerine genişlemesi ile daha da artabilmesi mümkündür. AB’nin
Türkiye’ye süt ve tereyağı ihracatının artmasının yanı sıra tavuk eti ve yumurta
ticaretinde değişiklik beklenmemektedir (Alkan, 2015, sayfa 111).
Gümrük Birliğinin tarım ürünleri için de genişlemesi ile tarımsal ürünlerde
artacak olan ticaret kapsamında, yurtiçinde tarımsal ürünlerin fiyatlarının
muhtemelen düşmesi nedeniyle tüketicinin refahının artmasının yanı sıra
tarımsal ürünlerin ithalatının artabilecek olması ile de belli ürünlerde üretimin
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azalması ile de üreticilerin gelirlerinin düşmesi söz konusu olabilecektir.
Geliştirilecek politika mekanizmalarında gözetilecek noktalar aşağıdaki gibidir:
^^ Uzun vadede mukayeseli rekabet gücü görülmeyen alt sektörlerde Gümrük
Birliği’ne karşı tam serbestleşmeye gidilebilecektir. Ancak COVID-19 gibi
salgın dönemlerinde dikkate alınarak gıda arz güvenliğine ilişkin tedbirler
göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle salgın, kıtlık, doğal afetler gibi
dönemlerde ihracat sınırlamaları ve engellemeleri tüketici refahı açısından
önem kazanmaktadır.
^^ Uzun vadede rekabet edebileceği görülen ancak korunup desteklenmesi
gereken alt sektörlerde, koruma politikası devam ettirilmeli ve bu alt
sektörlerde koruma oranları uzun vadeye yayılacak şekilde kademeli olarak
düşürülmelidir.
Gümrük Birliği’nin genişleme sürecinde tarımı da içermesinin
değerlendirilmesinde, Türkiye ile AB arasındaki tarımsal ticareti olumsuz
etkileyen sorunların giderilmesi kapsamında öncelikli olarak tarımsal altyapının
iyileştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca görece olarak verimliliği düşük olan
sektörlerde üretim yapan üreticilere yönelik tarımsal destekler, kırsal kalkınma
yatırımları, verimliliği arttırmaya yönelik projeler ile araştırma ve geliştirme
faaliyetlerinin geliştirilerek üretim artışları ve fiyat istikrarının sağlanmasına
yönelik politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca gıda ürünlerinde ithalata bağımlılığın
artması, gıda güvenirliğini (food security) olumsuz etkileyebilecektir. Nitekim
gıda ithalatının yapıldığı ülkelerdeki tarımsal üretimde görülen herhangi bir
olumsuz gelişme ya da ithalat yollarının kapanması, gıda arzının gıda talebini
karşılayamaması anlamına gelecektir (Alkan, 2015, sayfa 112).
Son dönemde COVID-19 salgını sürecinde uluslararası gıda ticaretinde yaşanan
kota ve satış kısıtlamaları belli ülkelerde ve belli bölgelerde gıda güvenilirliğinde
sıkıntılara neden olmuştur.
AB ile tarım ticaretinin mevcut Gümrük Birliği ile aynı koşullar altında
genişletilmesini içeren birinci yaklaşımın benimsenmesi halinde AB’nin çeşitli
üçüncü ülkeler ile yapmakta olduğu STA’lar yarattıkları asimetrik ticaret açısından
hassasiyet taşımaktadır. Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerine genişletilmesi
sonucu AB’nin STA’a yaptığı ülkelerden gelecek birincil tarım ürünlerine
Türkiye pazarının açılma zorunluluğu, dış ticaret dengesini de olumsuz yönde
etkileyecektir. Dolayısıyla ortaya çıkan asimetrik ticareti yumuşatmak ya da
ortadan kaldırmak amacıyla bu ülkelerle karşılıklı taviz ve işbirliği anlaşmalarının
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yapılmasını mümkün kılan stratejiler geliştirilmeli ve söz konusu ülkeler ile bu
yönde diyalog çabaları yoğunlaştırılmalıdır. AB ile tarım ürünlerinde karşılıklı
daha ileri tavizler ve işbirliği çerçevesinde yapılacak güncellenmeyi kapsayan
ikinci yaklaşımın benimsenmesi halinde bu anlaşmanın AB’nin diğer ülkeler
ile yaptığı STA’lardan bağımsız olması sebebiyle herhangi bir asimetrik ticaret
riski oluşmayacaktır. Bu ülkeler ile ayrı karşılıklı taviz ve işbirliği anlaşmaları
oluşturup oluşturmamak Türkiye’nin tasarrufunda kalacaktır.
AB ile birincil tarım ürünlerinde bir başka önemli konuda gerek bitkisel gerekse
hayvansal ürünlerde AB mevzuatına uyumun sağlanması, ürün standartlarında
talep edilen seviyelere ulaşılmasıdır. En önemli ihracat kalemimiz olan meyve
ve sebze ürünlerinde, kimyasal kalıntılar hem AB hem de üçüncü ülkeler ile
ticaretimizde önemli bir sorun olmakta ve ürünlerimiz iade edilmektedir.
Ülkemizde kimyasal kalıntı sorununun pestisit ve gübre kalıntısı-nitrat olarak
iki ayağı bulunmaktadır. Bu çerçevede piyasaya çıkarılan pestisitlerin daha iyi
ve sık denetlenmesi, çiftçiler tarafından doğru pestisit kullanılması konusunda
çiftçilerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Kimyasal gübre konusunda ise fazla
verim almak amacıyla gübrenin bilinçsizce kullanılması toprakta yıkanma, yüzey
çıkışları ve buharlaşma yoluyla uzaklaşan gübrenin toprak, su ve hava faunasını
olumsuz etkilemesine sebep olmaktadır. Çiftçilerin bu çerçevede doğru gübre
kullanımı konusunda eğitilmesi ve gübre uygulama zamanları ve metotları
konularında bilinçlendirilmesi ve gübre kullanım planlamasının yapılması önem
taşımaktadır.
Çalışmada belirtildiği gibi çeşitli bitkilerde aflatosin çıkması AB ile ticaretimizde
bir başka sorundur. Bu çerçevede yerel düzeyde kontrol laboratuvarlarının
oluşturulması, üretimden kaynaklanan hataların düzeltilmesi yönünde çiftçiye
destek verilmesi, özellikle ihracatta ürün marka desteği ile daha yüksek standartlı
üretiminin teşvik edilmesi gerekmektedir.
Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde AB mevzuatına ve standartlara uyum
için hayvan hastalıklarına karşı korumanın iyileştirilmesi ve özellikle gıda
zincirinde geriye doğru takip edilebilirliğin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede aşılama programlarının sıkı bir denetimle uygulanması, aşılamalar
konusunda farkındalık yaratılması önem taşımaktadır. Özellikle koyun ve
keçilerin kimliklendirilmesi konusunda çalışmaların devam ettirilmesi ve bu
çerçevede bölgesel hayvan hareketlerinin çok daha sıkı bir şekilde kontrol
edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, AB ülkelerinde ticareti yapılan süt ve süt
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ürünlerinde, sütün kalitesi ürünün fiyatını belirlemektedir. Türkiye’de ise, süt
üretiminin arttırılmasına için geliştirilmiş politikalar genel olarak miktarın
arttırılmasına yönelik olmuş, yağ ve protein oranları dâhil olmak üzere kalite
kriterlerinin önemi çok dikkate alınmamıştır. Yine ülkemizdeki sütlerde hijyen ve
mastitis göstergesi olan bakteri yükü ve somatik hücre sayısı yasalarda belirlenen
kriterlerin çok üzerinde olup, AB standartlarına uyumlu halde değildir. Gümrük
Birliğinin genişlemesi sürecinde, belirlenen bakteri yükünü ve somatik hücre
sayısı standartlarına ulaşılmaması durumunda, AB’ye yönelik süt ve süt ürünleri
ihracatında istenilen hedeflere ulaşılması mümkün olmayacağı gibi, Türkiye bu
konuda da net ithalatçı durumunda olabilecektir.
Ürün standartlarında yapacağımız iyileştirmeler sadece AB ile değil ama üçüncü
ülkeler ile yapacağımız olası karşılıklı taviz ve işbirliği anlaşmalarında da ülkemize
kolaylıklar sağlayacaktır.
Yukarıda yapılan saptamalar çerçevesinde, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
çerçevesinde AB ile ticareti tarım sektörüne genişletilmesinin olumsuz etkilerini
azaltılmak için yapılacak çalışmalar iki ana kategoride toplanabilir:
İç Politikalarda Gerçekleştirilecek Faaliyetler:
^^ Türkiye’de son yıllarda yaygın bir şekilde uygulanmakta ve halen Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan arazi toplulaştırma ve
tarla içi sulama sistemlerine ilişkin yatırımlarla optimum tarımsal işletme
büyüklüğü ve üretimde verimlilik artışına yönelik çabalar arttırılarak
sürdürülmelidir;
^^ Tarım sektörünün artan teknoloji kullanımının yanı sıra AR-GE
faaliyetleriyle üretimde ve verimlilikte sağlanan artışlarla uluslararası
düzeyde rekabet edilebilirlik sağlanmalıdır;
^^ DTÖ ve AB tarafından uyulması öngörülen “sağlık ve bitki sağlığı (SPS)”
kurullarının sadece dış ticaret değil, Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların
sağlığı açısından önemi dikkate alınmalıdır.
AB ile Bağlantılı Olarak Gerçekleştirilecek Faaliyetler:
^^ Dış ticaret engelleri arasında önemli birer sorun olan teknik engellerin
(transit vizeler, taşımacılık kısıtlamaları, sigorta, vb.) çözümü konularına
ilişkin çözüm diyalogları artan bir şekilde devam ettirilmelidir;
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^^ Ülke açısında duyarlılığı yüksek olduğu belirlenen tarımsal ürünleri
belirlenmeli ve yürütülecek müzakerelerde belirlenecek bir süre için bu
ürünler Gümrük Birliği’nin dışında tutulmalıdır.
Çalışmanın birinci yaklaşımı uyarınca, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
çerçevesinde ticaretin tarım sektörüne genişletilmesi süreci bir bütün olarak ele
alınmalı ve yalnızca tarım ürünlerinin Gümrük Birliği’ne dâhil edilmesi şeklinde
düşünülmemelidir.
Bu kapsamda, taşımacılık kotaları ve transit vizeleri gibi teknik engeller
kaldırılmadan, ülkemizin AB’nin diğer ülkelerle yapmış olduğu STA’larına
doğrudan katılımı sağlanmadan ve ülkemizin AB’nin karar alma
mekanizmalarında temsil edilmesine imkân tanınmadan Gümrük Birliği tarım
ürünlerine genişletilmemeli ve ülkemiz pozisyonunu korunmalıdır (Alkan, 2015,
sayfa 112).
İkinci yaklaşım olarak benimsenen AB ile karşılıklı tavizler ve işbirliği anlaşması
imzalanması halinde, AB‘nin diğer ülkelerle imzalamış olduğu STA’lar
kapsamında bu ülkelerle yapılan ticarette ortaya çıkacak asimetrik ticaret riski
ortadan kalkacaktır. Böylece, Türkiye bu ülkelere uygulamakta olduğu ticaret
rejimine devam edebilecektir. Ancak bu ülkeler menşeili ve AB üzerinden gelen
ürünler için menşe kurallarının belirlenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, AB ile birincil ve işlenmiş tarım ürünleri için daha ileri tavizler
ve işbirliği anlaşması imzalanması halinde her iki tarafın da eşit oranda
temsil edileceği bir kurumsal koordinasyon mekanizması kurulmalı ve bu
mekanizmanın sürdürülebilirliği garanti altına alınmalıdır.
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C. Türkiye - AB İkili Ticaret İlişkisi
Çerçevesinde Hizmet Ticaretinin
Düzenlenmesi
Prof. Dr. Sanem Baykal
Doç. Dr. M. Sait Akman*
Doç. Dr. Çiğdem Nas

Executive Summary
Modernization of the Turkey-EU Customs Union is deemed to include some
arrangement of liberalization in trade in services between the parties as agreed
upon in 2015 by the parties. This would result in an increase in the volume of trade
in services which would also be instrumental in an increase in the competitiveness
of the manufacturing sector. The current developments regarding servicification
and the need for increase in productivity also attest to this fact.
The current arrangements provide for trade in services between the parties
under WTO/GATS framework and under MFN rules, since there is no specific
arrangement under the Association regime in this area. In global trade the share
of services is in increase and the EU also include services sector in its current Free
Trade Agreements.
The restrictions in services trade include mostly certain arrangements, such as
prohibitions, permits, quotas etc in domestic legislation/regulations and the
exclusion of foreign service providers from the domestic market access. In that
context, both the regulatory restrictions and the restrictions on the basis of
nationality would have to be reassessed.
*
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The inclusion of services in the current trade framework between Turkey and
EU could be undertaken within a wide range of alternatives, both in form and
substance, from the liberalization of trade in services between the parties to the
access of Turkey into the EU services market. The basic elements of those models
and the basic principles of the EU internal market in this field are analyzed In that
regard, it is pointed out here that the Turkey-EU Association regime provides for
a legal basis for such inclusion, yet the parties may also assess the advantages and
disadvantages of other options. Moreover, the accession process of Turkey to the
EU should also be considered while deciding on the most appropriate alternative.
Whichever degree and method of liberalization of trade in services is preferred
by the parties, it should be pointed out that it would require intensive efforts of
legal harmonization in many sectors in order to adopt EU norms and standards
as well as the strengthening of the administrative capacity in Turkey which would
pave the way for an increase in the quality of the services sector for Turkey and
consequently in a boost in its competitiveness not only in European but also in
global markets.
It should also be noted that the regulation of trade in services between parties
should not in any case prejudice their rights deriving from the Association
(Ankara) Agreement and Turkey’s accession process.
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Giriş
Hizmetler sektörünün ekonomik yaşam ve uluslararası ticaret içindeki önemi
giderek artmaktadır. Bir ürünün imalatı birçok farklı hizmet sektörünün
müdahil olmasını gerektirmektedir. Mal ticareti kapsamına giren bir otomobilin
üretiminde birçok hizmet sektörü dâhil olmaktadır. Belirli birürünü üreten
firma veya firmaların satın aldığı bankacılık, sigortacılık, muhasebe, bilişim,
veri saklama, programlama gibi hizmetler, söz konusu ürünün tasarımını
içeren tasarım hizmeti, nakliye hizmeti, satış sonrası servis ve bakım hizmetleri
gibi sektörlerin varlığı imalat ve mal ticaretinde yeni bir bakış açısını zorunlu
kılmaktadır.
Diğer bir önemli eğilim ise, hizmetlerin giderek daha fazla sınır aşırı olarak
sağlanmasıdır. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bulut bilgi işlem hizmetleri,
bilgisayar programları, aplikasyonlar, çağrı merkezleri gibi birçok hizmetin
kişinin veya firmanın mukim olduğu ülkenin dışından teminini mümkün
kılmaktadır.
Hizmetler sektörüne ilişkin ticaret engellerinin ticaret anlaşmaları içinde
kurallara bağlanması önem arz etmektedir. Diğer taraftan, mal ihracatında
karşılaşılan ticaret engellerinin yukarıda bahsi geçen değer zincirleri dikkate
alındığında dolaylı olarak hizmet sektörünü de etkilediği görülmektedir. Mal
ve hizmet ticaretinin daha fazla bağlantılı hale gelmesi hizmet sektörlerinin
de ticaret anlaşmalarına dâhil edilmesini gerektirmektedir. Bu şekilde mal
ticaretinin de olumlu etkilenecektir. Türkiye ticaret ortakları ile hizmet ticaretinin
düzenlenmesi konusunda yeterli ilerlemeyi kaydedememiştir.
Türkiye bazı hizmet sektörlerinde kısıtlayıcı politikaları uygulamaya devam
etmektedir. Diğer taraftan Türkiye’nin uygulamada fiilen serbesti sağlamış
olduğu ancak başta DTÖ olmak üzere uluslararası alanda bu mevcut serbestinin
hukuken “bağlanmadığı” sektörlerde ise ticaret müzakerelerinde daha kolay
adımlar atabilecektir. Özellikle AB ile ikili hizmet ticaretinin düzenlenmesinde
fiilen açık olan sektörlerde durumun hukuken de serbestîye bağlanması sektörel
bakımdan yarar sağlayacaktır.
Türkiye’nin AB ile ticaret ilişkisi ne yazık ki mal ticareti ile sınırlı olup
hizmetler sektöründeki ticaret ilişkisinin de kapsamlı bir düzenlemeye tabi

69

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

olması gerekmektedir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında hizmet
ticaretinin karşılıklı çıkarlar çerçevesinde serbestleştirilmesi ticaret hacminin
artışı ve bu yolla refah artışını sağlayacaktır. Diğer taraftan, Türkiye ihracatı
için hayati öneme sahip imalat sanayinde rekabet gücünün gelişmesine de katkı
sağlayacaktır.
Türkiye ile AB arasında hizmet ticareti ikili tercihli ticaret çerçevesi içinde ele
alınmamıştır. Dolayısıyla bu alanda ilişkiler tarafların DTÖ GATS taahhütleri
altında uygulanan MFN rejimi çerçevesinde yürütülmektedir. Avrupa Birliği
ve Türkiye genel olarak açık hizmet ticareti rejimine sahip ekonomiler olmakla
beraber Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hizmet ticaretinin serbestleşmesi ve
başta karayolu taşımacılık sektörü olmak üzere pek çok alanda daha belirleyici
kuralların ihdası gereklidir.
Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin güncellenmesi konusu 2014 yılında
Dünya Bankası’nın hazırladığı AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi
adlı rapor ve Türkiye ve AB üst düzey memurlardan oluşan bir çalışma grubu
vesilesiyle gündeme gelmişti. 12 Mayıs 2015 tarihinde dönemin Ekonomi Bakanı
Nihat Zeybekci ve Avrupa Komisyonunun Ticaretten sorumlu üyesi Cecilia
Malmström gümrük birliğinin güncellenmesi için siyasi uzlaşıya varıldığını
açıklamış ve 2016 boyunca Türkiye ve AB gerekli ön hazırlık ve etki analizi
çalışmalarını yaptırmıştı. 21 Aralık 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu Türkiye ile
gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda resmi müzakerelere başlamak için
AB Konseyi’nden yetki talebinde bulunmuştu. O tarihten bugüne müzakerelerin
başlatılması siyasi sorunlar nedeniyle mümkün olmadı. Ancak gerek Türkiye’de
gerekse AB’de gümrük birliğinin güncellenmesi konusu gündemden düşmedi.
Üyelik müzakerelerinin Haziran 2016’dan beri fiilen durmuş olması da gümrük
birliğinin güncellenmesi konusunu ilişkileri canlandırmak için en önemli
mekanizma olarak kritik önemde değerlendirilmesine yol açtı. Son olarak
AB Konseyi 1 Ekim 2020’de Türkiye ve AB arasında pozitif bir siyasi gündem
oluşturulmasını önerdi ve bu gündemin içeriğinde ilk sırada gümrük birliğinin
modernizasyonu konusuna yer verdi (European Council, 2020):
Yunanistan ve “GKRY”ye karşı yasadışı eylemlerin durdurulmasına
yönelik yapıcı çabaların sürdürülmesi şartıyla, AB Konseyi, özellikle
Gümrük Birliğinin modernizasyonu, ticaretin kolaylaştırılması, insani
temas, yüksek düzeyli diyaloglar, 2016 AB-Türkiye Bildirisi uyarınca göç
konularında işbirliğinin devamını öngören pozitif bir AB-Türkiye siyasi
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gündemi başlatmayı kabul etmiştir. AB Konseyi, Başkanını, Komisyon Başkanı
ile işbirliği içinde ve Yüksek Temsilcinin desteği ile bu hususta AB-Türkiye
gündemini yeniden canlandırmak için bir tasarı geliştirmeye davet eder.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gümrük birliğinin modernizasyonu
yönünde müzakerelerin açılmasını bekleyebiliriz. Bu kapsamda ele alınacak
en önemli konulardan biri hizmet ticaretinin serbestleştirilmesidir. Hizmetler
sektörünün Gümrük Birliğinin kapsamına dahil edilmesi konusu kapsamlı
ve çok yönlü analizler ve zorlu müzakereler sonucu mümkün olabilecektir.
Burada müzakerelerin kapsamının hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi mi,
AB hizmetler pazarına dahil olmak mı olacağının belirlenmesi gereklidir; ama
gündemde olanın hizmet ticaretinin serbestleşmesi olduğu ve hangi hizmet
sektörlerini hangi şartlarla kapsayabileceğinin taraflar arasındaki en önemli
müzakere konularından birini oluşturabileceğini belirtmek uygun olacaktır.
Bununla birlikte hizmet ticaretinin ikili ticari ilişkiler kapsamında ele alınış
şeklinin -yöntem ve araçlar bakımından- Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ve
Ankara Anlaşması’nın hedeflerine halel getirmemesi üzerinde önemle durulması
gereken bir husustur.

1. Hizmetler Sektörünün Artan Önemi, Hizmet Ticareti
ve Türkiye
1.1. Hizmetler Sektörü ve İmalat Sanayi
Hizmetler sektörünün ekonomi içindeki payı yükselmekte ve imalat sanayi
açısından daönem kazanmaktadır. Hizmetler gelişmiş ekonomilerin GSYİH’nın
dörtte üçüne karşılık gelirken, gelişmekte olan ekonomiler (GYÜ) bakımından
dapayı hızla artmaktadır. Bu oranın gelişmiş ekonomiler bakımından 1950
yılında sadece % 40 olduğu düşünüldüğünde ve hizmetler sektörünü gelişmesine
yol açan diğer faktörler de göz önüne alındığında hizmetler alanının büyüme,
istihdam ve yatırımlar bakımından imalat sanayinin önüne geçtiği görülmektedir.
Küresel üretimin üçte ikisi hizmetler alanında gerçekleşmekte ve doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının (FDI) % 70’e yakın kısmı hizmetler alanında
yapılmaktadır. Hizmet sektörünün toplam istihdam içindeki payı ise GYÜ’lerde
% 60’ı geçmiş, gelişmiş ekonomilerde ise % 80’lere varmış bulunmaktadır (WTO,
2019).Türkiye ekonomisi içinde hizmet sektörlerinin payı son on yıllık dönemde
GSYİH’nın % 55 kadarını oluşturmaktadır.
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Diğer taraftan, hizmet sektörü giderek daha karmaşık hale gelen ve katma değer
içeren sanayi sektörleri ve ürünler için özellikle finansman, lojistik, dağıtım,
enformasyon, AR-GE, danışmanlık, satış sonrası destek vb. nedenlerle üretimin
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İmalat sanayinin hizmet sektörleri ile
giderek daha fazla iç içe girmekte olduğu ve girdi, firma içi üretim aşamaları
ve çıktı bakımından ürün sofistikasyonu arttıkça giderek daha fazla hizmetlere
dayalı hale gelmeye başladığı (servicification) görülmektedir.
Sanayi üretimi giderek uluslararası bir değer zinciri şekline dönüşmekte ve bu
süreçte pek çok ülke yer almaktadır. Diğer bir ifade ile ürünün geliştirilmesinden,
üretim aşamalarına ve nihai kullanıcıya ulaşması kadar farklı ülkelerden
üreticilerin dâhil olduğu zincir (küresel değer zinciri) sadece fiziki olarak ürün
değil bu süreçte gerekli hizmetlerin de tedarikini gerektirmektedir. Üretilen
ürünün ihracatı sadece ürünün kendisini değil beraberinde hizmet ihracatını
da sağlamaktadır. Bu değer zincirinde küresel ticarette payı artan pek çok ürün
içerisinde hizmetlerin sağladığı katma değer miktarı hızla yükselmektedir.
Miroudot ve Cadestin (2017) hizmetlerin imalat sanayi satış ve ihracatındaki
payının üçte bir olduğunu, katma değer istatistikleri yoluyla ele alındığında
hizmet ticaretinin dünya ticaretindeki önem ve payının daha da artarak % 50’ye
ulaştığını belirtmektedir.
Türkiye ekonomisinde ve özellikle imalat sanayi bakımından hizmetler sektörü
önemi artmakla beraber verimlilik artışına ihtiyaç vardır. Türkiye ekonomisi
içinde hizmetler GSYH’nın %60 ve istihdamın %54’ünü oluşturmaktadır. Hizmet
ihracatı toplam ihracatın %30’unu oluştururken toplam katma değerinin %50’sini
bulmaktadır. Bununla birlikte hizmetler sektöründe işgücü verimliliği özellikle
imalat sanayi ile kıyaslandığında düşük seviyededir. Türkiye’nin mal ihracatının
önemli ölçüde hizmet girdisine dayanmakta olduğu dikkate alındığında verimlilik
artışına ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Hizmetler sektöründe verimlilik ve kalite
mal ihracatında rekabet imkânını geliştirecektir.
Türkiye’de özellikle imalat sanayi içinde hizmetlerin (servcification) katkısı
ve verimliği benzer gelir düzeyine sahip ülkelere nazaran düşük düzeydedir.
Benzer ülkelerin daha geniş bir hizmet ekonomisine ve hizmet ticareti düzeyine
ve çeşitliliğine sahip olduğu görülmektedir. Haven ve Van Der Marel’e (2018)
göre bu olgunun altında yatan en temel neden hizmetler alanındaki düzenleyici
kısıtlamalardır. Bu kısıtlamaların kaldırılması, doğrudan sermaye yatırımları
üzerindeki engellerin azaltılması ve iç pazarın yabancı hizmet tedarikçilerine
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açılması (ticaretin engellerinin kaldırılması ya da azaltılması) Türkiye’de imalat
sanayi için de verimlilik ve rekabet artışını sağlayacaktır. Bu bağlamda, iç
düzenlemeler bakımından özellikle profesyonel hizmetlerin (hukuk, muhasebe,
mühendislik), posta ve kurye vb. lojistik alanların ve demiryolu hizmetlerinin
üzerindeki kısıtların dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda AB ile hizmet
ticaretinin düzenlenmesi ve serbestinin sağlanması Türkiye’nin verimlilik ve
rekabet gücü açısından yeni imkânları da beraberinde getirebilecektir.
Hizmet ticaretinin uluslararası ticaret içindeki payı yükselmekte ve ticaret
anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Hizmet ticaretinin
küresel ekonomi içindeki payı son on yıllık dönemde mal ticaretine kıyasla daha
hızlı bir artış göstermektedir. Hizmet ticareti 2005 tarihinden bu yana yıllık % 5.4
kadar bir artışla 2017 yılında 13.3 trilyon dolara ulaşmıştır. Hizmet sektörlerinin
ulaştırma, dijital teknolojiler vb. gelişmelerin de etkisiyle giderek daha fazla
oranda uluslararası ticarete konu olmaya başladığı bilinmektedir.
Hizmet ticaretinin önemli bir bölümü belirli sayıda başat ekonomiler arasında
gerçekleşmekle birlikte birçok yükselen ekonomilerinde küresel hizmet
ticaretindeki yerinin belirgin hale geldiği görülmektedir.
Türkiye’nin sınır-ötesi hizmet ticareti zaman içinde artış göstermektedir. Özellikle
uzaktan eğitim, yazılım satışı, işitsel-görsel hizmetler ve elektronik ticaret
alanları gelişme göstermektedir. Bu alanlar döviz kazandıran faaliyetler arasında
yer almaya başlamıştır. Ayrıca, Türk işletmeleri yurt dışı yatırımlar yoluyla diğer
ülkelerde ticari varlık kurmak suretiyle özellikle taşımacılık, inşaat, perakende
dağıtım, turizm ve seyahat, sigorta ve bankacılık, mühendislik vb. danışmanlık
hizmetleri alanlarında hizmet piyasalarında yer almaya başlamışlardır. Hizmet
almak amacıyla (turizm, eğitim, sağlık vb. amaçlarla) Türkiye’ye gelen yabancılara
sağlanan hizmetlerin de göz ardı edilmemesi gerekir.
Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı 49 milyar dolar (dünya ihracatının % 0.8’i)
ve ithalatı ise 23 milyar dolar (dünya ithalatının % 0.4’ü) olmuştur (2018).
Türkiye için ihracatta en önemli sektörler ulaştırma, turizm, inşaat, ithalatta
ise deniz taşımacılığı, finansal hizmetler ve iletişim alanı başta gelmektedir.
Türkiye’nin son yıllarda özellikle kültürel hizmetler (dizi film ve TV programları)
ve sağlık hizmetleri alanında da pazara girişte önemli adımlar atmaya çalıştığı
görülmektedir.
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1.2. Hizmet Ticaretinin Önündeki Engeller
Hizmet ticareti önündeki engeller mal ticaretinden farklı şartlarda ortaya
çıkmaktadır. Uluslararası alanda hizmet ticaretini etkileyen ve azaltan faktörler
genellikle ülkelerin politika uygulamaları ve iç düzenlemeleri (domestic
regulations) yoluyla ortaya çıkmaktadır. Hizmet arzı ve tüketimine ilişkin iç
düzenlemeler tarife gibi sınır düzenlemelerinin yerine geçmektedir. Hizmet
ticaretinde en belirgin engeller yasal düzenlemelerde öngörülen yasaklar,
kısıtlamalar, kotalar ve idari düzenlemeler şeklindedir. Örneğin belirli hizmet
alanlarında pazarın yabancılara açık olmaması (havayolu taşımacılığı ya da posta
hizmetleri gibi), ya da yabancı hizmet sağlayıcılarına ayrılacak pazar payının
belirli bir kotaya tabi olması söz konusu olabilir. Diğer taraftan hizmeti sağlayan
yabancıların yerli rakiplerine göre daha farklı ve kısıtlayıcı düzenlemelere tabi
olması da ticarete getirilen engeller olarak sayılabilir. Bu türden düzenlemelerin
daha yoğun olduğu sektörlerde ticaret daha fazla kısıtlanmaktadır.
Hizmet sektörlerinin düzenlenme şekli ve kalitesi ticaret ve yatırımların
serbestleşmesinin iktisadi ve sosyal alanlara yapacağı katkıyı da etkileyecek bir
faktördür (Mattoo ve Sauve, 2003).
Hizmetler alanında ticaret serbestîsi sağlanması için atılması gerekli adımların
başında hizmet ticareti ve sunumu üzerindeki ayırımcılığın kaldırılması
gelmektedir. Yabancı hizmet sağlayıcılarının yerli hizmet tedarikçilerine nazaran
daha kısıtlayıcı düzenlemelere tabi olmalarının önüne geçilmesi gerekir. Bu
DTÖ’nün ulusal muamele ilkesinin bir gereğidir. Bu durumda liberalizasyon
ayırımcılığın azaltılmasına ilişkindir. Diğer taraftan ayırımcılığın tamamen
kaldırılması dahi taraflar arasında hizmet ticaretinin hacminin büyük ölçüde
artmasını sağlayamayabilir. Örneğin, bir ülkenin belirli bir sektöre ilişkin
uyguladığı politikalar sektörde rekabeti kısıtlamaya, örneğin tekelleşmeye imkân
tanıması halinde, ayırımcılığın olmaması ticaretin artışı için bir etki yaratmaz.
Bu durum yerli ya da yabancı olsun pazara girme amacıyla tüm potansiyel hizmet
sağlayıcılarına bir engel oluşturur. Bu durumda sadece ayırımcılık yaratan değil,
yanı sıra pazara girişi ya da hizmet sağlayıcılarının operasyonlarını etkileyen
politika ve düzenlemelere de dikkat çekmek gerekir(Hoekman, 2006: 16-17).
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Tablo 1. Hizmet Ticaretini etkileyen politikalardan örnekler

Ayırımcı olmayan
uygulamalar

Ayırımcı
uygulamalar

Pazara giriş/yerleşime etki

Operasyonlara etki

^^ Ülkede sadece belli sayıda
mobil telefon hizmeti
sağlayıcısına izin verilmesi

^^ Tüm bankaların
belirli işlemler için
personel bulundurma
zorunluluğu

^^ Ülkede sadece yerli havayolu
kuruluşlarına izin verilmesi,

^^ Sınır aşırı sağlanan
sigorta hizmetlerinin
fiyat düzenlemelerine
tabi olması;

^^ Hizmet alanında bir şirketin
üst düzey yöneticilerinin
yabancı uyruklu olmaması
şartı
^^ Ülkede kurulacak sağlık
tesislerinde yabancı sermaye
payının %50’nin altında
olması

Kaynak: Hoekman (2006)

Hizmet ticareti alanında serbestleşme sağlanması hizmet ticareti gerçekleşme
şekillerinde (modları) atılacak adımlara bağlı olmaktadır. Hizmetlerin
uluslararası ticarete konu olmasına ilişkin farklı hizmet sunum şekilleri mevcuttur.
DTÖ Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) bu bakımdan önemli bir gösterge
oluşturmaktadır. GATS hemen tüm hizmet alanlarında ticareti etkileyebilen kamu
düzenlemelerini içermektedir. GATS’a göre 150’nin üzerinde hizmet sektörü dört
farklı hizmet ticareti yöntemini (mode) ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla;
a. Sınır-aşırı hizmet sunumu (örneğin elektronik ticaret, yazılım, TV
programları, uzaktan eğitim ve danışmanlık hizmetleri)
b. Yurt dışında hizmet alımı (turistik ya da eğitim amacıyla hizmeti veren
ülkeye gitmek)
c. Ticari temsil (başka bir ülkede ticari varlık yoluyla sermaye yatırımı yapmak
ve bu yolla hizmet sunmak)
d. Gerçek kişilerin varlığı (gerçek kişinin geçici olarak başka ülkede hizmet
sunumu, örneğin danışmanlık ya da bakım-onarım vb. iş yapması)
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İki farklı taraf (örneğin Türkiye ve AB) aralarındaki hizmet ticaretinin
serbestleştirilmesi için engellerin azaltılması yönünde tüm sektörlerde ve tüm
farklı yöntemler kapsamında ileri adımlar atmak istemeyebilir. Ancak mevcut
engellerin kaldırılması bakımından GATS anlaşması ve müzakereleri bir örnek
teşkil etmektedir. Türkiye GATS’a taraf olarak pek çok sektörde tavizler vermiş
ve DTÖ kuralları gereği bu tavizlerini bağlamış (bound), diğer taraftan pek çok
sektörde fiilen bağlı taahhütlerinin ötesinde ticareti serbestleştiren uygulamalar
ve düzenlemeler yapmıştır. Ancak bu fiili durumun hukuki olarak da DTÖ
nezdinde bağlanması söz konusu taahhütlerin öngörülebilirliğini artıracaktır.
Ticaretin serbestleşmesi için Türkiye’nin hizmetler ticareti alanında
bazı sektörlerde uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması veya azaltılması
gerekecektir. Mal ticaretindeki kısıtlamalar ile karşılaştırıldığında hizmet
ticaretinin ne ölçüde korumacı uygulamalar tabi olduğunun tespiti teknik zorluklar
içermektedir. Bu durum ticaret müzakerelerinde mevcut uygulamaların ve
düzenlemelerin kaldırılmasına ilişkin yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmiştir.
Hizmet ticareti kısıtlayıcılığı açısından belirli sektörlerin dünya genelinde daha
sıkı ve zorlayıcı düzenlemelere tabi olduğu görülmekle beraber ülkeler arasında
kısıtlamalar farklılıklar gösterebilmektedir. OECD tarafından geliştirilen Hizmet
Ticareti Kısıtlayıcılık Endeksi (STRI) verilerine göre Türkiye belirli sektörlerde
daha katı ve hizmet ithalatını zorlaştıracak uygulamalara sahiptir. Özellikle piyasa
destekleyici hizmet alanlarından hukuk ve muhasebe hizmetleri ile havayolu
taşımacılığı, kurye hizmetleri, yayıncılık hizmetleri ve kargo-dağıtım konularında
görece daha kısıtlayıcı düzenlemeler yaptığı görülmektedir. Buna karşılık dağıtım,
ticari bankacılık, sigortacılık, mühendislik ve telekomünikasyon alanlarında
ise daha ticarete açıktır. Diğer taraftan kısıtlayıcı politikalar yabancıların
piyasaya girişi, hizmet sağlayanların serbest dolaşımı, rekabet engelleri, şeffaflık
eksiklikleri ve diğer ayırımcı uygulamalar itibarıyla sektörlere göre farklılıklar
içerebilmektedir. Örneğin hukuk ve muhasebe hizmetlerinde en temel engel
olarak yabancıların Türkiye’de pazara giriş ve mesleklerini ifa etmesi önündeki
kısıt ve yasaklamalar mevcutken, havayolu taşımacılığında rekabet engelleri de
göze çarpmaktadır. Uluslararası ticaret açısından önemli olan depolama, navlun
ve gümrük hizmetlerinde ise şeffaflık konusu ayrıca öne çıkmaktadır. Endekse
göre sektörler 0 (tamamen açık ya da DTÖ’de tamamen bağlı) ve 1 (tamamen
kısıtlanmış ya da GATS’da taahhüt bağlanmamış) şeklinde sınıflandırılmaktadır.
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Grafik 1. Türkiye’nin sektörlere ve politika alanlarına göre STRI göstergesi
(2019)
Yabancı Girişinde sınırlamalar
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Kaynak: OECD: STRI Turkey, 2019. https://www.oecd.org/trade/topics/services-trade/documents/
oecd-stri-country-note-turkey.pdf

İç düzenlemelerin yeterince tamamlanmamış olması nedeniyle, DTÖ bağlamında
bu hizmet alanları büyük ölçüde bağlanmamıştır. Dolayısıyla, Türkiye’nin
sigortacılık, perakende hizmetleri gibi pek çok sektörde yabancı tedarikçilere
ve hizmet ihracatçılarına karşı fiilen uyguladığı serbestiye dayalı piyasa anlayışı
uygulaması halihazırda DTO’debağlı bir taahhüte dönüşmemiştir. Bu nedenlerle,
Türkiye pazarını bu alanlarda rekabete açmış olmasına rağmen DTÖ’nün resmi
kayıtlarında kısıtlayıcı görünmektedir.
Yabancı yatırımcıların özel hastane hizmetlerine ortak olmalarına izin
verilmektedir. Ancak, bu alanda da yabancılara uygulanan işletmeciliğe ilişkin
kısıtlar ve yabancı sağlık personelinin çalışma izinlerindeki sıkıntılar dile
getirilmektedir. Türkiye için turizm hizmetleri önemli bir gelir kaynağıdır.
Ancak hizmet ticareti müzakereleri söz konusu olduğunda yabancılara yönelik
seyahat acenteliği, tur operatörlüğü, tur rehberliği gibi alanlardaki pazara giriş
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kısıtlamaları Türkiye’den taahhüt beklenen alanlar olarak göze çarpmaktadır.
Ayrıca, posta ve kurye hizmetleri ile deniz taşımacılığı alanlarının dış rekabete
açılması, telekomünikasyon (özellikle sabit telefon hatları ve geniş band internet
hizmetleri), mesleki hizmetler (muhasebe ve hukuk hizmetleri), ve bankacılık
hizmetlerinde daha fazla serbestinin sağlanabilmesi, özellikle AB, ABD, Japonya
gibi gelişmiş ekonomiler tarafından üzerinde durulan konulardır (GİF, 2018: 7980).
1.3. Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Bağlamında Türkiye
ile AB arasında Hizmet Ticaretinin Serbestleştirilmesi
Uluslararası hizmet ticaretinin küresel düzeyde düzenlendiği temel uluslararası
metin, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde müzakere edilen GATS Anlaşmasıdır.
GATS bu konudaki ilk çok taraflı anlaşma olması ve günümüzde neredeyse tüm
bölgesel anlaşmalarda halen izlenen temel tanım ve ilkeleri getirmesi sebebiyle
önemli bir düzenleme düzeyidir. Hem Birliğin, hem de Türkiye’nin üye olduğu
DTÖ platformu, hem de GATS bu alanda atılabilecek adımlar bakımından
asgari temeli oluşturmaktadır. Nitekim AB de 3. Ülkelerle yaptığı yeni nesil
geniş kapsamlı ticaret anlaşmalarında da GATS Anlaşmasının temel ilke ve
kavramlarını izlemektedir. Mevcut durumda Türkiye ile AB arasındaki hizmet
ticareti, Ortaklık hukuku kapsamındaki düzenlemeler dışında, bu konudaki
asgari serbestleşmeyi içeren GATS hükümlerine tabidir.
Türkiye ile AB arasında hizmet ticareti ikili tercihli ticaret çerçevesi içinde ele
alınmamıştır. Dolayısıyla bu alanda ilişkiler tarafların DTÖ GATS taahhütleri
altında uygulanan MFN rejimi çerçevesinde yürütülmektedir. Avrupa Birliği
ve Türkiye genel olarak açık hizmet ticareti rejimine sahip ekonomiler olmakla
beraber Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hizmetticaretinin serbestleşmesi ve
başta karayolu taşımacılık sektörü olmak üzere pek çok alanda daha belirleyici
kuralların ihdası gereklidir.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret ilişkisinin çerçevesi hizmet
ticaretini kapsamamaktadır. Türkiye dünya hizmet ticaretinin %70’inden
fazlasını gerçekleştiren 23 ülkenin yer aldığı çoklu (plurilateral) TiSA (Trade
in Services Agreement-Hizmet Ticareti Anlaşması) müzakerelerine katılmıştır.
Türkiye ayrıca, DTÖ Doha Turu içinde çok taraflı (multilateral) hizmet
ticareti müzakerelerinde yer almış, Güney Kore ve Malezya STA’ları ile bu
alanı ilk defa ikili (bilateral) anlaşmalara da dâhil etmeye başlamıştır. Ayrıca
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Ukrayna, Japonya, Peru ve Meksika ile yürütülen müzakerelerde hizmet ticareti
konusu görüşülmektedir. Bununla birlikte Türkiye diğer TiSA üyesi ülkelerle
kıyaslandığında hizmet ticareti alanında en az anlaşmaya sahip ülkedir ve en
önemli ticaret ortağı olan AB ile hizmet ticaretinin serbestleşmesine yönelik
bir düzenlemeye sahip değildir. Dolayısıyla AB ile yapılacak bir düzenleme
iktisadi açıdan getirileri yanı sıra, Türkiye için ileride ikili ve çok taraflı ticaret
müzakerelerde daha büyük bir tecrübeye sahip olmasına da katkı sağlayacaktır.
Dünya Bankası 2014 tarihindeki AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi
başlıklı Raporu’nda vurguladığı üzere Türkiye’nin hemen tüm AB üyesi ülkeler ile
gerçekleştirdiği hizmet ticareti potansiyelin altında kalmaktadır. Küresel hizmet
ticaretindeki artış GSYH’da hizmetlerin payının artışına yol açarken Türkiye’de
oran genellikle düşük kalmaktadır. Bu durum hizmet ticaretinde önemli bir
potansiyele işaret etmektedir. Türkiye’nin turizm ve taşımacılık hizmetleri
dışında diğer sektörlerde ihracatı yavaş büyümekte olup hizmet ihracatındaki
sofistikasyon düzeyi zaman içinde düşüş göstermiştir. AB ile genel olarak benzer
bir açıklık düzeyine sahip olmakla beraber bu durum alt sektörlerde farklılıklar
göstermektedir. Kısıtlayıcılık endeksinin yüksek olduğu sektörlerde sağlanacak
serbesti belirli nedenlerden dolayı daha zor olacak ancak refah ve verimlilik artışı
bakımından en yüksek katkı bu alanlardan gelecektir.
Hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’nin modernizasyonu bağlamında nasıl
ele alınabileceği tartışmasına geçmeden önce Avrupa Birliği’nin özellikle son
dönemde önemli ticaret ortakları ile yaptığı ticaret anlaşmalarında hizmet
ticaretini nasıl ele aldığına ilişkin genel bir hatırlatmaya ihtiyaç vardır.

2. Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Hizmet Sektörleri
2.1. Avrupa Birliği ve Hizmet Ticareti
AB’nin ticaret politikasında hizmetlerin önemi ve yeri giderek artmaktadır.
Mal ticareti ile hizmet ticareti giderek daha fazla bağlantılı hale gelmektedir.
Hizmet sektörlerinin de ticaret anlaşmalarına dâhil edilmesi mal ticaretini de
olumlu etkilemekte ve ekonomik performansı yükseltmektedir. 2018 yılında
AB’nin AB dışı ülkelere yapmış olduğu hizmet ticareti 969 milyar avro olmuştur.
Bunun içinde en büyük pay Almanya’ya aittir (167 milyar avro). Arkasından
sırasıyla Fransa, İrlanda ve Hollanda gelmektedir. AB dışı ülkelerden AB’ye
yapılan hizmet ithalatı ise 824 milyar avroyu bulmuştur. Bu rakam içinde yine
Almanya’nın payı en fazladır (156 milyar avro). Ardından sırasıyla İrlanda,
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Hollanda ve Fransa gelmektedir. Yine 2018 yılı rakamlarına göre hizmet ticareti
ihracatında AB’nin en önde gelen ortağı Birleşik Krallık ve hizmet ticareti
ithalatında ABD olmuştur. 2018 yılında hizmet ihracatında AB’nin önde gelen
ortakları olan Birleşik Krallık (%21) ve ABD’yi (%19) İsviçre (%11), Çin (%5),
Singapur (%3), Japonya (%3), Rusya (%3), Norveç (%2), Kanada (%2), Avustralya
(%2) ve Brezilya (%2) izlemektedir. Hizmet ithalatında ise başı %24 ile ABD ve
% 20 ile Birleşik Krallık çekerken, onları İsviçre (%8), Çin (%4), Bermuda (%4),
Singapur (%3), Cayman adaları (Birleşik Krallık) (%2), Hindistan (%2), Japonya
(%2), Norveç (2) ve Kanada (%2) izlemektedir.
2000 ve 2018 arasında AB dışı ülkelerle hizmet ticareti 2003 ve 2009 dışında
artmıştır. Küresel finansal krizin etkilerinin hissedildiği 2009’da % 8.3 oranında
azalmıştır. 2010 sonrasında hizmet ticaretinin artış hızı yükselişe geçmiştir. 2015te
%15.9a ulaşmıştır. Yine aynı dönemde AB ticaret fazlası da giderek artmıştır.
2018de 150 milyar avroya çıkmıştır. 2012-16 arasında hizmet ticaretinin artış hızı
mal ticaretinin artış hızını geride bırakmıştır. (Eurostat, International Trade in
Services, Mart 2020).
Avrupa Birliği’nin temel hedeflerinden biri olan ve AB Antlaşmasının 3/3.
maddesinde belirtilen üye devletler arasında bir İç Pazar kurma hedefi, Avrupa
Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın (ABİHA) 26. maddesinde tekrarlanarak
İç Pazar, “Antlaşmaların hükümlerine uygun olarak, içinde malların, kişilerin,
hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırların olmadığı
bir alan” şeklinde tanımlanmıştır.
Burada serbest dolaşımın en önemli unsuru, üye devletlerin birbirlerinin
mallarına, sermayesine, işçi ya da serbest meslek kapsamında ekonomik faaliyet
gösterecek, hizmet sunacak gerçek ya da şirket gibi tüzel kişilerine kendi
mallarına, sermayesine ya da vatandaşlarına (tüzel kişilerine) uyguladığından
farklı, ayrımcı muamelede bulunmasının; vatandaşlığa dayalı ayrımcılık ya da
kısıtlamalar getirmesinin yasaklanmasıdır. İş kurma hakkı ve hizmet sunumu
serbestisi de serbest dolaşım haklarından birini oluşturmaktadır.
Bu kapsamda hizmetlerin serbest dolaşımı ücret karşılığı yapılan, özellikle
sınai faaliyetler, ticari faaliyetler, zanaat faaliyetleri, serbest meslek faaliyetlerini
içerecek biçimde faaliyetlerin bir üye devletin gerçek ya da tüzel kişisi tarafından
diğer üye devlette, o devletin kendi vatandaşları için öngördüğü koşullara tabi
olarak geçici surette yerine getirilmesini ifade etmektedir. Yine hizmetin bir
ücret karşılığı ve ekonomik amaçlı olarak yerine getirilmesi gerekecektir. Engel
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ve kısıtlamaların kaldırılması ve kendi uyrukları ile eşit muamele bu serbestinin
temelini oluşturmaktadır. Hizmet sunanlar kadar hizmet alıcılar da bu serbesti
kapsamına girmektedir.
Buna karşılık iş kurma hakkı, üye devlet vatandaşlarının diğer bir üye devlette
kalıcı surette ekonomik amaçlı faaliyet göstermek, hizmet sunmak ya da
mesleki faaliyette bulunmak üzere iş kurması önündeki engel ve kısıtlamaların
kaldırılmasını ifade eder. Buna göre iş kurma hakkının kapsamına, iş kurulan
ülkenin kendi vatandaşları için öngörülen mevzuatının belirlediği koşullarda,
bağımsız/serbest çalışan kişi veya Birlik hukuku anlamında şirket olarak faaliyete
başlama ve bunu devam ettirme girmektedir. Burada hizmet sunma ve iş kurma
hakkı arasındaki ayrım; ilkinin geçici, ikincinin devamlılık ve istikrarlı bir altyapı
kurulması suretiyle kalıcı biçimde gerçekleştirilmesinde kendisini göstermektedir.
Burada hem olgusal, hem hukuki durum ve koşullar, vaka özelinde hangisinin
geçerli olduğunun saptanması bakımından önemlidir.
Bu serbesti bakımından kamusal yetkinin arızi/geçici olarak da olsa kullanılmasına
dair faaliyetlerin özel istisna sebebi oluşturacağı ABİHA madde 51’de ifade
edilmektedir. Kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel sağlık/kamu sağlığı/halk
sağlığı ise genel istisna sebebi oluşturmaktadır. Söz konusu istisna sebeplerinin
orantılı ve ayrımcılık amacı gütmeyen biçimde uygulanması gerekmektedir.
AB Hizmetler Direktifi
Antlaşmalarda getirilen bu hükümlerin ve süreç içinde bazı sektörlere ilişkin
iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisine ilişkin AB düzenlemelerinin bu
alanda tam bir serbestleşme sağlayamadığı, bazı sektör ya da serbest faaliyet
alanlarına ilişkin yapılan düzenlemelerin temel ilkelerin belirlenmesi açısından
yetersiz kalabildiği ve alanın kapsamının ve çeşitliliğinin sonucu olarak yatay bir
mevzuatın gerekliliği ortaya çıkmış ve bu gereklilik 2006/123/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Direktifi’nin kabulüne yol açmıştır. Özellikle bu alanda
üye devletlerin yasal ve idari mevzuat ve uygulamalarının sadeleştirilmesi, şeffaf
ve etkili biçimde uygulanacak, uyumlu, işbirliği ve karşılıklı yardımı mümkün
kılacak yapı ve sistemler geliştirilmesi gereği de yine zaman içinde özellikle
hissedilmeye başlanmış olup, bu gereğin karşılanması Direktifin temel düzenleme
alanlarından birini oluşturmuştur.
Hizmetler Direktifi olarak anılan bu AB mevzuatı, bir üye devlet vatandaşı
gerçek ya da tüzel kişi hizmet sunucuların diğer üye devletlerde kalıcı
olarak iş kurma ya da geçici olarak sınır ötesi hizmet sunma hakları

81

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

önündeki engellerin kaldırılmasını hedeflemektedir. Böylece AB ekonomileri
bakımından 70%’in üzerinde bir paya sahip hizmet sektöründe hem işletmelerin,
hem de tüketicilerin gerçek bir “Hizmetler İç Pazarı” içinde ekonomik büyüme
potansiyellerini gerçekleştirmeleri, üye devlet vatandaşları arasında eşit muamele
ilkesi çerçevesinde rekabetçi bir piyasada kaliteli, ucuz ve amaca uygun hizmetin
üretilmesi ve erişilmesi hedeflenmiştir. İdari sadeleştirme suretiyle de iş kurma
ve geçici hizmet sunumu alanında uygulanacak daha açık, şeffaf ve etkili işleyen
prosedürlerin geliştirilmesi öngörülmüştür. Bunun yanında Direktif, Avrupa
Birliği Adalet Divanı’nın konu hakkındaki yerleşik içtihadının ve bu çerçevede
ortaya çıkan bazı temel ilkelerin mevzuata geçirilmesi amacına da hizmet
etmektedir.
Hizmetler Direktifi, açıkça kapsam dışı bırakılanlar hariç tüm hizmet
faaliyetlerini kapsar. Bunlar arasında sınırlı şekilde olmaksızın, örnek olarak
belirtilebilecekler şunlardır; reklamcılık, emlak hizmetleri, danışmanlık
hizmetleri, inşaat hizmetleri, bina bakım ve ekipman kurulum ve bakım
hizmetleri, toptan ve perakende satış ve dağıtım hizmetleri, turizm hizmetleri
(örneğin seyahat acentaları), serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde hizmetler
(mimar, mühendis vs.), zanaat faaliyetleri (tamirci, tesisatçı vs.), bilişim hizmetleri
(web portalları, yayıncılık gibi), evde destek/bakım hizmetleri (örneğin çocuk
bakıcılığı, temizlik hizmetleri gibi), özel eğitim hizmetleri, özel kurslar (dil kursu,
sürücülük kursu gibi), yemek ve barınma hizmetleri (oteller, yiyecek içecek
sektörü) gibi.
Direktifin kapsamı dışında bırakılan alanlar ise, ekonomik nitelikte olmayan
genel yarar hizmetleri, mali hizmetler, elektronik iletişim hizmetleri ve ağları,
taşımacılık hizmetleri, geçici istihdam/iş acentası hizmetleri, genel olarak
sağlık hizmetleri (evde yaşlı bakımı gibi bazı ufak istisna alanları ile), görsel
işitsel hizmetler ve radyo yayıncılığı, kumar faaliyetleri, kamusal yetkinin
kullanılmasıyla bağlantılı faaliyetler, sosyal hizmetlerin özellikle devlet tarafından
sağlananları, özel güvenlik hizmetleri ile noterlik ve icra hizmetleridir. Direktif
kapsamı dışında bırakılan hizmet sektör ve türlerinin de genel olarak ABİHA
madde 43-49’da düzenlenen ve serbestiyi teminat altına alan hükümlere ya da AB
hukukunun diğer hükümlerine tabi olduğu unutulmamalıdır.
Direktifin en önemli unsurlarından biri, iş kurma ve hizmet sunma alanında
koşul ve prosedürlere erişimin kolay, basit, hızlı ve şeffaf olmasını sağlamaya,
bürokrasiyi azaltmaya yönelik “Tek Temas Noktaları” adını taşıyan bir
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yapılanmanın tüm üye devletlerde gerçekleştirilmesini öngörmesidir. Üye
devletlerin kendi vatandaşları da dahil olmak üzere AB İç Pazarı içinde tüm hizmet
sunucuların ve iş kurma hakkını kullanmak isteyenlerin belli bir alanda o ülkede
hizmet sunmak ya da iş kurmak için gerekli tüm kural, koşul ve prosedürlere ilişkin
bilginin erişilmesinde ve prosedürlerin tamamlanmasında elektronik biçimde,
online olarak ve uzaktan edinilmesine imkan sağlayan bir sistem tüm üye devletler
tarafından oluşturulacaktır. Tek Temas Noktası kanalıyla pek çok farklı kamu
makamına başvurunun farklı aşama ya da belgeleri için yapılacak başvuruların
yerini tüm prosedür ve formalitelerin tek bir noktadan tamamlanmasına imkan
verecek bir sistemin alması öngörülmektedir. Söz konusu Tek Temas Noktaları
hem bilgilendirme, hem de prosedürün işletilmesinde iş kuracak, hizmet
sunacak ve hatta hizmet alacaklar için tek ve yeterli kaynağı oluşturacaktır.
Yetkili makamların iletişim bilgileri ve itiraz imkanları, kamu kayıt sistemlerine
erişim, gerekli formların online olarak erişimi ve doldurulması imkanlarının
sağlanması, başvuruların online olarak alınarak ilgili yetkili makamlara aktarımı
ve başvuruda bulunan hakkında alınan kararların ya da cevap ve taleplerin
başvuruda bulunana iletilmesi Tek Temas Noktaları’nın görevleri arasında yer
almaktadır. Bu çerçevede Direktif hem e-devlet uygulamasının geliştirilmesine,
hem de bunun üye devletler arasında uyumlu biçimde sağlanmasına ilişkin
önemli bir adım da ya da örnek de oluşturmaktadır.
2.2. AB’nin Ticaret Anlaşmaları Yoluyla Hizmet Ticaretini
Düzenlemesi
AB dünyanın en büyük sanayi ürünleri ihracatçısı olmasının yanında, hizmet
sektörlerinde de lider konumdadır. Hizmet sektörlerinin ekonomik büyümeye
ve istihdam yaratmaya katkısı çok önemlidir. AB GSYİH’sının ¾’ü ve toplam
istihdamın ¾’ünden fazlası hizmet sektörlerinde yaratılmaktadır.
AB DTÖ kapsamında da hizmet ticaretinin liberalizasyonunu desteklemektedir.
Avrupa Komisyonu hizmet ticareti ile ilgili yeni bir plurilateral anlaşma için
Konsey’den müzakere yetkisi talebinde bulunmuştur. Halihazırda bu müzakerelere
21 DTÖ üyesi ülkenin katılması öngörülmektedir. Ancak AB bu müzakerelerin
daha da yaygınlaşmasını arzu etmektedir. AB bu anlaşmanın daha sonra DTÖ
sistemine eklemlenmesini önermektedir.
AB küresel hizmet ticaretinin serbestleştirilmesinin ve kural temelli çok
taraflı ticaret sisteminin en büyük destekçisi ve en önemli aktörlerinden biri
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konumundadır. Bu nedenle de özellikle son dönemde bir yandan yeni nesil serbest
ticaret ve ortaklık anlaşmaları akdederken, öte yandan da ticaret politikasını
günün şartlarına uydurma yönünde bir revizyon ve yenilenme çalışması başlatmış
olup, söz konusu gelişmelerin yakından izlenmesi gerekmektedir.
AB’nin hizmet ticaretinin liberalizasyonu için kullandığı en önemli araçların
başında bölgesel ve ikili serbest ticaret anlaşmaları (STA) gelmektedir. AB’nin son
dönemde akdettiği Derin ve Kapsamlı STA’lar (DKSTA) mal ticaretinin yanında
hizmet ticaretini de kapsamaktadır. Bunların arasında özellikle aşağıdaki yeni
nesil STA’lar başı çekmektedir:
^^ Meksika ile Ekonomik Ortaklık, Siyasi Eşgüdüm ve İşbirliği Anlaşması
^^ Şili ile Ortaklık Anlaşması
^^ Peru ve Kolombiya ile STA
^^ Orta Amerika ile Ortaklık Anlaşması
^^ Singapur ile STA
Müzakere edilmekte olan ya da yürürlüğe girme sürecinde olan diğer
anlaşmalarda da hizmet sektörleri önemli bir yer bulmaktadır. Bunlar Mercosur,
Körfez İşbirliği Örgütü, Kanada, Hindistan, Fas, Ukrayna, Moldova, Gürcistan,
Ermenistan, Malezya, Vietnam ile yapılan anlaşmalardır.
Meksika ile 2018’de varılan anlaşma 2000 yılında yürürlüğe giren AB-Meksika
global ticaret anlaşmasının yerini alacaktır. Bu anlaşma ile hizmet alanında
karşılıklı serbestleşmenin yolu açılmıştır. Meksika STA’sı finansal hizmetler,
nakliye, e-ticaret ve telekomünikasyon gibi sektörleri açmaktadır. Dijital ticaret
ile ilgili bir bölüm de bulunmaktadır. Çevrim için ticarette her türlü maliyeti
ortadan kaldırmayı ve bu ticaret yöntemini kullanan tüketicileri korumak için
gerekli önlemleri almayı amaçlamaktadır. Anlaşmanın sınır aşırı hizmetler,
finansal hizmetler, denizcilik hizmetleri, telekomünikasyon, posta ve kurye
(delivery), dijital ticaret ile ilgili bölümleri bulunmaktadır.
AB-Kanada Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması (CETA) 21 Eylül 2017’de
geçici olarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda aralarında Hizmetler ve Yatırım
Komitesi de olan 20 CETA Komitesi ve diyaloğu çalışmalarına başlamıştır.
Anlaşmanın nihai yürürlüğe girişi tüm üye devletlerde onay sürecinin
tamamlanmasını takiben gerçekleşecektir. 2017’de AB Kanada ile mal ve hizmet
ticaretinde 14,4 milyar avro ticaret fazlası vermiştir. AB ve Kanada arasında
hizmet ticareti 34,9 milyar avro tutarında olmuştur. Bu ticaret özellikle ulaştırma,
seyahat, sigorta ve iletişim hizmetlerinde gerçekleşmiştir.
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CETA’nın 9. Bölümü sınır aşan hizmet ticareti hakkındaki düzenlemeleri
içermektedir. Sınır aşırı hizmet ticareti veya sınır aşırı hizmetlerin tedariki
hizmetin taraflardan birinin ülkesinden diğerinin ülkesine yönelik olarak
sağlanmasını veya tarafların ülkelerinde diğer tarafın hizmet tüketicisine hizmetin
sağlanmasını içermektedir. Ancak taraflardan birinin ülkesinde diğer tarafın bir
kişisi tarafından hizmet sağlanmasını içermemektedir. Örneğin bir AB firması
Kanadalıların yararlanması için, AB içindeki merkezinden bir sınır aşırı hizmet
sunabilir. Ancak Kanada’ya giderek bu hizmeti sunamaz. Bu konu yatırımların
yerleşmesi (establishment of investment) adlı bölüm altında düzenlenmektedir.
CETA’da sınır aşırı hizmet ticareti bölümü taraflarca kabul edilen ve diğer tarafın
bir hizmet sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilen sınır aşırı hizmet ticaretini
etkileyen aşağıdaki önlemlere yönelik olarak uygulanmaktadır: hizmetin üretimi,
dağıtımı, pazarlaması, satışı ve teslimatı, hizmetin satın alınması, kullanılması ve
hizmet için ödeme yapılması ve hizmet sağlanması ile ilgili olarak, genellikle
kamuya açık olması gereken hizmetlerin kullanım ve erişimi ile ilgili önlemleri
düzenlemektedir.
CETA’da sınır aşırı hizmet ticareti ile ilgili düzenlemeler bazı sınırlamalara tabi
tutulmuştur. Özellikle görsel işitsel endüstri ve kültür endüstrileri gibi alanların
birçok benzer anlaşmada da istisna kapsamına alındığı görülmektedir. CETA’da
aşağıdaki alanlar sınır aşırı hizmet ticaretinin dışında bırakılmıştır:
^^ Hükümet otoritesinin icrası kapsamında sağlanan hizmetler
^^ AB için görsel işitsel endüstriler
^^ Kanada için kültürel endüstriler
^^ Anlaşmada tanımlandığı şekliyle finansal hizmetler
^^ Hava taşımacılığı hizmetleri (uçak onarım ve bakım hizmetleri, hava
taşımacılığı hizmetlerinin satışı ve pazarlaması, bilgisayar rezervasyon
sistem hizmetleri, yer hizmetleri, havaalanı işletme hizmetleri hariç)
^^ Hükümet ihtiyaçları için bir mal veya hizmetin alımı
^^ Sınır aşırı hizmet ticareti için hükümet desteği veya sübvansiyonu
CETA sınır aşırı hizmet ticareti ile ilgili olarak ulusal muamele kuralını da
getirmektedir. Buna göre her bir tarafın diğer tarafın hizmet sağlayıcılarına ve
hizmetlerine yönelik muamelesi, benzer durumda kendi hizmet sağlayıcısı ve
hizmetlerine yaptığı muameleden daha az elverişli olmayacaktır. Bu hüküm
hizmet sağlanması için sertifika, kayıt, yetki belgesi, ehliyet gibi bazı resmi
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koşullar getirilmesine engel değildir. Ancak keyfi veya ayrımcı bir şekilde
uygulanmamalıdır.
CETA piyasaya erişim ile ilgili kısıtlamaların kaldırılmasını öngörmektedir. Bu
kapsamda aşağıdaki alanlarda kısıtlama getiren önlemler yasaklanmaktadır:
hizmet sağlayıcılarının sayısına getirilen kota, tekel, münhasır hizmet sağlama
veya ekonomik ihtiyaç testi gibi uygulamalar, toplam hizmet alımı, toplam hizmet
hasılası ve varlıklara getirilen kota ve ekonomik ihtiyaç testi türü kısıtlamalar.
CETA belirli hizmet sektörlerini kendine özgü düzenlemelere tabi tutmuştur.
CETA’da finansal hizmetler, denizcilik hizmetleri, telekomünikasyon hizmetleri
ve elektronik ticaret ayrı bölümlerde ele alınmış ve düzenlenmiştir. Bunun
yanında doğal kişilerin iş amaçlı ülkeye giriş ve kalışları ve profesyonel niteliklerin
karşılıklı tanınması ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Hizmet ticaretinin liberalizasyonuna ilişkin düzenlemeler içeren diğer bir
anlaşma 2014 yılında imzalanan ve DKSTA içeren AB-Ukrayna Ortaklık
Anlaşmasıdır. DKSTA 1 Ocak 2016 tarihinden beri geçici olarak uygulanmaktadır.
Ortaklık Anlaşması ise 1 Eylül 2017’de resmen yürürlüğe girmiştir. Amaç AB ile
Ukrayna arasında mal ve hizmet ticaretini geliştirmek ve ilgili alanlarda engel ve
kısıtlamaları kaldırarak, regülasyonlarda uyum sağlamaktır.
Ukrayna ile Ortaklık Anlaşması’nın 6. Bölümü “Yerleşme, Hizmet ticareti ve
elektronik ticaret” ile ilgilidir. Bu bölümde taraflar, karşılıklı olarak yerleşme, hizmet ticareti ve e-ticaret alanında edricen liberalizasyona gitmek için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Hizmetlerin sınıraşırı olarak sağlanması hakkındaki düzenlemlerde aşağıdaki sektörler kapsamdışı bırakılmıştır: görsel-işitsel hizmetler,
ulusal denizcilik kabotaj hizmetleri, yurtiçi ve uluslararası hava taşımacılığı hizmetleri, açık tamir ve bakım hizmetleri hava taşımacılığı hizmetlerinin satışı ve
pazarlaması, CRS hizmetleri, yer hizmetleri ve havalanı işletme hizmetleri dışında kalan hava trafiği haklarının kullanılması ile doğrudan ilintili olan hizmetler.
Sınır aşırı hizmet sunumu ile ilgili olarak taraflar karşı tarafın hizmetleri ve
hizmet sunucularına daha az elverişli muamele etmeyeceğini taahhüt etmektedir.
Bu çerçevede aşağıdaki düzenlemelere gitmemeyi taahhüt etmiştir: kota, tekel,
ekonomik ihtiyaç testi gibi uygulamalar ile hizmet sağlayıcı sayısına kısıtlama
getirilmesi, ayısal kota veya ekonomki ihtiyaç testi formunda hizmet işlemleri
veya varlıklarının toplam değerine kısıtlama getirilmesi, kota veya ekonomik
ihtiyaç testi uygulaması ile hizmet operasyonlarının toplam sayısına veya hizmet
çıktısının toplam miktarına kısıtlama getirilmesi.
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Ulusal muamele kuralı ile pazara giriş yükümlülüklerinin taraflarca Kabul
edildiği sektörlerde taraflar diğer tarafın hizmetleri ve hizmet sağlayıcılarına
kendi benzer hizmet ve hizmet sağlayıcılarına uygun gördüğü muameleden daha
az elverişli olmayan bir muamelede bulunacaktır. Tarafların karşılıklı olarak
liberalize etmeyi taahhüt ettikleri hizmetler Anlaşmanın ekinde belirtilmiştir (Ek
XVI-B ve XVI-E).
AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması gerçek kişilerin iş amaçlı olarak geçici kalışlarını
da düzenlemektedir. Buna göre bir AB veya Ukrayna tüzel kişisi Ukrayna veya
AB’deki yan kuruluş, şube veya temsilciliklerinde söz konusu ülkenin mevzuatına
uygun olarak AB Üye Devletleri veya Ukrayna vantadaşı olan kişileri istihdam
edebilir. Bu kişilerin kilit personel olması gerekir. Bu kişilerin ikamet ve çalışma
izinleri sadece istihdam edildikleri süre için geçerlidir ve en fazla 3 yıl sürebilir.
Aşağıda sıralanan sektörler için taraflar kendi topraklarında diğer tarafın
sözleşmeli hizmet sağlayıcılarına izin verecektir: hukuk hizmetleri, muhasebe
hizmetleri, vergi danışmanlık hizmetleri, mimarlık hizmetleri, mühendislik
hizmetleri, bilgisayar hizmetleri, araştırma ve geliştirme hizmetleri, reklamcılık,
işletme danışmanlık hizmetleri, teknik test ve analiz hizmetleri, satış sonrası
kapsamında bakım ve onarım hizmetleri, çeviri hizmetleri, çevre hizmetleri, alan
teftiş hizmetleri, seyahat ajansları ve tur operatörleri, eğlence hizmetleri.
Anlaşma bilgisayar hizmetleri, posta ve kurye hizmetleri, elektronik iletişim, finansal hizmetler, ulaştırma, deniz taşımacılığı, kara, demiryolu ve iç suyolları taşımacılığı hava taşımacılığı, e-ticaret konularında ayrı düzenlemeler içermektedir.

3. Hizmetler Alanının İkili Ticaret Çerçevesi Bağlamında
Ele Alınması
3.1. Türkiye-AB Ortaklığı ve Üyelik Müzakereleri Bakımından
Mevcut Durum
Türkiye ile AB arasındaki 1963 tarihli Ankara Anlaşması, 1970 tarihli Katma
Protokol ve konu ile ilgili Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) içtihadı
çerçevesinde iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisinin temini amacıyla
atılacak adımlar ve Türkiye’nin malların serbest dolaşımı alanında olduğu gibi
Avrupa Birliği ile genişletilmiş bir Gümrük Birliği mantığı içerisinde hizmetlerin
serbest dolaşımı çerçevesine bir ölçüde dahil edilmesi bakımından en ideal
yöntem olabilecek şeklinde değerlendirilmektedir. Nitekim AB’ye aday ülke
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olan Türkiye’nin hali hazırda siyasi blokaj altında olan ve bu nedenle katılım
müzakerelerine açılamayan Müzakere Fasıllarından 3 Numaralı Faslın başlığı ve
içeriği de bu konuda gerekli olan müktesebat uyumu faaliyetlerinin tüm yönleriyle
gerçekleştirilmesini temin etmeye yöneliktir. İster Ankara Anlaşmasının
öngördüğü çerçeve içinde yani ortaklık ilişkisine dayalı olarak, isterse de katılım
süreci içinde Türkiye’nin Avrupa Birliği hizmetler iç pazarına aşamalı veya sektörel
ya da tüm unsurlarıyla veya tek hamlede dahil olması sonucunu doğurabilecek
böyle bir yaklaşımın özellikle AB tarafı başta olmak üzere taraflarda şu anda
mevcut olmadığı söylenebilir. Böyle bir yaklaşımın, tarafların bugünkü siyasi ve
ekonomik konjoktür içindeki tavır ve tutumları bakımından gerçekleştirilmesi
-en azından kısa ve orta vadede- mümkün görünmediğine göre hizmetler
alanında karşılıklı liberalizasyonun olası yönteminin bu alanda bir serbest ticaret
anlaşması olarak ortaya çıkması daha olası olarak değerlendirilebilir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri bağlamında, Ankara Anlaşması
Madde 13 ve 14, iş kurma hakkı ve hizmet sunma serbestisinin temelini teşkil
etmekte olup bu hükümler Katma Protokol Madde 41’de daha da geliştirilmiştir.
Ancak, Ortaklık Konseyi kararlarında iş kurma hakkı veya hizmet sunma
serbestisi ile ilgili olarak spesifik tedbirler öngörülmemiştir.
Madde 13 ve 14 doğrudan etkiye sahip değildir. Ancak, bu maddeler anlaşmanın
taraflarının genel amaçları ve “iş kurma hakkı” veya “hizmet sunumu” gibi
çeşitli Topluluk (AB) hukuku kavramlarının yorumlanması ile ilgili rehber
niteliğindedir. Ancak, bir çerçeve anlaşma olarak, Ankara Anlaşmasının bu
hükümlerine detaylı bir içerik ve etki kazandırılması için Ortaklık Konseyi
vasıtasıyla somut kararlar alınarak uygulanması gerektiği dikkate alınmalıdır.
Bu bağlamda, Katma Protokol Madde 41/1 iş kurma hakkından yararlanacak
veya hizmet sunacak bağımsız çalışanların ve tüzel kişilerin serbest dolaşımı,
sürekli veya geçici bir şekilde mesleklerini icraları ilgili olarak tarafların
yükümlülüklerini detaylı bir şekilde açıklar.
Bilindiği üzere, bu hükümlerin Ortaklık Konseyi tarafından aşamalı bir şekilde
uygulanmasına yönelik kararlar bu tarihten beri verilmemiş ve 1996 itibariyle
taraflar arasında kurulan Gümrük Birliği de hizmetleri içermemiştir. Ancak,
Gümrük Birliğinin hizmetleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, Türkiye-AB
Gümrük Birliğini değerlendirerek revize etmek veya güncellemek üzere tavsiyeler
sunmak için Avrupa Komisyonunun talebiyle yakın zamanda hazırlanan Dünya
Bankası Raporunun tavsiyelerinden biridir.

88

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

Bu tavsiye mal ticareti, yatırım ve hizmetler arasındaki karşılıklı bağımlılığa,
Türkiye bakımından hizmet ticaretinin potansiyelin altında olmasından dolayı
ülkenin ekonomik kalkınması açısından kritik öneme sahip niteliğine ve AB ile
ikili hizmet ticaretini artırma fırsatları bulunmasına ve son olarak konunun genel
olarak Türkiye’nin AB üyeliği hedefi için önem arz etmesine dayanmaktadır.
Raporun da tavsiye ettiği üzere “Hizmetler bakımından, Türkiye neredeyse tüm
AB üye devletleriyle potansiyelin altında ticaret yapmaktadır ve bu durum bu
alanda ticaretin arttırılması konusunda kullanılmayan bir potansiyelin mevcut
olduğunu göstermektedir. Genel olarak, Türkiye ve AB’deki hizmetler ticareti
düzenleme rejimleri benzer açıklık düzeylerine sahiptir ve bu durum iki taraf
arasında ticaret entegrasyonunu kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, önemli
sektörel farklılıklar da mevcuttur. Perakende hizmetleri ve bazı taşımacılık
hizmetleri bakımından AB Türkiye’den daha yüksek kısıtlayıcılık endekslerine
sahiptir. Öte yandan, mesleki hizmetler (hukuk ve muhasebe) ve demiryolu
hizmetleri bakımından Türkiye AB’den daha kısıtlayıcıdır.”
Ayrıca, Rapor aday ülkelerin AB üyeliği için farklı yolları tercih edebileceklerini
vurgulamaktadır ve “Türkiye’nin AB üyeliği iki tarafın hizmetler piyasalarının
entegrasyonu için en iyi yolu olmakla birlikte, bu hedefe ulaşılıncaya
kadar atılabilecek ara adımlar olabilir. Örneğin, Gümrük Birliği hizmetleri
kapsamamakla birlikte, GB’den önceki anlaşmaların kapsamında yer almaktadır.”
tespitine yer vermektedir. Aynı şekilde, Rapor seçenek olarak Avrupa Ekonomik
Alanı örneğini ve Hizmetler STA›sını tavsiye etmektedir.
AB ile hizmet ticareti alanında yapılacak bir uluslararası düzenlemenin
Türkiye’nin AB İç Pazarına dâhil olmasına yönelik bir yaklaşım sergilenmesi
halinde daha çok Avrupa Ekonomik Alanındaki gibi bir modelin hayata
geçirilmesi söz konusu olabilecektir. Buradaki AB İç Pazarına dâhil olma
ve uyum düzeyi bakımından AB’nin bu alandaki temel düzenlemelerinin
üstlenilmesi gereği ortaya çıkabilecektir. Bu bakımdan yukarıda yer aldığı
üzere ana hatları ile AB’nin bu alandaki temel Kurucu Antlaşma hükümleri ile
bu alanda negatif bütünleşme anlayışı ile hazırlanıp yürürlüğe sokulmuş olan
AB Hizmetler Direktifinin genel esaslarına ve amacına bakmanın da fayda
doğurabileceği değerlendirilmektedir. Özellikle Türkiye’nin Ortaklık ve Katılım
süreçleri bakımından AB ile bu alandaki mevzuat ve uygulama uyumunu zaman
içinde geliştirme irade ve gereksinimi dolayısıyla da söz konusu düzenlemelerin
esaslarının aşamalı biçimde içselleştirilmesine yönelik bir yaklaşımın faydalı
olabileceği belirtilebilir.
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3.2. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Bağlamında Hizmet
Ticareti
1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararına dayanan Gümrük Birliğinin güncellenmesi
ve modernize edilmesi son yıllarda giderek öncelik kazanmıştır ve 12 Mayıs
2015’te dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Avrupa Komisyonunun
Uluslararası ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström süreci başlatmak için
mutabakata varmıştır.
29 Kasım 2015 tarihli AB-Türkiye Ortak Eylem Planı kapsamında da taraflar
gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik hazırlıkların başladığı belirtilmiş
ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasından sonra resmi görüşmelerin 2016
sonunda başlatılabileceği ifade edilmiştir. 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye
bildirisinde de gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik çalışmaların
desteklendiği vurgulanmıştır.
Hazırlıklar kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu Gümrük
birliğinin güncellenmesinin olası etkilerini ortaya koyan etki analizi çalışmaları
yaptırmıştır.
Gümrük birliğinin modernizasyonunda hizmetler sektörünün de Türkiye ve
AB arasında ikili ticaret çerçevesine dâhil edilmesi önemli yer tutmaktadır.
Gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden bu yana AB yukarıda da sözü
edilen önemli ticari aktörlerle hizmetler, kamu alımları ve yatırımlar gibi derin
bütünleşme alanlarını içeren STA’lar akdetmiştir.
Etki analizi çalışması gerek AB gerekse Türkiye ekonomisinin 2/3’ünü oluşturan
hizmetler ve kamu alımlarının ikili tercihli ticaret çerçevesine dâhil olmamasının
potansiyelin kullanılmasını önlediği belirtmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlatılan etki analizi çalışması taraflar
arasında hizmet ticaretinin GATS taahhütleri çerçevesinde düzenlendiğini
belirtmektedir. Bu alanda Türkiye ve AB arasında liberalizasyona gidilmesi,
ticaret ve GSYİH bakımından kazanımlara yol açacaktır. Bu şekilde çalışma için
gerçekleştirilen mülakatlarda gündeme gelen hizmet ticaretindeki engellerin
kaldırılması mümkün olacaktır. Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi sınır aşan
değer zincirlerinin işleyişini kolaylaştıracak ve üretim ağlarının maliyetlerini
düşürecektir. Toplamda AB ve Türkiye arasındaki ikili ekonomik ilişkiyi
geliştirecektir.
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AB ve Türkiye arasında iş kurma serbestliğini sağlayacak ikili bir çerçevenin
olmaması, hizmet ticaretinde liberalleşmenin sağlayacağı yeni olanakları
engellemektedir. Şirketlerin karşılıklı olarak piyasalarda ticari varlık göstermesi
ticaret ve yatırımın giderek daha fazla iç içe geçtiği ve şirketlerin karmaşık
uluslararası değer zincirlerinin parçası olduğu günümüzde hizmet ticaretinin
serbestleşmesi açısından önemli bir ihtiyaçtır. Hizmetlerin serbestleştirilmesi
belirli alanlarda Türkiye’de mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılmasını
gerektirebilir.
Etki analizi çalışması hizmet ticaretinde serbestleşmenin maliyetleri
düşürücü etkisi olacağını öngörmektedir. Çalışmanın sonucuna göre, gümrük
birliğinin modernize edilerek, AB-Türkiye ticaret ilişkisinin hizmet ticaretinde
serbestleşmeyi içerecek şekilde genişletilmesi hizmet ticareti maliyetinde 7%
oranında bir azalma olacağını öngörmektedir.
Center for European Policy Studies (CEPS) tarafından yapılan bir çalışma
hizmet ticaretinde AB ve Türkiye arasındaki serbestleşme konusunda analizler
içermektedir. Bu çalışmaya göre Türkiye’de emek yoğun hizmet sektörleri olan
taşımacılık ve müteahhitlik hizmetleri gibi sektörlerin daha fazla faydalanacağı,
AB açısından ise iş hizmetleri, danışmanlık ve yasal hizmetler gibi bilgi tabanlı ve
sermaye yoğun hizmet sektörlerinin faydalanacağını öngörmektedir (Gros 2018).
Söz konusu çalışmada AB ve Türkiye arasında hizmet ticareti serbestleşmesi
için iki model önerilmektedir. Birincisi CETA modeli, diğeri ise Ukrayna ile
olan derin ve kapsamlı serbest ticaret anlaşması (DKSTA) modelidir. AB ve
Kanada arasındaki ticaret anlaşması modelinde, oldukça geniş kapsamlı bir
liberalizasyon öngörülmekte olup, mevzuat uyumlaştırması öngörülmemektedir.
Diğer modelde ise sadece karşılıklı olarak serbestleşme ile kalınmayıp, söz konusu
üçüncü ülkenin AB hizmetler mevzuatına uyumlaştırılması hedeflenmekte ve
nihai amaç AB hizmetler pazarına katılım olmaktadır. Söz konusu ikinci model
AB ve Türkiye arasındaki ortaklık ilişkisinde de hedeflenen model ile uyumludur.
Çalışma aynı zamanda hizmetlerin uluslararası doğrudan yatırımlarla ilişkisine
de dikkat çekmektedir. Türkiye’de AB ile hizmet sektörlerinin liberalizasyonu ve
belirli ölçüde kural bazlı bir uyumlaştırmaya gidilmesinin yatırımlar üzerinde
olumlu etkileri olacağı öngörülmektedir.
AB ve Türkiye arasında hizmet ticareti liberalizasyonunda dikkate alınması
gereken diğer bir önemli husus da kişilerin serbest dolaşımıdır. Mod 4 olarak
adlandırılan hizmet serbestisi gerçek kişilerin dolaşımını öngörmektedir. Halen
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T.C. vatandaşlarının AB Schengen alanına girmek için vize almak zorunda olması
hizmet ticaretinin önünde de engel oluşturmaktadır. İKV tarafından yapılan
çalışma Türk vatandaşlarının Schengen vize başvuruları için 2009-19 arasında
511,64 milyon avro ödediklerini göstermektedir. Bu meblağ sadece başvuru
ücretlerini içermekte, noter, banka, çeviri gibi diğer ücretleri kapsamamaktadır.
Maddi bir yük olmanın yanında, zaman kaybına ve gecikmelere de yol açmakta
AB’deki mutahap kuruluş ve kişilerle ilişkilerin geliştirilmesini caydırıcı bir etkide
bulunmaktadır.
Türkiye ve AB arasında hizmet ticaretinde liberalizasyondan en fazla
beklentisi olan sektörlerin başında taşımacılık sektörü gelmektedir. Mal ve
hizmet alanındaki firmaların verimlilik ve rekabetçiliği büyük ölçüde düşük
maliyetli ve yüksek kaliteli taşımacılık sektörlerine erişimlerine bağlıdır (Togan,
2016).Türkiye’nin rekabet gücüne sahip olduğu karayolu taşımacılığı sektörü
AB’ye mal taşımacılığında önemli rol oynamaktadır. Ancak AB’de başlıca
pazarlar olan Almanya gibi ülkelere mal taşımacılığında, Bulgaristan, Macaristan
ve Avusturya gibi AB üyesi devletler geçiş ücretleri, yasaklamalar ve kotalar gibi
uygulamalar ile hizmet sunma serbestîsini engellemektedir. Bu gibi bariyer ve ek
ücretler mal ticaretinde ek maliyet yaratarak tarife dışı engel oluşturmaktadır.
Taşımacılık sektörünün bu sorunu çözmeye yönelik çabaları halen devam
etmektedir. Avrupa Adalet Divanında açılan davaların yanında AB ile ortak bir
taşımacılık anlaşması yapılması gibi yollar da değerlendirilmiştir. Ancak bugüne
kadar sonuç alınamamıştır. TIR ve kamyon sürücülerinin AB’ye seyahatlerinde
kısa süreli Schengen vizesi alması gerekmekte, bu vizenin 180 günlük süre içinde
90 gün Schengen alanında kalışa izin vermesi sürücülerin taşımacılık hizmeti
sunma süresini kısıtlamaktadır.
Hizmet ticaretinde serbestleşmeye gidilmesi Türkiye’nin AB iç pazarına erişimini
artıracak ve AB müktesebatına uyum düzeyini yükseltecektir. Bu şekilde nihai
hedef olan AB tam üyeliğine yönelik önemli bir adım atılmış olacaktır.
3.3. Türkiye-AB arasında hizmet ticaretinin
serbestleşmesinde olası yöntem ve araçlar
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliğinin Güncellenmesi çalışmaları
kapsamında yer alan hizmetler alanında liberalizasyonun ne şekilde sağlanabileceği konusunda taraflar arasındaki hizmet ticaretinin düzenlenmesi bakımından
kullanılabilecek hukuki ve maddi yönteme ilişkin çeşitli tercihler söz konusudur.
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Bu çerçevede maddi yöntemin GATS ve iç pazar arasındaki yelpazedeki
yöntemlerden biri olabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede örneğin Avrupa
Ekonomik Alanı (AEA); Birliğin Japonya ve Ukrayna ile yaptığı anlaşmalar ve
Kanada ile yapılan CETA’daki düzenlemelerin ana ilke ve esasları ile Ankara
Anlaşmasına dayalı ortaklık ilişkisini geliştirici yaklaşım Türkiye ile gündemde
olan Gümrük Birliğinin güncellenmesi çalışmaları bakımından incelenmesi fayda
doğurabilecek örnekler olarak öne çıkmaktadır. Esasen AEA örneği ile Ankara
Anlaşması üzerinden ilerlenmesi halinde ulaşılacak sonucun da ana hatları ile
birbirine benzeyebileceği ileri sürülebilir. Bunun temel nedeni Ankara Anlaşması
ile hedeflenenin “hizmetlerin serbest dolaşımı” olduğu ve bu bakımdan Roma
Antlaşmasından esinlenme yaklaşımını içermesidir. GB’nin güncellenmesi
kapsamında hizmetlerin düzenlenmesi bakımından bu üç model kurumsal ve
maddi yönden değerlendirilebilir.
Değerlendirmemize göre, bu ihtimallerden ilki Avrupa Ekonomik Alanı
(AEA) Anlaşması gibi bir hukuki çerçeve aracılığı ile Türkiye ve AB arasında
AB iç pazarına en yakın sistemin kurulmasının sağlanmasıdır. Taraflar
arasındaki hizmet ticaretinin en yoğun şekilde serbestleştirilebileceği ve Ankara
Anlaşması ile nihayetinde hedeflenen modelin bu olduğu düşünülmektedir; fakat
tarafların bu ihtimale pek odaklanmadığı görülmektedir. Bu model, Türkiye’nin
AB İç Pazarına yoğun, etkili ve dinamik bir şekilde uyum sağlamasını temin
edecek düzeyde bir mevzuat uyumlaştırmasını ve derin bir kurumsal yapıyı
kurmasını da gerektirmektedir.
İkinci ihtimal Türkiye ile AB arasında GATS düzenlemeleri ötesinde bir kısım
dinamik mevzuat uyum yükümlülüklerini de içeren, AB ile Ukrayna ortaklık
anlaşmasının hizmetler bölümü benzeri bir serbest ticaret anlaşması modelinin
tercihidir. Geniş bir ekonomik ilişki modelinin bir unsuru bağlamında hizmetler
alanında ticaretin geliştirilmesi yaklaşımını ortaya koyan AB- Ukrayna Ortaklık
Anlaşması siyasi ve coğrafi konumu da dikkate alındığında ileride daha yakın bir
ilişki modeli oluşturmanın ilk adımı olan tasarlanmıştır.
Üçüncü ihtimal ise Ankara Anlaşması ve Ortaklık ilişkisi çerçevesinde yapılacak
değişikliklerin yeni Ortaklık Konseyi Kararları (OKK) veya- Ankara Anlaşmasının
ayrılmaz bir parçası olacak uluslararası anlaşma nitelikli protokoller aracılığıyla
gerçekleştirilmesidir.
Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık ve üyelik hedefi kapsamındaki hizmet
ticareti düzenlemeleri (Ankara Anlaşması madde 13 ve 14, Katma Protokol
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madde 41/1), AB içi düzenlemeleri esas alma hedefi içermekte, buna karşın,
bu kapsamda uygulanabilir hizmet ticareti düzenlemelerinin son derece sınırlı
kaldığı ve hedeften çok uzak olduğu görülmektedir. Ancak Türkiye’nin hem
Ortaklık hem de üyelik ilişkisi çerçevesinde AB içi düzenlemelere uyum sağlama
amacı bulunduğundan taraflar arasında yeni yapılacak bir hizmet ticareti
düzenlemesinde de bu alanda en yoğun bütünleşme olan AB içi düzenlemelere
en yakın bölgesel anlaşma tercihinin (AEA) yapılmasının en ideal çözüm olacağı
ileri sürülebilir.
Buna karşılık, Türkiye ile AB arasındaki hizmet ticaretinin geliştirilmesi
bağlamında yöntemin üyelik veya ortaklık yoluyla AB iç pazarına erişim olması
hususunun bugünkü konjonktür ve kısa orta vadeli projeksiyonlar kapsamında
gerçekçi olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir. Arzu edilebilir olmasından
bağımsız olarak, AB’nin 3. ülkelerle varolan ve giderek gelişip çeşitlenen dış
ekonomik ilişki modelleri benzeri bir anlaşma ile dahil edilmesi daha olası
görülmektedir.
Komisyonun 2016 tarihli Etki Analizinde ikinci ve üçüncü ihtimallerin
karışımı olarak nitelendirilebilecek iki yöntem önerilmektedir. Bunlardan ilki
mevcut GB yapısı ticari mallar için korunarak hizmetler dâhil yeni alanlar için
iddialı bir STA akdedilmesidir. İkinci öneri ise GB yerine daha az iddialı bir serbest
ticaret anlaşması (derin ve kapsamlı serbest ticaret anlaşması) akdedilmesi, tüm
konuların bu anlaşmada düzenlenmesi ve mevzuat uyumu yükümlülüğünün
sadece üyelik müzakereleri kapsamında ele alınmasıdır.
Ticaret Bakanlığı (dönemin Ekonomi Bakanlığı) tarafından bağımsız bir
araştırma kuruluşuna yaptırılan GB’nin güncellenmesinin Türkiye ekonomisi
üzerindeki uzun dönemli etkilerini incelemek amaçlı etki analizi de Ortaklık
hukuku veya STA temelinde geliştirilmiş dört yöntem sunmuştur. Bunlardan
ilkinde GB’nin yapısal sorunlarının çözümü, tarım ürünlerinde %50 serbestleşme
ve hizmetler ile kamu alımları piyasalarının karşılıklı açılmasının Türkiye’nin
GSMH’sini yaklaşık %1 oranında arttıracağı belirtilmiştir. İkinci senaryoda, ilk
senaryoya ilave olarak tarım ürünlerinde tam serbestleşme ile ABD ve Kanada
başta olmak diğer ülkelerle daha fazla serbest ticaret anlaşması yapılması yoluyla
GSMH’nin %1,9 oranında artacağı hesaplanmıştır. Üçüncü senaryoda, sadece
sanayi ürünlerini içeren Gümrük Birliği’nin mevcut dar kapsamı itibariyle bir
STA’ya dönüştürülmesi sonucu GSMH’da %0,4 oranında bir azalma olacağı
hesaplanmıştır. Dördüncü senaryoda, GB’nin tarım, hizmetler ve kamu alımlarını
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da içeren derin ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi ile
GSMH üzerinde %0,16 artış hesaplanmıştır (Ticaret Bakanlığı 2016).
Hukuki yöntem olarak OKK veya uluslararası anlaşma yöntemleri tartışılmakla
birlikte; taraflar arasındaki siyasi gelişmeler de göz önünde tutulduğunda
Ortaklık hukuku kapsamında yapılacak bir modernizasyonun usulen daha kolay
başarılabilir olacağı ileri sürülebilir.
Nitekim taraflar arasındaki hizmet ticaretinin uluslararası anlaşma yoluyla
düzenlenmesi AB yetkisinin niteliği sorusu, Avrupa Parlamentosu ve ABAD’ın
sürece daha etkin katılımı olasılığı, Konseydeki gerekli oy oranının yüksekliği
ve tüm üye devlet anayasalarına göre onaylanma koşulu gibi hususlar sebebiyle
tamamlanması daha zor bir usul olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
güncelleme konusunda başvurulabilecek yöntemler esas olarak uluslararası
anlaşma ve Ortaklık hukuku olarak ikiye ayrılabilir. Ortaklık hukuku çerçevesinde
yapılacak bir güncellemenin mevcut hukuki yapının kullanılması yolu ile usulen
daha kolay tamamlanabilecek bir yöntem olduğu düşünülmektedir.
Ancak bu çerçevede akılda tutulması gereken bir husus Türkiye ile AB arasında
mevcut ve uzun bir süredir uygulanan, nihai hedefi de Türkiye’yi üyeliğe
hazırlamak olan bir ortaklık anlaşmasının (Ankara Anlaşması) bulunduğu ve
Türkiye’nin katılım süreci içinde bir aday ülke olarak özel konumudur. Her iki
ilişki çerçevesi de Türkiye ile AB arasında hizmetler alanında sağlanacak bir
serbestleşmenin sıradan bir serbest ticaret anlaşmasının kapsamının ötesine
geçebilecek uyum gerekleri içermesi sonucunu doğurabilecektir. Esasen akılda
tutulması ve AB tarafına da sürekli biçimde hatırlatılması gereken husus,
hizmetler alanında ticari serbestleşme ve uyumun hukuki müktesebat
ve ekonomik gelişme düzeyi bakımından Türkiye’yi uzun vadede AB’ye
üyeliğe hazırlamada bir ilerleme ve bir ara aşama kaydetmesi gereği ve bu
perspektiften Türkiye bakımından arzu edilebilir olacağıdır.
Bu bakımdan söz konusu olabilecek yöntem, bir “Gümrük Birliği Güncellemesi”
paketi içinde taraflar arasında hizmet ticareti hacmini artırmaya yönelik kapsamlı
ve bazı bakımlardan kendine özgü bir serbest ticaret anlaşması olabilecektir.
Söz konusu anlaşmanın AB açısından hangi çerçevede ele alındığına bağlı
olarak dayanağı ve kapsamı bakımından farklılıklar ortaya çıkabilecektir. Ancak
her durumda AB tarafının dış ekonomik ilişkilerini yürütmek bakımından
oluşturduğu modellerden bir veya birkaçından esinlenmesi öngörülebilecek olan
bu tarz bir anlaşmanın müzakerelerine hazırlık bağlamında, Birliğin söz konusu
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diğer dış ilişki modellerinin hizmetler alanına yönelik yönteminin, amacının
ve kapsamının ekonomik, siyasi ve hukuki bakımlardan karşılaştırılmalı
bir incelemesinin Türkiye’de çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından
gerçekleştirilmesinin önemli faydalar sağlayacağı belirtilebilir. Bu bakımdan
Türkiye’nin hizmetler sektöründe AB ile olan ticaretini serbestleştirmeye ve
artırmaya yönelik beklentilerini ve olası müzakere pozisyonunu geniş anlamda
ulusal çıkara hizmet edecek şekilde ve her bir sektörde tüm paydaşları içerecek
biçimde oluşturması büyük önem taşımaktadır.

4. Sonuç ve Öneriler
Dünya Bankası 2014 tarihindeki AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi
başlıklı Raporu’nda vurguladığı üzere Türkiye’nin hemen tüm AB üyesi ülkeler ile
gerçekleştirdiği hizmet ticareti potansiyelin altında kalmaktadır. Küresel hizmet
ticaretindeki artış GSYH’da hizmetlerin payının artışına yol açarken Türkiye’de
oran genellikle düşük kalmaktadır. Bu durum hizmet ticaretinde önemli bir
potansiyele işaret etmektedir. Türkiye’nin turizm ve taşımacılık hizmetleri
dışında diğer sektörlerde ihracatı yavaş büyümekte olup hizmet ihracatındaki
sofistikasyon düzeyi zaman içinde düşüş göstermiştir. AB ile genel olarak benzer
bir açıklık düzeyine sahip olmakla beraber bu durum alt sektörlerde farklılıklar
göstermektedir. Kısıtlayıcılık endeksinin yüksek olduğu sektörlerde sağlanacak
serbesti belirli nedenlerden dolayı daha zor olacak ancak refah ve verimlilik artışı
bakımından en yüksek katkı bu alanlardan gelecektir.
Hangi hizmet sektörlerinin hangi rekabet avantajı beklentisi ile
liberalleştirilebileceği, bu kapsamda Türkiye’nin mevzuat uyumu ve idari kapasite
konusunda atması gereken adımlar zorlu konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sektörel etki analizlerinin yanı sıra bu tarz mevzuat uyumu ve idari kapasite
analizlerinin de fayda maliyet ilişkisi içinde değerlendirilmesi ve bu şekilde
taraflarca müzakere masasına oturulması işin doğası gereğidir. Ancak burada
da önceden hangi sektörlerin ne ölçüde etkileneceği konusundaki tahminlerle
konjonktüre göre uygulamaya geçildiğinde ortaya çıkan gerçekler arasında
farklılıklar doğabileceği ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır. Bununla birlikte
söz konusu riskleri bertaraf etmek için en rasyonel tercihe ulaşılmasını sağlayacak
kapsamlı sektörel ve yatay etki analizlerinin gerçekleştirilmesi gerekmekte
olup bu konuda hem kamu, hem de özel sektörün daha aktif çaba göstermesi
gerekebileceği belirtilmelidir. Burada özellikle belli meslek ya da iş kollarının
karşılıklı açılması ya da mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanlarında
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Türkiye’de belli meslek ve iş kolları bazında sivil toplumun ve meslek örgütlerinin
sahip olduğu hassasiyet ya da endişelerin de dikkate alınması ve giderilmesine
yönelik kapsamlı çabalara girişilmesi önem arz edecektir.
Son olarak dikkat çekilmesi gereken nokta ise hizmet ticareti alanında
serbestleşme yönünde atılacak adımların gerçek kişilerin sunduğu hizmetleri
ilgilendirdiği ölçüde kişilerin serbest dolaşımı noktasına varıp varamayacağının
AB ülkelerinin ve kamuoylarının bu konudaki tutumu da dikkate alındığında
ne ölçüde mümkün olabileceğinin değerlendirilmesidir. AB üyesi ülkelerin
siyasilerinin ya da kamuoylarının vizesiz giriş konusunda takındıkları tereddütlü
tutumun hizmetlerin ve bunları icra eden kişilerin serbest dolaşımı boyutuna
ulaşabilecek bir hizmet ticareti serbestleştirmesine ne ölçüde istekli ya da hazır
olacakları belirleyici olabilecektir.
Gümrük Birliğinin işleyişinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması
1/95 sayılı OKK’nın ilgili maddelerinin yeniden müzakere edilmesi yoluyla temin
edilebileceği gibi bu alanda farklı bir ortaklık hukuku metni oluşturulması, ayrı
bir anlaşma ya da protokol müzakere edilerek taraflarca imzalanması da söz
konusu olabilecektir.
Bu bakımdan önemli husus, Gümrük Birliği güncellenmesi müzakereleri
kapsamına giren konuların tamamının Ankara Anlaşması, Katma Protokol
ve Ortaklık Konseyi Kararlarından oluşan ortaklık hukuku “mevzuatı” içinde
bir hukuki temele sahip olmasıdır. Hem tarım, kamu alımları ve hizmetler
gibi sektörlerin dünya ticaretinde değişen ve gelişen eğilimler çerçevesinde
Gümrük Birliğinin kapsamına dahil edilmesi, hem de mevcut Gümrük Birliği
hükümlerinin hem aynı amaçla, hem de işleyişte yaşanan bazı sorunları aşmak
üzere değiştirilmesi bakımından taraflar arasındaki mevcut hukuki çerçeve
yeterli dayanağı sağlamaktadır.
Burada Komisyona göre tercihler Gümrük Birliğinin modernizasyonu amaçlı
95/1 sayılı OKK’nın yeni bir OKK ile değiştirilmesi, ikili ticari ilişkileri AB’nin
yeni nesil anlaşmalarına uygun hale getirmek amaçlı yeni alanları da kapsayacak
biçimde geliştirmeye yönelik olarak yeni bir OKK hazırlamak veya Avrupa
Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 217 ve 218’deki prosedürleri
takip ederek Ortaklık Anlaşmasına ek yeni bir Ek/Katma Protokol hazırlamaktır.
Bunun dışında Gümrük Birliğinin derin ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması
ile değiştirilmesi imkanı da bulunmakla beraber böyle bir yaklaşımın Ankara
Anlaşmasında da kapsamlı değişiklikler gerektireceği unutulmamalıdır. Bunun
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yanı sıra katılım amaçlı bir ortaklık anlaşması olan Ankara Anlaşmasından geri
adım atılması siyasi olarak da özellikle Türkiye tarafında kabul edilmesi güç bir
ihtimal olarak durmaktadır.
Atılacak adımların hizmet sağlayıcılara ve genel olarak tüketicilere önemli faydalar
sağlaması beklenmektedir. Özellikle hizmetler sektöründe mevzuat uyumu ve
idari sadeleşme gerektirecek bu tarz bir gelişmenin yabancı yatırımcı ya da başka
bir ifade ile iş kuran veya hizmet sunan için yatırım ortamını iyileştirmenin
yanı sıra yerli sektör bakımından da idari yükü azaltma bakımından önemli
faydalar doğurabileceği belirtilebilecektir. Yine rekabet edebilirlik ve inovasyon
(yenilikçilik) açısından da gelişmenin sağlanacağı beklentisi mevcuttur.
Gümrük Birliğinin derinleştirilmesinin Türkiye’nin ekonomik yönetişimi
üzerinde olumlu etkiler doğurması beklenmektedir. Söz konusu derinleştirme,
Türkiye’nin ekonomi alanındaki düzenleyici mevzuatının AB kural ve
standartlarına daha da yakınlaştırılması sonucunu doğuracaktır. Bunun yanı
sıra Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları üzerinde olumlu
etkiler de beklenmektedir. Özellikle iç veya dış sermayenin, diğer bir ifade
ile yatırımcının veya girişimcinin öngörülebilirlik içinde hareket edebilmesi
ya da diğer bir ifadeyle kamu makamlarının ekonomik politika ve mevzuat
tercihlerinin öngörülebilirliği bakımından da faydalar doğuracağı genel olarak
kabul edilmektedir.
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Executive Summary
The updating of the Customs Union provides a concrete step in preparing the
ground for a positive agenda in Turkey-European Union relations amid the
stagnation in the accession negotiations and the drastic overhaul of the global
economic and political order. It would also pave the way for restructing stability,
trust and a non-binary perspective of interest for the parties that is currently
much needed.
This study undertakes an overlook on the alternatives for such updating of the
Customs Union as far as the decision-making, consultation and dispute settlement
mechanisms of the current design. It is argued here that the negotiating positions
of those institutional matters should be contemplated and shaped by Turkey
taking into account their interrelated nature. In that regard certain findings and
policy recommendations can be underlined as follows.
Firstly, the methods and tools adopted for the upgrading of the customs union
preferred by the parties will also inform the basic shape of such mechanisms.
The brief blueprint of the May 2015 Senior Officials Working Group Report
(SOWG) only touches upon the very basics of the methodology and tools of
such endeavour which demonstates a basic understanding and agreement of the
parties. The details and workings of the reforms regarding the decision-making,
*
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consultation and dispute settlement mechanisms,i.e. the institutional set up of the
relationship will depend on several interrelated issues and how they are managed
by the parties. In order to have a genuine grasp of alternatives in that regard,
the terminology of “upgrading” “updating” or “modernisation” of the “Customs
Union” should be analysed and deconstructed. Whether such “upgrading” should
point to the inclusion of “services” “public procurement” and “agriculture” into
the current trade framework amongst the parties as originating from Ankara
Agreement and as stipulated on the basis of preparing Turkey for prospective
membership to the “common/internal market” or rather an enhancement and
liberalisation of trade in such areas are intended by the parties would be a key to
begin to study alternative institutional set ups and dispute settlement mechanisms
that would provide the remedy for grievances of the parties and strengthen the
trade relations for a start.
Secondly, the tools employed by the parties for that purpose, i.e. Association
Council Decision(s), Protocol(s) that would be an integral part of Ankara
Agreement and the association law or other international agreements for trade
liberalisation would also be instrumental in restructuring the institutional
framework and dispute settlement mechanism. The choice of separate legal
instruments for each substantive topic or a common legal instrument for all
matters under discussion would have varying results and implications for the
institutional set up and the dispute settlement mechanism.
Thirdly, the EU, first due to its economic and political strength, secondly due to
the instrinsic characteristics of its supranational legal and instutional order and
mechanisms and thirdly the level and intensity of the economic, political and
legal integration already achieved within the Union, has several advantages in its
trade relations with third parties. Such advantages multiply also when the third
party strives for a deeper level of economic or otherwise “integration” with the
Union, going much beyond a simple and traditional free trade agreement.
Thus, the limits and restrictions informed by the sui generis legal and institutional
set up of the Union itself, with its supranational characteristics based on transfer
of sovereign powers by the Member States should also be taken into account
while contemplating on various alternatives by Turkey. Moreover, the degree and
level of economic and also political integration existing in the EU constitutes
another issue that needs to be considered in that regard.
Turkey should concentrate on certain advantages of norm and rule transfer from
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the Union, should work on means and tools for increasing its informal influence
on EU decision-making in related fields, as well as internalising the developments
regarding the mechanics and functioning of the international dispute settlement
in global trade.
EU, for its part, should engage in comtemplating various alternatives and start
thinking outside the box -albeit within the limits imposed by its own legal and
institutional structure-in order to accommodate Turkey’s reasonable and fair
expectations.
Yet, it needs to be pointed that irrespective of the type of solution to be brought
to the table and agreed upon by the parties, the proof of the pudding will be in
eating, therefore the proper implementation of such new design would necessitate
mutual trust and good faith from the parties. Starting the negotiations would
inarguably be instrumental in rebuilding such mutual trust and good faith.
Lastly, certain examples from the external differentiated integration realm of the
European Union as regards its economic relationship models with third countries
would provide ample ground to predict the possibilities and prepare realistic
negotiating positions once the updating or modernisation negotiations appear in
the horizon. Due to the limits of this study a concise attempt at such examination
has been undertaken here. Yet, the outcome of UK-EU negotiations for a future
trade relationship should also be closely followed in that area.
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Giriş
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında mevcut olan Gümrük Birliğinin (GB)
hukuki temeli 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve 1970 tarihli Katma Protokol’dür.
Ankara Anlaşması, somut hedef olarak taraflar arasında bir gümrük birliğini,
zımni nihai hedef olarak ise Türkiye’yi AB üyeliğine hazırlamayı öngörmektedir.
Katma Protokol de esasen GB’nin kuruluşunun esaslarını ve takvimini
düzenlemektedir.
Ankara Anlaşmasının amacı, 2. maddenin birinci paragrafında “Türkiye
ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasını ve Türk halkının istihdam seviyesinin
ve yaşam şartlarının yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde
bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli
olarak güçlendirmeyi teşvik etmek” olarak ifade edilmiştir. Aynı maddenin ikinci
paragrafı ise bahsi geçen amaçların gerçekleştirilebilmesi için GB’nin tedrici
şekilde kurulmasını hükme bağlamıştır.Ortaklık ilişkisinin son dönemi GB’ne
dayanmaktadır ve Anlaşmanın 10. maddesi bu ekonomik entegrasyon biçiminin
içeriğini düzenlemektedir.
Ankara Anlaşması ile akit taraflar arasında gümrük birliğine dayanan ve ekonomi
politikaları arasında koordinasyonun güçlendirildiği son dönem, 6 Mart 1995
tarihinde kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) çerçevesinde
1 Ocak 1996 tarihinde başlamıştır. Bu Karar, Türkiye-AB GB’ni tam anlamıyla
uygulamaya geçirmek ve son dönemde uyulması gereken kuralları hükme
bağlamak için alınmıştır. 1/95 sayılı OKK sonucu Türkiye ile AB arasında özel bir
GB’nin tesis edildiği, Türkiye’nin AB’nin GB’ne dahil olmadığı hususuna dikkat
çekilmesi gerekmektedir.
Sanayi mallarına uygulanan gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar
kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve üçüncü ülkelere
yönelik ortak gümrük tarifesinin uygulandığı GB’de, temel hedef malların
hiç bir engellemeyle karşılaşmadan taraflar arasında serbest dolaşımıdır. Bu
amaçla, AB’nin ortak ticaret politikasına uyum sağlanması ile ithalat ve ihracatı
düzenleyen temel kuralların benimsenmesi ve üçüncü ülkelere karşı uygulanan
tercihli rejimlerin üstlenilmesinin yanı sıra, tarife dışı engellerin kaldırılması
amacıyla AB teknik mevzuatına uyum sağlanması da gerekmiştir.
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Taraflar arasında ciddi ölçüde bir ekonomik entegrasyonun oluşmasına hizmet
ettiği kadar, Türkiye’ye hem AB ülkelerinden, hem de üçüncü ülkelerden
doğrudan sermaye girişine de yol açmış olması, Türkiye-AB GB’nin sıklıkla
vurgulanan olumlu ekonomik etkilerinden birini oluşturmuştur. Türkiye’nin
AB dışı küresel pazarlara açılmasında da GB’nin ekonomiye ve sektörlere
kazandırdığı dinamizm, rekabetçilik ve dayanıklılık önemli bir faktördür. Türk
sanayi sektörünün rekabet edebilirliğinin artışı, tüketicinin seçeneklerinin ve
kaliteli ürüne erişim imkanlarının çoğalması gibi diğer ekonomik faydalara da
işaret edilebilir.
Özellikle ekonomi hukuku olarak niteleyebileceğimiz pek çok alanda Türkiye’nin
hem üretim ve pazarlama standartlarının, hem de bunların temelini oluşturan
hukuki düzenlemelerinin çağın ve rekabetçi bir piyasa düzeninin gereklerine
uydurulmasında, bu yapılırken de fikri mülkiyetin korunması, tüketicinin
korunması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ile şeffaflık ve hukuki
öngörülebilirlik gibi pek çok gereğin karşılanmasına ve ekonomik gereklerin bu
ve benzeri sosyal ya da hukuki gereklerle dengelenmesine özen gösterilmesi
anlayışının gelişmesinde GB’nin olumlu katkı sağladığı belirtilmelidir.
GB dolayısıyla gerçekleştirilen mevzuat uyumu ve idari kapasite artışı Türk
ekonomisinde kapsamlı yasal ve kurumsal değişiklikler meydana getirmiş ve
bu sayede uluslararası rekabet kurallarının uygulandığı, eşit rekabet şartlarının
hukuki güvenceye alındığı bir pazar özelliği kazanılmıştır. Böylece Türkiye’de
ekonomik faaliyette bulunan yabancı firmalar için elverişli ortam oluşmuş, artan
rekabet ortamı ve verimlilik artışı, orta ve uzun vadede tüketiciler için daha
yüksek kalite, daha ucuz ürünler ve daha fazla çeşitlilik sağlamıştır. Tüketici
hakları yasal koruma altına alınmış, üreticiler ve sanayi de, istikrarlı ve büyük
bir ihracat pazarına erişimin yanında, daha ucuz ve daha kaliteli girdilerden
yararlanma imkanına kavuşmuştur.
GBsonucu AB mevzuatına uyumun AB ile geleneksel olarak sürdürülen ticari
ilişkilerin geliştirilmesine olan katkısının ve üçüncü ülkelerle ticaret bakımından
Türkiye’nin dünyanın önemli bir kısmına karşı ticari anlamda açılma sürecini
hızlandırmış olduğunun da altının çizilmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin uzak olmayan bir gelecekte AB’ye üyeliğinin gerçekleşeceği düşüncesiyle
müzakere edilip imzalanan bu Karar ve uygulamaya geçirdiği GB, Türk ekonomisinin
ve sanayiinin korumacı duvarların arkasından çıkarılması ve rekabet edebilirliğinin
artırılması bakımından önemli bir işlev görmüştür, halen de görmektedir.
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Ancak, hem AB, hem de dünya pazarlarında payını ve rekabet gücünü artırmış
olan Türkiye bakımından AB ile oluşturulan GB bazı açılardan ihtiyaca cevap
vermeyen bir nitelik arz etmeye başlamıştır.9
Bu kapsamda, taraflar,GB’ni kuran 1/95 sayılı OKK’nın öngördüğü Gümrük Birliği
Ortak Komitesi (GBOK) ya da Ankara Anlaşması çerçevesinde kurulan Ortaklık
Komitesi ve Ortaklık Konseyi bünyesinde olduğu kadar, kamuoyu önünde de bu
yetersizlikleri ya da sorunları dile getirmeye başlamışlardır. Bu açıdan örneğin,
GB’ne özgü danışma ve karar alma mekanizmaları ile anlaşmazlıkların halli
mekanizması 1990’ların ilk yarısında oluşturulmuş, bir süre için ihtiyaca nispeten
cevap vermiş olmakla birlikte, bugün güncelleme çalışmalarında açılardan ele
alınması gereken bir nitelik arz etmektedir.
Gümrük Birliğinin derinleştirilmesinin Türkiye’nin ekonomik yönetişimi
üzerinde olumlu etkiler doğurması beklenmektedir.10 Bu olumlu etki esasen
Türkiye’nin ekonomi alanındaki düzenleyici mevzuatının AB kural ve
standartlarına daha da yakınlaştırılmasından kaynaklanacaktır. Bunun yanı
sıra Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları üzerinde olumlu
etkiler de beklenmektedir. Özellikle iç veya dış sermayenin, diğer bir ifade ile
yatırımcının veya girişimcinin öngörülebilirlik içinde hareket edebilmesi ya da
diğer bir ifadeyle kamu makamlarının ekonomik politika ve mevzuat tercihlerinin
rasyonelliği, şeffaflığı ve öngörülebilirliği bakımından da faydalar doğuracağı
genel olarak kabul edilmektedir.
İşte bu çalışma kapsamında karar alma, danışma ve anlaşmazlıkların halli
mekanizmalarının ne şekilde elden geçirilebileceğine yönelik bir takım
saptamalarda bulunulacaktır.

1. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Çerçevesinde
Kurumsal Yapısı Bakımından Temel Hususlar
1.1. Yöntem
Karar alma ve danışma mekanizmaları ile anlaşmazlıkların halli mekanizmasının
birlikte göz önünde tutularak, karşılıklı menfaat dengesinin en uygun biçimde
9

Dünya Bankası Gümrük Birliği Değerlendirmesi için bkz. http://www.worldbank.org/content/
dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customs-union-eng.pdf; TÜSİAD, A New Era for the
Customs Union and the Business World, October 2015, T/2015, 10-568.

10

TÜSİAD, A New Era for the Customs Union and the Business World, October 2015, T/2015, 10-568,
s. 15.
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sağlanabileceği mantığına dayalı bir müzakere pozisyonu geliştirilmesi faydalı
olabilecektir. Bu nedenle GB’nin güncellenmesine ilişkin çalışmaların geniş
anlamda kurumsal hükümlerle ilgili bölümlerinin birarada ve bir bütünlük
içinde ele alınmasının uygun olabileceği değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda dikkat çekilmesi gerekli bir husus GB güncellemesinin yöntemi olarak
karşımıza çıkmaktadır. GB’nin güncellenmesinin veya derinleştirilmesinin nasıl
yapılabileceğine ilişkin esas olarak bazı ön meselelerin ortaya konmasına ihtiyaç
bulunmaktadır. GB’nin işleyişinden kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması
1/95 sayılı OKK’nın ilgili maddelerinin yeniden müzakere edilmesi yoluyla temin
edilebileceği gibi bu alanda farklı bir ortaklık hukuku metni oluşturulması, ayrı
bir anlaşma ya da protokol müzakere edilerek taraflarca imzalanması da söz
konusu olabilecektir. Bu bakımdan önemli husus, GB güncellemesi müzakereleri
kapsamına giren konuların tamamının Ankara Anlaşması, Katma Protokol
ve Ortaklık Konseyi Kararlarından oluşan ortaklık hukuku “kuralları” ya da
“mevzuatı” içinde halihazırda bir hukuki temele sahip olmasıdır. Hem tarım,
kamu alımları ve hizmetler gibi sektörlerin dünya ticaretinde değişen ve gelişen
eğilimler çerçevesinde GB kapsamına dahil edilmesi, hem de mevcut Gümrük
Birliği hükümlerinin hem aynı amaçla, hem de işleyişte yaşanan bazı sorunları
aşmak üzere değiştirilmesi bakımından taraflar arasındaki mevcut hukuki
çerçeve yeterli dayanağı sağlamaktadır.11
Burada Avrupa Komisyonuna göre opsiyonlar Gümrük Birliğinin modernizasyonu amaçlı 1/95 sayılı OKK’nın yeni bir OKK ile değiştirilmesi, ikili ticari
ilişkileri AB’nin yeni nesil anlaşmalarına uygun hale getirmek amaçlı yeni alanları da kapsayacak biçimde geliştirmeye yönelik olarak yeni bir OKK hazırlamak
veya Avrupa Birliğinin İşleyişi Hakkında Antlaşma (ABİHA) 217 ve 218’deki
prosedürleri takip ederek Ortaklık Anlaşmasına ek yeni bir Ek/Katma Protokol
hazırlamaktır.12 Bunun dışında Gümrük Birliğinin derin ve kapsamlı bir serbest
ticaret anlaşması ile değiştirilmesi imkanı da bulunmakla beraber böyle bir yaklaşımın Ankara Anlaşmasında da kapsamlı değişiklikler gerektireceği unutul11

Ayrıntılı bilgi için bkz. İlke Göçmen, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Gümrük Birliğinin
Güncellenmesinin Yöntemi ve Usulü: Avrupa Birliği Açısından Bir Bakış”, Ankara Avrupa
Çalışmaları Dergisi, Cilt 16, No. 1, 2016, s. 85-115. Komisyon, Etki Değerlendirmesi Analizine ek
olan danışma strateji dokümanında Serbest Ticaret Anlaşmalarının müzakeresinin ABİHA madde
207 çerçevesinde AB’nin münhasır yetkisine girdiğini de belirtmektedir.

12

Avrupa Komisyonu (European Commission), Enhancement of EU-Turkey Bilateral Trade Relations
and Modernization of the EU-Turkey Customs Union, August 2015, EU: Inception Impact Assessment,
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_trade_035_turkey_en.pdf.

108

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

mamalıdır. 2015 tarihli Yüksek Düzeyli Memurlar Grubu tarafından hazırlanan
ve AB ile Türkiye tarafları arasında bir mutabakata da işaret eden Raporda da
güncelleme yöntemi olarak önerilen, Ortaklık hukukunun kullanılmasıdır. Bu
kapsamda Ankara Anlaşmasıve 1/95 sayılı OKK’nın değiştirilerek korunması,
yapılacak değişikliklerin yeni OKK’lar veya- gerekirse- Ankara Anlaşmasının
parçası olacak yeni protokoller aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.13
Katılım amaçlı bir ortaklık anlaşması olan Ankara Anlaşmasından geri adım atılması siyasi olarak da özellikle Türkiye tarafında kabul edilmesi güç bir ihtimal
olarak durmaktadır. Burada özellikle vurgulanması gereken husus Ankara Anlaşmasının tedrici bir bütünleşme yaklaşımı ile Türkiye’yi AB üyeliğine hazırlama
şeklinde bir uzun vadeli hedefi güttüğü ve aynı zamanda Türkiye’nin AB katılım
sürecinin izlenmesi ve yürütülmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi oluşturduğudur.
Komisyonun 2016 tarihli Etki Analizinde iki yöntem önerilmektedir. Bunlardan
ilki mevcut GB yapısı ticari mallar için korunarak hizmetler dahil yeni alanlar
için iddialı bir STA akdedilmesidir. İkinci öneri ise GB yerine daha az iddialı
bir “Derin ve Kapsamlı STA” akdedilmesi, tüm konuların bu anlaşmada
düzenlenmesi ve mevzuat uyumu yükümlülüğünün sadece üyelik müzakereleri
kapsamında ele alınmasıdır. Ticaret Bakanlığı tarafından bağımsız bir araştırma
kuruluşuna yaptırılan GB’nin güncellenmesinin Türkiye ekonomisi üzerindeki
uzun dönemli etkilerini inceleme amaçlı etki analizi de Ortaklık hukuku veya
STA temelinde geliştirilmiş dört yöntem sunmuştur.14 Doktrinde de güncelleme
yöntemi olarak OKK veya uluslararası anlaşma yöntemleri tartışılmakla birlikte;
taraflar arasındaki siyasi gelişmeler de göz önünde tutulduğunda Ortaklık hukuku
kapsamında yapılacak bir modernizasyonun usulen daha kolay başarılabilir
olacağı ileri sürülmektedir.15
13

SOWG Raporu, s. 4.

14

Bunlardan ilkinde GB’nin yapısal sorunların çözümü; tarım ürünlerinde %50 serbestleşme
ve hizmetler ile kamu alımları piyasalarının karşılıklı açılmasının Türkiye’nin GSMH’sini
yaklaşık %1 oranında arttıracağı belirtilmiştir. İkinci senaryoda, ilk senaryoya ilave olarak tarım
ürünlerinde tam serbestleşme ile ABD ve Kanada başta olmak diğer ülkelerle daha fazla serbest
ticaret anlaşması yapılması yoluyla GSMH’nin %1,9 oranında artacağı hesaplanmıştır. Üçüncü
senaryoda, sadece sanayi ürünlerini içeren Gümrük Birliği’nin mevcut dar kapsamı itibariyle
bir STA’ya dönüştürülmesi sonucu GSMH’da %0,4 oranında bir azalma olacağı hesaplanmıştır.
Dördüncü senaryoda, GB’nin tarım, hizmetler ve kamu alımlarını da içeren derin ve kapsamlı bir
serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi ile GSMH üzerinde %0,16 artış hesaplanmıştır. Bkz.
Gümrük Bı̇rliği’nin Güncellenmesi Etki Analizi Çalışması Basın Bildirisi, https://ticaret.gov.tr/
data/5b87239113b8761450e18ee6/Etki%20Analizi%20-%20Basın%20Bildirisi.pdf (Erişim tarihi:
20.06.2020).

15

Konuya ilişkin ayrıntılı bir çalışma için bkz. Göçmen, op.cit.
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Dolayısıyla güncelleme konusunda başvurulabilecek yöntemler esas olarak
uluslararası anlaşma ve Ortaklık hukuku olarak ikiye ayrılabilir. Ortaklık hukuku
çerçevesinde yapılacak bir güncellemenin mevcut hukuki yapının kullanılması
yolu ile prosedürel olarak daha kolay tamamlanılabilecek bir yöntem olduğu
düşünülmektedir.
Ancak bu çerçevede ilk aşamada dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu da
seçilecek yönteme ve uygulanacak prosedüre göre farklı konulara ilişkin farklı
danışma ve karar alma ve özellikle de anlaşmazlıkların halli mekanizmasının
tercih edilip edilmeyeceğidir. Örneğin düzenlenme ve müzakere yöntemine
göre hizmetler ya da tarım konularında seçilecek çerçeve için de sınai malları
ve işlenmiş tarım ürünleri bağlamında uygulanan danışma ve anlaşmazlıkların
halli mekanizmalarının aynı şekil de mi belirleneceği; yoksa bu alanların kendine
özgü bazı nitelikleri bakımından farklı bir yaklaşımın tercih edilip edilmeyeceği
hususunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Burada farklı alanlarda farklı
mekanizmaların işleyiş bakımından karmaşıklığı arttırması ve AB bakımından
da arzu edilir bulunmayabileceği ihtimalinin altının çizilmesi gerekmektedir.
1.2. Gümrük Birliği Güncellemesinde Kurumsal Hükümler
Mevcut Durum ve Sorunlar
AB pazarı ile Türkiye pazarının sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünleri
bakımından tam anlamıyla entegrasyonunun tamamlanabilmesini ve haksız
rekabetin önüne geçilebilmesini teminen, dış ticaret politikası ve bununla ilgili
olup ticaret politikası dışında kalan alanlarda da ortak kural ve uygulamalara
gidilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu çerçevede statik uyum yükümlülüğü,
1996 tarihi itibariyle geçerli AB mevzuatına uyum yükümlülüğünü; dinamik
uyum yükümlülüğü ise 1996 sonrası çıkarılan mevzuata “mümkün olduğu
ölçüde”paralel mevzuat çıkarma yoluyla uyum sağlanmasını ifade etmektedir.
Bu bakımdan OKK’da düzenlenen danışma ve karar alma usulleri, “gümrük birliğinin
işleyişiyle doğrudan ilgili alanlar”olarak tanımlanan, ticaret politikası ve üçüncü
ülkelerle akdedilen ticari anlaşmalar, ticarette teknik engellerin kaldırılmasıyla ilgili
mevzuat, rekabet mevzuatı, fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı ve gümrük mevzuatı
alanlarını içermekte olup, Ortaklık Konseyi bu listeyi genişletebilecektir.
1/95 sayılı OKK’nın 54 ila 60. maddeleri uyarınca gümrük birliğinin işleyişi
ile doğrudan ilgili alanlarda mevzuat hazırlık aşamasında tarafların düzenli
danışmalarda bulunması, Komisyon’un mevzuat taslaklarını Türk tarafına
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iletmesi ve görüş alması ve Türk uzmanların Ortak Ticaret Politikası oluşturulması
aşamasındaki çalışmalarda yer alması öngörülmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye’nin GB ile ilgili alanlarda uyum yükümlülüğü OKK’nın
54. maddesinde tanımlanmakta; AB’nin yeni mevzuat hazırlarken Türk
uzmanlara danışması zorunluluğu 55. maddede düzenlenmekte; uyum
sürecinde karşılaşılan sıkıntıların çözümü hususu 56. maddede yer almaktadır.
Yürürlüğe konulan bir mevzuatın malların serbest dolaşımını etkilemesi, ticaret
sapmasına veya ekonomik sorunlara yol açarak gümrük birliğinin işleyişine halel
getirmesi durumunda konunun GBOK’da tartışılması ve gerektiğinde koruma
tedbiri alınması mekanizması ise OKK’nın 58. maddesinde düzenlenmektedir.
AB’nin mevzuat hazırlıklarına ve ilgili teknik komitelerine katılım konusu 59
ve 60. maddelerde yer almakta; mevzuat uyumunda karşılaşılan güçlüklerin
ortaklık ilişkisinin organlarında danışmalarla çözülememesi halinde
hakemlik müessesesine başvuru imkanı ise OKK’nın 61-62. maddelerinde
düzenlenmektedir. Korunma tedbirlerine başvuru imkanına ise, Karar’ın 63.
maddesinde yer verilmektedir.
Bu itibarla AvrupaKomisyonu bu alanlarda yeni bir mevzuat hazırlıyorsa, AB
üyesi devlet uzmanlarına danışırken gayrı resmi olarak Türk uzmanlara da
danışır; öneri Bakanlar Konseyine iletilirken bir örneğini Türkiye’ye gönderir;
mevzuat kabul edilmeden önce GBOK’da danışmalar yürütülebilir. Tüm bu
bakımlardan ölçütGümrük Birliğinin düzgün işlemesinin sağlanmasıdır.
Yine AByeni bir mevzuat kabul edince Komisyon Türkiye’yi GBOK bünyesinde
haberdar edecek, mukabil mevzuatın kabulü Türkiye için sorun arz ediyorsa
GBOK bu duruma çözüm arayacaktır.
Benzer biçimde Türkiye söz konusu alanlarda yeni bir mevzuat hazırlıyorsa
Komisyonun görüşü alınır ve mevzuat taslağı olgunlaşınca GBOK’da danışmalar
yürütülür. Türkiye yeni bir mevzuat kabul edince AB’yi GBOK bünyesinde
haberdar eder ve böyle bir mevzuatın kabulü, gümrük birliğinin düzgün işleyişini
engelleyecekse GBOK çözüm arar.
GBOK, mevzuat kabulü ile ilgili karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulamazsa
ve taraflardan birine göre mevzuat veya uygulanışı nedeniyle malların serbest
dolaşımı aksıyorsa, ticaret sapması yaşanıyorsa ve ekonomik sorunlar ortaya
çıkıyorsaGBOK önüne getirilir ve GBOK uygun tavsiyelerde bulunur.GBOK
mevzuat kabulü ile ilgili karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulamazsa
taraflardan birine göre mevzuat veya uygulanışı nedeniyle malların serbest
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dolaşımı aksıyorsa, ticaret sapması yaşanıyorsa ve ilgili taraf acil eylem gerektiği
kanısındaysasöz konusu taraf gerekli koruyucu önlemleri alır ve GBOK haberdar
edilir. GBOK önlemle ilgili karar verir.
Ayrıca Komisyon, yürütme yetkisi çerçevesinde bir mevzuat hazırlıyorsa AB
üyesi devlet uzmanlarına nasıl danışıyorsa Türk uzmanlara da öyle danışır.
Konu Konsey önüne gidiyorsa Türk uzmanların görüşü de Komisyon tarafından
iletilir. Türk uzmanlar Komisyonun yürütme yetkisi çerçevesindeki yetkilerini
kullanırken kendisine yardımcı olan bir dizi teknik komiteye katılır; bu liste OKK
ile genişletilebilir.
Ekonominin bir faaliyet sektörünü veya dış mali istikrarı tehlikeye düşürecek
ciddi bozukluk ortaya çıkarsa veyabir bölgenin ekonomik durumunun bozulması
şeklinde güçlük belirirse ilgili taraf korunma tedbiri alabilir. Tedbir orantılı
olmalı, ortaklığın işleyişini en az aksatacak tedbir seçilmeli ve ortaya çıkan
güçlüğü gidermek için gerekli olanı aşmamalıdır.Tedbir ve uygulanışı Ortaklık
Konseyine bildirilir ve burada danışmalar yapılır.
Buna karşılık,bir taraf korunma tedbiri veya koruyucu önlem alınca, bu tedbir
veya önlem haklar ve yükümlülükler arasında dengesizlik yaratırsa, diğer taraf
dengeleyici tedbir alabilir.Dengeleyici tedbir orantılı olmalı ve ortaklığın işleyişini
en az aksatacak tedbir seçilmelidir. Tedbir ve uygulanışı Ortaklık Konseyine
bildirilir ve burada danışmalar yapılır.
Kısaca özetlenen bu çerçevede, Türkiye’nin AB’nin karar alma sürecine
katılamıyor olması ve danışma mekanizmalarının da gerektiği gibi işletilememesi
sonucu özellikle Türkiye bakımından bazı sakıncalar doğduğu ifade edilmektedir.
Türkiye, her ne kadar AB’ye üye olmasa da, GB dolayısıyla taraflar arasında ileri
düzeyde bir koordinasyonun kurulması ve etkili bir danışma mekanizmasının
işletilmesi gerektiği görüşünü savunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’nin GB’nin
işleyişini etkileyecek tüm alanlarda AB karar alma mekanizmasında etkiye sahip
olması, AB politikalarında ve mevzuatında meydana gelen değişiklikler hakkında
en kısa sürede bilgilendirilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.
Burada özellikle AB’nin Ortak Ticaret Politikasına uyum için Türkiye’nin atması
gereken adımlar, Karar’da düzenlendiği şekliyle sorun doğurabilmektedir.
Türkiye GB sürecinde AB’nin özellikle STA’lar alanında Türkiye’ye gerekli desteği
vermediği pozisyonunu istikrarlı biçimde tekrarlamıştır. Bu çerçevede AB’nin
STA yapmış olduğu ülkelerle eş zamanlı olarak anlaşmaların akdedilebilmesini
sağlamaya yönelik olarak hem müzakere pozisyonunun oluşmasında, hen de karşı
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tarafı Türkiye ile de benzer anlaşma yapmakta teşvik etmesi yönünde AB’den bir
dizi tedbiri uygulamasının beklendiği sıklıkla ifade edilmiştir.
1/95 sayılı OKK’nın 16. maddesi uyarınca Türkiye, ticaret politikasını AB’nin
ticaret politikası ile uyumlu hale getirmek durumundadır. Bu yükümlülüğün
kapsamına, Birliğin tercihli ticaret rejimine uyum sağlamak üzere AB’nin otonom
rejimlerini ve üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli ticaret anlaşmalarını üstlenmek
de girmektedir. Bu amaçla Türkiye, gerekli tedbirleri alacak ve ilgili ülkelerle
karşılıklı yarar esasına göre müzakerelerde bulunacaktır.
Birliğin tercihli gümrük rejimi ile uyumlu olarak serbest ticaret anlaşması
akdetme çabası gösterdiği ülkeler, Türkiye ile böyle bir anlaşma akdetme
yükümlülüklerinin bulunmaması ve ülkelerinin pazarlarını Türk ürünlerinin
rekabetine açmak istememeleri nedeniyle Türkiye ile STA akdetmekten
kaçınmaktadırlar. Oysa, AB ile STA imzalayan ülkelerin ürünleri AB içinde
serbest dolaşıma girdiklerinde Türk pazarına da sıfır gümrükle dahil olmakta,
ancak Türk ihracatçıları, AB’nin STA’ları yoluyla üye devlet ihracatçılarının
yararlandıkları hak ve fırsatlardan yararlanamamaktadırlar.
Bunun temel nedeni Türkiye-AB Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin serbest
ticaret anlaşması yaptığı üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin iki taraf arasındaki
gümrük alanına serbestçe girişi nedeniyle Türkiye’ye de avantajlı bir biçimde
girebilmesi, buna karşılık Türk ürünlerinin, ilgili üçüncü ülke ile benzer bir
anlaşmayı yapamaması durumunda aynı avantajdan söz konusu üçüncü ülke
pazarı nezdinde yararlanamamasıdır. Türkiye uzun bir süredir bu durumun
yarattığı ya da yaratması olası ticaret sapmasına çözüm bulma sorumluluğunun
aynı zamanda AB tarafına da düştüğü düşüncesini dile getirmektedir. Bu açıdan
AB’den beklenen 3. ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarının müzakeresine
Türkiye’yi de dahil etmek ya da Türkiye ile üçüncü ülke arasında benzer bir
anlaşmanın yapılmasını kendi müzakerelerinde zorlayıcı bir tutum almak
şeklindedir. Hatta Türkiye’nin bir biçimde AB dış ticaret politikasına dahil
edilmesinin gerektiği de Türkiye’de çeşitli kesimler tarafından ileri sürülen bir
görüş durumundadır.16

16

Bkz. örneğin, İKV, Gümrük Birliğinin Revizyonuna İlişkin Mutabakat Hakkında İKV Görüşü,
12 Mayıs 2015, http://www.ikv.org.tr/ikv.asp?id=888#sthash.535J22KD.dpuf. Bu konuda genel
değerlendirmeler için bkz. Sait Akman, The European Union’s Trade Strategy and Its Reflections
on Turkey: An Evaluation from the Perspective of Free Trade Agreements, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 12, No. 2, 2010.
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Türkiye’nin bu alanda AB’nin karar alma sürecine katılamıyor olması ve uygun
danışma mekanizmalarının da işletilememesi sonucu, AB, üçüncü ülkelere
uyguladığı tercihli rejimleri Türkiye’nin ticari çıkarlarını dikkate almadan
şekillendirebilmektedir. Avrupa Komisyonu bazı örneklerde AB’nin STA
imzalayacağı ülkelere yönelik “mektup teatisi” ve “Türkiye hükmü” yollarıyla
girişimlerde bulunsa da, “Türkiye hükmü”, yani anlaşmaya üçüncü ülkeyi
Türkiye ile benzer bir anlaşma yapmaya teşvik eden nitelikte konacak bir
hüküm, AB ile ilgili ülkenin akdettiği anlaşma yürürlüğe girdikten sonra etki
kazandığından ve etkisi sınırlı kaldığından; Türkiye müzakerelere başlayabilmek
için AB’nin müzakereleri tamamlamasını beklemek zorunda kalmakta,
müzakerelere AB ile eş zamanlı olarak başlayamamaktadır. Ayrıca Türkiye AB’ye
tam üye olmadığından, AB’nin ortak ticaret politikası alanında faaliyet gösteren
komitesinin toplantılarına katılım sağlayamamakta ve toplantı gündemlerinin
bilgilendirme mekanizması çerçevesinde düzenli olarak Türkiye’ye iletilmesinin
de ihtiyacı karşılamadığı belirtilmektedir. AB’nin ortak ticaret politikasına uyumu
Türkiye’nin çevre ülkeler ile STA akdetmesini de engellediğinden Türkiye’nin dış
ticaret hacmi olumsuz etkilenmektedir.
Ancak burada, AB’nin üçüncü bir ülke ile uluslararası anlaşma müzakeresi
yürütürken, çoğu durumda 27 ülke arasında sağladığı mutabakatı ve söz
konusu ülkelerin çıkarını önceleyecek bir yaklaşım izlemeye devam edeceği,
yine de müzakerelerde Türkiye’nin pozisyonunun da dikkate alınmasını ve
AB’nin müzakere pozisyonunu bir ölçüde de olsa buna göre şekillendirmesini
beklemek durumu hasıl olmaktadır. Bunun yanı sıra üçüncü ülkenin AB ile
yaptığı anlaşmanın aynısını veya benzerini Türkiye ile de müzakere etmeye ve
yapmaya motive olması bakımından söz konusu motivasyonun sağlanmasına
yönelik anlayışın AB müzakere pozisyonu içine yedirilmesi gerekecektir. AB’nin
özellikle bu alanda ulusüstü kurumsal yapısı ve hukuku ile çelişmeyen, ancak
taraflar arasındaki güven ilişkisinin yeniden tesisine imkan verecek bir esneklik
göstermesi ve yaratıcı çözümler geliştirmesi mümkündür. Bu konuda Bu
çözümlerin hukuken çeşitli metinlerde düzenlenmesi önem arz etmekle birlikte
asıl önemli olan iyiniyetle ve etkili biçimde uygulanmalarıdır. Ancak bu konuda
Türkiye’deki beklentinin yönetilmesi de zorunludur.
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1.3. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Çerçevesinde Karar
Alma ve Danışma Mekanizmaları Konusunda Tespitler
2014 yılında Dünya Bankası tarafından yayımlanan “AB-Türkiye Gümrük Birliği
Değerlendirmesi” raporunda da GB’nin kurumsal yapısının tarafların güncel
ekonomik ihtiyaçlarına cevap verme konusunda yetersiz kalmasıdır.17 Zira 1995
sonrası dönemde AB, merkez ve doğu Avrupa’ya genişlemiş, DTÖ’de yaşanan
tıkanma sebebiyle hem AB hem de Türkiye üçüncü ülkelerle STA’lara öncelik
vermeye başlamıştır. AB tarafından yapılan STA’larda Türkiye’nin müzakere
sürecine taraf olamaması, üçüncü tarafların bu anlaşmalar üzerinden Türkiye
pazarına da ulaşabilmesi ve Türkiye ile ayrıca paralel anlaşma yapmaması
nedenleriyle ortaya çıkan asimetri Türkiye’yi dış ticarette zor durumda
bırakmakta ve GB’den beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Taraflar arasındaki
ilişki bakımından ise Türkiye’nin uyum sağlamakla yükümlü olduğu GB ile
ilgili alanlarda AB tarafından alınan kararlara katılım konusundaki kurumsal
asimetrinin de düzeltilmesi önerilmektedir. Zira GB, Türkiye’nin AB üyeliği
öncesinde bir geçiş aşaması olarak planlanmış ve Ortaklık hukukunda Türkiye’nin
GB ile ilgili karar verme sürecine değil, kararların şekillendirilmesi sürecine
katılması öngörülmüştür. Buna karşın Ortaklık hukukunun bu hükümleri de
düzgün şekilde uygulanmamıştır. Kurumsal açıdan belirlenen bir diğer eksiklik
ve buna ilişkin öneri ise AB müktesebatının Türkiye mevzuatına aktarılmasında
şeffaflığı sağlayacak resmi bir mekanizma ihtiyacıdır.18
Burada asıl mesele, AB’nin kendine özgü ve egemenlik paylaşımına dayalı karar
alma mekanizması anlayışıyla uyumlu, ancak Türkiye’nin de ihtiyaçlarına cevap
verebilecek bir modelbulunmasının ne ölçüde mümkün olacağıdır. AB’nin
her türlü dış ekonomik bütünleşme modeli bakımından geçerli olan asimetrik
ilişkinin kısıtları burada da geçerlidir.
Türkiye’nin AB ticaret politikasının ortak gümrük tarifeleri, geliştirilmiş tercihler
sistemi ve ticaret anlaşmalarının yanı sıra AB’nin teknik mevzuatına da söz konusu
alanlarda söz söyleme imkanı çok kısıtlı biçimde uyma yükümlülüğü altında
bulunmasının ortaya koyduğu asimetrik ilişki modelinin19 -ya da Komisyona göre
bu konuda Türkiye’nin aleyhine asimetrik bir durum olduğuna ilişkin algının-20
17

Dünya Bankası Raporu, s. i.

18

Dünya Bankası Raporu, s. iii.

19

TÜSİAD, A New Era for the Customs Union and the Business World, October 2015, T/2015, 10568.

20

Avrupa Komisyonu (European Commission), Enhancement of EU-Turkey Bilateral Trade Relations
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tümüyle ortadan kaldırılmasının mümkün olup olamayacağını önümüzdeki
dönemde tarafların görüşmelerinden çıkan sonuçlar ortaya koyacaktır. 21
Türkiye’nin üyesi olmadığı ve kendisi ile kurduğundan çok ileri bir ekonomik
ve siyasi bütünleşme modelini, ulusüstü bir mantık çerçevesinde gerçekleştiren
AB ile kurmuş olduğu ekonomik entegrasyon modeli olan Gümrük Birliği
doğası gereği bir ölçüde asimetrik bir ilişki oluşturmaktadır. Gümrük Birliğini
ilgilendiren alanlarda ve bunların çok ilerisinde konularda da AB üyesi devletler
aralarında, kendi bütünleşme modellerine özgü yetkilendirme ve karar alma
mekanizmalarını işleterek ortak kurallar koymaktadır. Özellikle Türkiye’nin AB
üyesi olmaması sebebiyle, Gümrük Birliği ile doğrudan ilgili alanlarda AB’nin
karar alma süreçlerinde yer alamaması, ancak bu kararlara uyma yükümlülüğü
de bu tarz asimetrik bir ilişki ortaya çıkarmıştır.
Bu durumun ortaya çıkardığı sorunlar ve yaklaşık 25 yıllık bir uygulama
döneminde küresel ticarette yaşanan değişimler karşısında Gümrük Birliğinin
kapsamı ve kuralları bakımından geride kalması, Türkiye ile AB arasındaki
Gümrük Birliğinin yenilenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gümrük Birliğinin
güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması Türkiye-AB katılım sürecindeki
tıkanıklığa rağmen tarafların ortak çıkar alanlarında işleyebilir bir ilişki
modelini geçici nitelikte de olsa kurma ihtiyacına da cevap vermeye yöneliktir.
Bu anlamda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi en somut ortak çıkar
alanı olarak gözükmektedir. Böylece katılım sürecinde ilerlemenin iki taraftan
da kaynaklanan ağırlıklı siyasi nedenlerle kaydedilemediği bir dönemde teknik
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve böylece gelecekteki -daha olumlu olması
umulabilecek konjonktürde- katılım sürecinde kaydedilebilecek aşamalara da
hazırlanılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu konjonktürün ne zaman
yakalanabileceğinden ya da yakalanıp yakalanamayacağından bağımsız olarak
Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündemin böylece oluşturulması mümkün
olabilecektir.

and Modernization of the EU-Turkey Customs Union, August 2015, EU: Inception Impact Assessment,
s. 2. Nitekim Komisyona göre söz konusu algı Türkiye’nin korunma önlemleri, düzenleyici
kısıtlamalar, tarife dışı engeller, ihracat ve ithalat kısıtlamaları, tarife artırımları gibi yöntemlerle
Gümrük Birliğinin işleyişine zarar veren tepkiler göstermesine yol açmaktadır. Bunu gidermek
bakımından Türkiye’nin Gümrük Birliğinin işleyişi ile ilgili bazı komite ya da çalışma gruplarının
çalışmalarına ve danışma mekanizmalarına daha fazla dahil edilmesi düşünülebilecektir.
21
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1.4. AB’nın Dış Ekonomik İlişki Modellerinden Örnekler
Türkiye bakımından, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Ajansları bünyesindeki
komite ve çalışma gruplarına katılım hususunda özellikle Avrupa Ekonomik
Alanının örnek teşkil edebileceği üzerine değerlendirmelere rastlanmaktadır.22Bu
kapsamda söz konusu modelin ve örneğin AB ile Ukrayna veya Japonya gibi
ülkelerle imzalanan anlaşmalara dayalı dış ekonomik ilişki modellerinin kısaca
ele alınmasında fayda mülahaza edilmektedir.
Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması (AEA), 1 Ocak 1994’te AB ile Avrupa Serbest
Ticaret Bölgesi (European Free Trade Area – EFTA) ülkelerinden Norveç, İzlanda
ve Liechtenstein ile gerçekleştirilmiştir. AEA kapsamında ilgili ülkeler AB İç
Pazarına dört temel serbesti çerçevesinde katılım sağlamışlardır. Her ne kadar
AB İç Pazarına ilişkin karar alma mekanizmalarına katılım sağlayamasalar da,
Avrupa Komisyonu komite ve çalışma grupları ile AB Program ve Ajanslarına
oy hakkı olmaksızın katılım sağlamaktadırlar. AEA, AB iç pazarı bağlantılı
kuralların uygulanmasını denetleyen ve gözetleyen EFTA Gözetim Otoritesi ve
EFTA Mahkemesi gibi güçlü yetkilerle donatılmış, işleyen kurumlar içermektedir.
AEA bir gümrük birliği olmasa da bir serbest ticaret anlaşmasından çok daha
fazlasıdır. Bunun nedeni ise denetim, icra ve yargı konularında güçlü yetkilerle
donatılmış AB’ninkilere benzeyen kurumsal yapısıdır. AEA’nın kurumsal
yapısı, iç pazarın üye olmayan ülkelere AB içi düzenlemelerle aynı bütünleşme
seviyesinde genişletilmesini mümkün kılması sebebiyle önemlidir. AEA, AB iç
pazarını, EFTA ülkelerine genişleten kendine özgü bir kurumsal yapı kurmuştur.
AEA’nın özelleştirilmiş kurumsal yapısı taraflar arasında oluşturulan hukuki
alanın yeknesak olmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla AB iç pazarının AB içi
düzenlemelere en yakın ve hatta aynı seviyede üstlenilmesi, AEA ile kurulan bu
kurumsal yapının bir sonucudur.
Hukuki temelleri açısından AEA Anlaşması bir tarafta AB ve üye devletler,
diğer tarafta üç EFTA ülkesi arasında akdedilmiş bir karma anlaşmadır. AEA
Anlaşması ekinde AEA ile ilgili AB müktesebatına ilişkin listeler içermektedir.
AEA kaynaklı hukukun en temel özelliği dinamik olmasıdır, zira AEA Anlaşması
ekleri AEA ile bağlantılı yeni AB düzenlemelerine göre güncellenmektedir. AEA
22

Bu çerçevede Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının ve İsviçre AB ekonomik ilişkilerinin dayandığı
hukuki temellere yönelik bir inceleme için bkz. Örneğin Andrea Ott, “Legal Framework and Main
Aspects of European Economic Area and EU-Swiss Relations Models”, paper presented in the
International Conference on “Revision of Turkey-EU Customs Union within the context of the
diversified models of EU’s External Relations”, 4 December, 2015, Ankara-ATAUM.
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Anlaşmasına taraf olabilecek ülkeler AB’nin yeni üyeleri, İsviçre veya EFTA’ya
taraf olacak Avrupa devletleri olarak tanımlanmıştır. “Avrupa devleti” olma
koşulu AB’ye üyelik koşuluna benzemektedir. Taraflar 12 ay önce bildirmek ve
konuya ilişkin bir diplomatik konferans yapmak suretiyle AEA Anlaşmasından
ayrılabilirler.
Kurumsal yapısı açısından AEA iki sutünlu yapı üzerine kurulmuştur. Bunların
bir sutünunu AB, diğerini ise EFTA ülkeleri oluşturmaktadır. EFTA sutünu AB
kurumlarını yansıtacak şekilde kurulmuştur. Bu iki sütunun arasındaki ortak
AEA ortak kurumları ise AEA Anlaşmasında düzenlenmektedir. Anlaşmada
düzenlenen ilk kurum AEA Konseyidir. Bu kurum, Konseye benzemektedir.
AEA Konseyi; Konsey, Komisyon ve EFTA ülkelerinin hükümet temsilcilerinden
oluşmaktadır. İkinci kurum taraflar arasında parlamenter işbirliğini sağlama
amaçlı, Avrupa Parlamentosuna benzeyen, AEA Ortak Parlamento Komitesidir.
Üçüncü ve AEA’nın işleyişi bakımından önemli kurum ise AEA Ortak
Komitesidir. Bu kurum Komisyona benzer ve AEA Anlaşmasının etkili bir
şekilde uygulanmasını temin etmeyi sağlar. Tarafların temsilcilerinden oluşan
AEA Ortak Komitesi, kararlarını bir tarafta Birlik, diğer tarafta tek ses olarak
görüş bildiren EFTA ülkeleri arasında uzlaşı/konsensus ile almaktadır. EFTA
sütunundaki dördüncü kurum anlaşmanın uygulanmasını denetleme amacıyla
EFTA ülkeleri arasında kurulan EFTA Mahkemesidir. Bu kurum ABAD’a
benzer bir işlev görmektedir. Beşinci ve AEA Anlaşmasının uygulanmasının
denetimi bakımından önemli bir diğer kurum ise EFTA Gözetim Otoritesidir.
EFTA Gözetim Otoritesi, AB’deki Komisyona benzer ve AEA Anlaşmasının
uygulanmasının denetimi konusunda Komsiyon ile işbirliği içinde çalışır.
EFTA Gözetim Otoritesinin ana görevlerinden biri EFTA ülkelerinin AEA
kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktır. Bu kapsamda EFTA
Gözetim Otoritesinin EFTA Mahkemesi önünde ihlal davası açma yetkisi vardır.
Dolayısıyla AEA, AB kurumsal yapısını yansıtan EFTA sütunu, AB sütunu ve
tarafların ortak kurumlarından oluşan bir yapı üzerine kurulmuştur.
AEA kapsamında geliştirilen yöntemler ile taraflar arasında oluşturulan alanda
kuralların yeknesak şekilde uygulanması amaçlanmaktadır. EFTA ülkeleri
AB’nin AEA ile ilgili karar alma süreçlerine katılmaktadır. Komisyon, AEA
Anlaşması kapsamındaki bir konuda yasama süreci başlatması halinde EFTA
ülkelerini bilgilendirir ve taraflar konuya ilişkin olarak AEA Ortak Komitesinde
görüş alış verişinde bulunur. EFTA ülkeleri AEA ile ilgili karar alma sürecini
etkileyebilse de; nihai karar almada bir rolleri, oy hakları, bulunmamaktadır.
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Müzakerelerde AB, AEA’nın AB’nin karar alma sürecine resmi olarak katılma
taleplerini bu durumun kurucu antlaşma değişikliği gerektirmesi ve AB’nin karar
alma yapısında parçalanmaya yol açacağı gerekçeleriyle reddetmiştir. Dolayısıyla
EFTA ülkeleri AB’nin AEA ile ilgili yasama öncesi çalışmalarına resmi olmayan
danışma süreci ile dahil edilmektedir. AEA Ortak Komitesinin esas görevlerinden
biri AEA Anlaşması ve eklerini AB hukukundaki değişikliklere uyarlamaktır.
AEA Ortak Komitesi ilgili düzenlemenin, AB ile eş zamanlı ve yeknesak olarak,
EFTA ülkelerine aktarılmasından sorumludur. Üye devletler AEA Anlaşması
ekleri veya bunlara ilişkin AEA Ortak Komitesi kararlarındaki AEA tüzük ve
direktifleri AEA Anlaşması md. 7 uyarınca ulusal sistemlerine aktarırlar. AEA
Ortak Komitesinin kararları bağlayıcıdır ve AEA-EFTA ülkeleri tarafından
uygulanması gerekmektedir. Burada AEA Ortak Komitesine EFTA üyelerinin
yasama yetkisi devredilmemiştir, EFTA üyelerinin AEA’ya uygun ulusal yasama
faaliyetlerini yerine getirmesini sağlama görevi verilmiştir. AEA Ortak Komitesi
tarafından AEA Anlaşması ekindeki listelerde güncellenen AB tasarrufları,
AEA md. 7 uyarınca taraf ülkelerce ulusal sistemlerine aktarılır. Dolayısıyla
AEA Anlaşması ile EFTA ülkeleri iç pazar ile ilgili AB mevzuatını, dinamik ve
mümkün olduğunca eş zamanlı bir şekilde, iç hukuklarına aktarmaktadır.
AB-Ukrayna arasındaki Ortaklık Anlaşması da, üye devletler ile Birlik arasında
paylaşılan yetki kapsamındaki konuları içermesi sebebiyle karma anlaşma olarak
akdedilmiştir. Bu açıdan örneğin Japonya ile yapılan anlaşma ise sadece AB
tarafından akdedilmiş bir serbest ticaret anlaşması görünümündedir.Ukrayna ile
yapılan anlaşma hem siyasi hem de ekonomik hedefler içeren ve Ukrayna’yla AB
arasında özel bağlar kurmayı amaçlayan bir ortaklık anlaşmasıdır.
Kurumsal yapısı açısından Ukrayna ile yapılan anlaşma, AB kurumsal yapısına
daha benzer kurumlar içeren bir sistem kurmakta iken; Japonya ile yapılan
anlaşmanın kurumsal yapısı ticari konulara odaklı daha sade bir yapıyı
içermektedir.Ukrayna Anlaşması taraflar arasında üst organ olarak Ortaklık
Konseyini kurmuştur. Görevlerinde Ortaklık Konseyine yardımcı olması amacıyla
Ortaklık Komitesi de kurulmuştur. Anlaşmanın içerdiği siyasi konuların da bir
yansıması olarak taraflar arasında Ortaklık Parlamento Komitesi ve Sivil Toplum
Platformu da oluşturulmuştur. Japonya anlaşması ise Ortak Komite ve onun
altındaki ticari konulara ilişkin Özel Komiteler ve Çalışma Grupları etrafında bir
kurumsal yapı oluşturmuştur.
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AEA çerçevesinde bakıldığında, bu son derece yakın ilişki modelinde bile
daha ileri bir bütünleşme düzeyi oluşturan AB’nin karar ve düzenlemelerine
AEA ülkelerinin uyum sağladığı, resmi olarak içinde yer almadıkları, ancak
etkili biçimde işletilen danışma ve bilgilendirme mekanizmaları sayesinde
ilgili mevzuatın ve kararların şekillendirilmesine dolaylı olarak katılabildikleri
bir mekanizmayı kabul ettikleri görülmektedir. Söz konusu mekanizmanın
gerçekten sonuç doğurabilmesi ise tarafların karşılıklı iyiniyetine ve güvenine
olduğu kadar, ilgili ülkeler bakımından kapsamlı bir hazırlık ve katkı anlayışı ile
hareket edilmesiyle sonuç ve yarar doğurabildiği görülmektedir.
Ancak bu tarz bir katılımın, karar alma masasında olamama ve buna rağmen
AB mevzuat ve uygulamalarına uyum sağlama gereğini değiştirmeyeceği dikkate
alındığında Türkiye için ne ölçüde tatmin edici olarak görüleceği tartışmalıdır.
Benzer biçimde Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerinde AB’nin
dış ticaret politikası ve STA’larına taraf olma yükümlülüğünün Türkiye’yi
tatmin edebilecek nasıl bir mekanizmaya bağlanacağı da zorlu müzakerelerin
gerçekleşeceği bir konu olabilecektir. Tarafların bu alanda atabileceği yaratıcı
adımların Türkiye’de yükseltilen beklentilerin yanı sıra AB’nin kurumsal yapısının
ve karar alma süreçlerinin gereklerini karşılaması kolay olamayabilecektir.
Taraflar arasında var olan ve giderek derinleşen karşılıklı güvensizlik danışma
ve karar alma mekanizmalarına katılım bakımından olduğu kadar AB’nin
3. Ülkelerle olan STA’larına taraf olma ya da 3. Ülkeyi Türkiye ile de benzer
anlaşmayı akdetmeye “zorlama” bakımından mümkün ve işlerliği olabilecek
çözümlerin bulunmasına, hem de bulunabilecek çözümlerin etkili biçimde
uygulamaya geçirilmesine engel oluşturabilecek niteliktedir.
AB’ye üye olmaması nedeniyle Türkiye’nin AB karar alma mekanizmalarında
yer alması hukuken mümkün değildir. Esasen ulusüstü bir yapı olan ve tüm
üye devletler tarafından eşit oranda ve ortaklaşa gerçekleştirilen yetki devrine
ya da paylaşımına dayanan AB’nin karar alma mekanizmalarına Türkiye’nin
üye olmaksızın katılımının niteliğinin değiştirilebilmesinin ne oranda mümkün
olabileceği tartışmalıdır. Burada öncelikle söz konusu olabilecek olan bu katılımın
alanının genişletilmesidir. Bu çerçevede Brexit sonrası AB ile Birleşik Krallığın
kuracağı yeni ilişki modelinde benimsenebilecek yaklaşımların da yakından
izlenmesi faydalı olacaktır.23
23

Birleşik Krallığın bu konuda yararlanabileceği örneklerin ele alındığı bir çalışma için bkz.
RESEARCH DIVISION EU / EUROPE | WP NR. 02, APRIL 2018, Brexit and EU agencies What the
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Burada Türkiye bakımından en olası açılımın AB’nin dış ticaret politikası
bağlamında 3. ülkelerle yaptığı STA’ların müzakerelerine hazırlık aşamasından
itibaren bilgilendirilme ve görüşlerinin dikkate alınması şeklinde katılımının
sağlanması ve bu konuda gerekli samimi iyiniyetin gösterilmesi olduğu
görülmektedir. Yine danışma ve karar alma süreçlerine etkili bir hazırlık süreci
sonucu gerçek bir katkı sağlamanın mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
Genel olarak ilişkilerin olumlu seyrine hizmet edebilecek böyle bir açılımın, yine
ilişkilere uzun bir süredir hakim olan çekişmeli ve olumsuz siyasi hava nedeniyle
ne ölçüde mümkün olabileceği tartışmalıdır. Taraflar arasındaki karşılıklı
güvensizlik tarafların samimi işbirliği ve ortak yarar anlayışı ile bu konulara
eğilerek bulabilecekleri çözümlerin yine aynı anlayışla uygulanmasının önüne
geçmektedir. Ancak bu kısır döngüyü kırmak bakımından taraflara ve özellikle
de AB tarafına düşen GB’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılmasına
yönelik adım atmaktır. Böylelikle tedrici biçimde yeniden oluşabilecek samimi
iyiniyet ve karşılıklı güven ortamı mümkün olan çözümlerin araştırılmasına
ve bulunabilmesine, bulunan çözümlerin de yine taraflarca özümsenmesine ve
içselleştirilmesine imkan verebilecektir.

2. Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Çerçevesinde
Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması:
Gümrük Birliğinin uygulanmasında zaman içinde ortaya çıkan bir diğer sorun
da işleyen bir anlaşmazlıkların halli mekanizmasının bulunmamasıdır.
Ankara Anlaşmasının 25. maddesinde düzenlendiği haliyle taraflar arasındaki
hukuki anlaşmazlıkların saptanmasında ve çözümünün yargıya taşınmasında
tarafların oybirliğine ve siyasi bir karara ihtiyaç duyulması buradaki sorunun
temel nedeni olarak yorumlanmaktadır.
Hükme göre:
“1. Her Akit Taraf, Anlaşma’nın uygulama ve yorumu ile ilgili ve Türkiye’yi veya
Topluluğu, Topluluk üyesi bir Devleti ilgilendiren her anlaşmazlığı Ortaklık
Konseyine getirebilir.
2. Ortaklık Konseyi Anlaşmazlığı karar yolu ile çözebilir; keza, anlaşmazlığı
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’na ve mevcut herhangi bir başka yargı merciine
götürmeyi kararlaştırabilir.
agencies’ existing third country relations can teach us about the future EU-UK relationship Nicolai
von Ondarza / Camille Borrett
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3. Taraflardan her biri, kararın veya hükmün yerine getirilmesinin gerektirdiği
tedbirleri almakla yükümlüdür.
4. Anlaşmazlık, işbu maddenin 2. fıkrasına göre çözülememiş ise, Akit Taraflar’ın
geçiş dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri tahkim ve sair yargı usulü yollarını,
Anlaşma’nın 8. maddesi uyarınca Ortaklık Konseyi düzenler.”
Bu çerçevede, 25. maddenin 4. paragrafına uygun biçimde 1/95 sayılı OKK’da
çok sınırlı bir alanda uyuşmazlıkların halline ilişkin 61 ve 62. maddelerinde yeni
bir mekanizma getirmiştir.24Dolayısıyla, ortaklık ilişkisini düzenleyen mevcut
hukuki çerçevede, anlaşmazlıkların halli için iki farklı çözüm mekanizması
bulunmaktadır. Bunlardan ilki “genel nitelikli” olmak üzere, Ankara Anlaşmasının
25. maddesinde, ikincisi ise “ilgili maddelerde yer alan tedbirlerin kapsamı veya
süresi ile sınırlı olmak üzere”, 1/95 sayılı OKK’nın 61. maddesinde yer almaktadır.
1/95 sayılı OKK’nın 61. maddesi uyarınca; Ankara Anlaşması’nın 25. maddesinin
1 ila 3. fıkralarına halel gelmeksizin, Ortaklık Konseyi, bu Karar’ın 58/2, (koruma
önlemleri) 63 veya 64. (korunma tedbirleri) maddesine göre alınan tedbirlerin
kapsamı ya da süresine ilişkin bir anlaşmazlığı, bu usulün başlamasından
itibaren altı ay içinde çözemezse, iki taraftan biri, anlaşmazlığın halli için tahkim
yoluna başvurabilir. Tahkimde izlenecek usul 62. maddede düzenlenmiştir.
Madde uyarınca, bir anlaşmazlığın tahkime götürülmesi halinde, üç hakem
belirlenecektir. Anlaşmazlığın iki tarafı, 30 gün içinde birer hakem tayin edecek,
bu şekilde tayin edilen iki hakem anlaşarak, iki taraftan birinin vatandaşı olmayan
bir hakem atayacaktır. Eğer taraflar iki ay içinde atanacak hakem konusunda
anlaşamazlarsa, hakem, Ortaklık Konseyi tarafından hazırlanan yedi kişilik
bir listeden seçilecektir. Brüksel’de toplanacak Tahkim Kurulu, taraflar aksini
kararlaştırmadığı takdirde, kendi iç tüzüğünü belirler ve kararlarını oy çokluğu
ile alır. Tahkim sonucunda verilen kararın taraflar için bağlayıcı olduğu, maddede
açıkça belirtilmiştir.
Söz konusu hükümlerin kapsamının darlığı ve uygulanmalarının esasen
siyasi karara bağlı olması etkili bir uyuşmazlıkların çözümü mekanizmasının
tarafların uzun süren bu ilişkideki sorunları çözme konusunda fazla seçeneğe/
24

Bu kapsamda sadece şu 3 durum ile ilgili düzenleme yapılmıştır: Koruyucu önlemler (58(2));
korunma tedbirleri (63) ve dengeleyici tedbirler (64). Bu çerçevede ilgili önlemin veya tedbirin
“kapsamı” veya “süresi” ihtilaflı ise ve anlaşmazlık Ortaklık Konseyi önüne getirilirse, Ortaklık
Konseyi de oybirliği ile 6 ay içinde çözüm getiremezse taraflardan biri tahkime gidebilir. Tahkim
3 hakemden oluşur. Her bir taraf 30 gün içinde birer hakem belirler; her iki hakem iki ay içinde
üçüncü hakemi belirler. Aksi takdirde Ortaklık Konseyi önceden belirlenen listeden bu hakemi
seçer.Tahkim kurulu oyçokluğu ile karar alır ve karar bağlayıcıdır.
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imkana sahip olmadıkları algısını da pekiştirmektedir. Burada en önemli sorun
anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işletilememesidir.
Ortaklık Konseyinde bir uyuşmazlığın çözümüne veya çözüm için anlaşmazlığın
yargı organına götürülmesine ilişkin kararların oybirliği ile alınma zorunluluğu,
bu düzenlemenin etkili bir biçimde uygulanabilirliğini sınırlamakta ve bu şekilde
anlaşmazlıkların hukuki unsurları içerecek biçimde çözümlenmesine yönelik
tereddütler doğurmaktadır.Zira, uygulamada Ortaklık Konseyinin toplanmaması
veya hareketsiz kalarak alması gereken kararları almaması gibi durumlara
oldukça sık rastlanmaktadır. Bu durum Ortaklık Konseyinin anlaşmazlık çözüm
organı niteliğini büyük ölçüde azaltmaktadır.
Öte yandan, yaptığı eylemi ile bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasına doğrudan
neden olan tarafların aynı zamanda çözüm organı olarak yetkilendirilmiş Ortaklık
Konseyinin taraflarından birisi olarak karar sürecine katılması, hukukun “kimse
kendi davasının hakimi olamaz” genelilkesiyle de bağdaşmamaktadır.
Yine bu düzenlemeye ilişkin bir diğer sakınca da, siyasi anlaşmazlıklar ile
Ortaklık mevzuatının uygulanması veya yorumlanmasında ortaya çıkabilecek
hukuki anlaşmazlıklar arasında bir ayrım yapılmamış olmasıdır. Bu kapsamda,
hukuki bir anlaşmazlığın çözümü veya anlaşmazlığın çözümüne ilişkin yargı
ve hakemlik yetkisinin tanımasında karar mercii olarak siyasi bir organ olan
Ortaklık Konseyi’nin yetkilendirilmesi, bu düzenlemenin uygulanabilirliğini
tarafların siyasi iradesine bağlamıştır.
Dünya Bankasının 2014 tarihli raporunda anlaşmazlıkların halli mekanizmasına
değinilmiş olup, GB kapsamında iyi tasarlanmış bir anlaşmazlıkların halli
mekanizmasının hazırlanması önerilmiş, böyle bir mekanizma ile GB
kapsamındaki ticari imtiyazlar ve piyasaya giriş yükümlülükleri arasındaki
dengenin yeniden kurulmasına ve herhangi bir ticari anlaşmadan kaçınılmaz
olarak doğacak ticareti bozan unsurların çözüme kavuşturulmasına yardımcı
olunacağı vurgulanmıştır. Burada mevcut mekanizmanın çok sınırlı kapsama
sahip olduğu ve etkin işlemediği belirtilerek taraflardan her birinin muhtelif
konulardaki anlaşmazlığı bu mekanizma önüne getirebilmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Karar alma mekanizmasındaki sorunların giderilmesinin
anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işlerliği bakımından önemine de işaret
edilmiştir.
Rapor’da ayrıca, ortak dış ticaret politikasının oluşturulmasındaki ve Gümrük
Birliği kapsamındaki teknik düzenlemelerin hazırlanmasındaki asimetrinin eş
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zamanlı giderilmemesi halinde yeni oluşturulacak mekanizmanın etkin biçimde
işletilemeyeceği de vurgulanmıştır. Bu asimetri giderildiği takdirde AB’nin,
Türkiye ile yeterli istişarede bulunmaksızın tek taraflı olarak yeni mevzuat kabul
etmesi ve bu mevzuata uyum sağlamadığı konusunda Türkiye’yi mekanizma
önüne getirmesi mümkün olmayacaktır.
Yine Avrupa Komisyonunun Aralık 2016 tarihli “Türkiye-AB Gümrük Birliğinin
Güncellenmesi ve İkili Tercihli Ticaret İlişkisinin Kapsamının Genişletilmesine
İlişkin Anlaşma Akdedilmesi”ne ilişkin Etki Analizi çalışmasında hem
halihazırdaki anlaşmazlıkların halli mekanizmasının değiştirilerek etkin bir
mekanizma tesis edilmesi, hem de yeni alanların düzenleneceği serbest ticaret
anlaşmasında bu alanlara özgü bir anlaşmazlıkların halli mekanizmasına yer
verilmesi öngörülmektedir.
Mayıs 2015’te Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu birlikte yayınladıkları
“Mutabakat” ile etkili bir danışma ve anlaşmazlıkların halli mekanizması
tesisini de içerecek şekilde kurumsal yapı ve işleyişin de elden geçirilmesini
planladıklarını ortaya koymaktadır. Böyle bir yaklaşımın ise ekonomik
açıdan Türkiye-AB ekonomik entegrasyonunun hem Türkiye’nin kayıplarının
giderilmesi ve kazançlarının artırılmasına hem de her iki taraf için de daha fazla
kazanca yol açmasının beklenebileceği belirtilmektedir.
Anlaşmazlıkların halli mekanizması bakımından güçlük tarafların, ama özellikle
Türkiye’nin, Ankara Anlaşması madde 25’te ve 1/95 sayılı OKK 61 ve 62.
maddelerde düzenlenen anlaşmazlıkların halli mekanizmasının ancak tarafların
oybirliği ile başvurulabilecek bir yöntem öngörülmesi durumundan vazgeçmeye
hazır olup olmayacağıdır.25
2.1. AB’nin Dış Ekonomik İlişki Modellerinde Örnekler
AB’nin dış ekonomik ilişkilerinde Avrupa Ekonomik Alanı, Derin ve Kapsamlı
Ticaret Anlaşmaları, Yeni Nesil Serbest Ticaret Anlaşmaları, İsviçre gibi AB’nin
farklı modellerde geliştirdiği ilişkilerde tercih ettiği yöntemlerin incelenmesi
gelecekte Gümrük Birliği güncellenmesi sırasında en uygun modelin ne
olabileceğinin belirlenebilmesi bakımından önem arz etmektedir. Benzer
biçimde AB’den ayrılan Birleşik Krallık ile kurulacak yeni ilişkinin modeline
ilişkin anlaşma müzakerelerinin seyri ve sonuçları da hem bu bakımdan, hem de
25

Bu konuda görüşler için bkz. TÜSİAD, A New Era for the Customs Union and the Business World,
October 2015, T/2015, 10-568, s. 12-13.
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karar alma ve danışma mekanizmalarını da kapsayan genel anlamda kurumsal
yapı bakımından özellikle önem arz edebilecektir.26
Bu konuda dikkati çeken ilk unsur, daha eski tarihli anlaşmalarda anlaşmazlıkların
halli konusuna genellikle sadece birkaç maddede yer verilmekteyken, yakın tarihli
anlaşmalarda bu konuda daha detaylı düzenlemeler yapılmakta olduğudur.
Bu tarz bir inceleme yapıldığında öncelikle anlaşmazlığın tarafların ortak siyasi
kararı ile çözülemediği ve bu durumda da ortaklık ilişkisinde tahkim veya
arabuluculuk mekanizmasının taraflardan birinin girişimiyle işletilebileceği konu
ya da alanların şu an için çok kısıtlı olan sayısının artabileceği görülmektedir.
Mevcut örnekler incelendiğinde, burada ayrı bir yargı organı kurulması yerine
tahkim ve arabuluculuk tarzı bir mekanizmanın tercih edileceği düşünülmektedir.
Buna karşılık, “sürekli bir tahkim heyetinin oluşturulması” veya “ABAD’ın
zorunlu yargı yetkisinin tanınması” seçenekleri gündeme gelebilecekse de bu
seçeneklerin ileriye doğru yaratabileceği sıkıntıların daha da büyük olma ihtimali
bulunmaktadır.
Hem hukuki öngörülebilirlik, hem de belirlilik açısından ortaklık ilişkisinde
anlaşmazlıkların halline ilişkin hükümlerin konu ve kapsamının açık biçimde
düzenlenmiş olması, hangi durumların ortaklık organlarında, hangilerinin tahkim
ve arabuluculukta çözülebileceğinin açıkça belirlenmiş olması gerekecektir.
Anlaşmazlıkların halli mekanizması ağırlıklı olarak taraflar arasındaki anlaşmazlıkları
kapsamaktadır. Bununla birlikte özellikle Gümrük Birliği Güncellemesinin
kapsamına yatırım konularının da dahil edilmesi durumunda “kişi ile devlet arası
yatırım anlaşmazlıklarının halline ilişkin” mekanizmaların da gündeme geleceği
belirtilebilir. Bu konunun ayrıntılı biçimde ve ayrıca ele alınmasında fayda mülahaza
edilmektedir. Konunun önemine aşağıda değinilecektir.
26

Brexit sonrası AB ile Birleşik Krallık arasındaki gelecek ilişkinin düzenleneceği anlaşma
bağlamında, AB’nin 18 Mart 2020 tarihinde açıkladığı taslak anlaşma önerisi bazı ipuçları içermesi
bakımdan özellikle ele alınabilir. Bkz. European Commission, Task Force for Relations with the
United Kingdom Draft text of the Agreement on the New Partnership with the United Kingdom 18
March 2020 UKTF (2020) 14 s. 299-314. Bu konuda değerlendirmeler için bkz. Örneğin, Sylvia de
Mars, Stefano Fella, BRIEFING PAPER Number 8943, 19 June 2020 The UK-EU future relationship
negotiations: governance, House of Commons Library. Ayrıca Birleşik Krallığın AB’den ayrılık
anlaşmasındaki anlaşmazlıkların halli mekanizmasına ilişkin düzenlemelerin incelenmesi de fayda
sağlayabilmekle birlikte, burada AB’den ayrılan bir ülke bakımından kendine özgü bir mekanizmaya
yer verildiği hatırlanmalıdır. Bu konuda bir inceleme için bkz. House of Commons European
Scrutiny Committee EU Withdrawal: Transitional provisions and dispute resolution Nineteenth
Report of Session 2017–19 Report, together with formal minutes relating to the report Ordered by
the House of Commons to be printed 14 March 2018.
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Tahkim ve arabuluculuk öncesi danışma ve çözüm mekanizmalarının
düzenlenmesi kadar tahkim ve arabuluculuğun aşamalarının da ayrıntılı ve açık
bir biçimde düzenlenmesi gerekebilecektir.
Tahkime ve arabuluculuğa ilişkin usul hükümlerinin her bir maddi konuya özgü
veya genel olarak yapılacak anlaşma veya protokol ile düzenlenmesi yöntemi
seçilebileceği gibi ayrıntılı kurallar Ortaklık Konseyine de bırakılabilecektir.
2.1.1. Avrupa Ekonomik Alanı Örneği
AEA Anlaşması’nın tarafları, Anlaşma ile ilgili bir sorunu, AEA Anlaşmasının
etkili biçimde uygulanmasını temin etmekle görevli Ortak Komite’ye götürebilir
ve danışmalarda bulunabilirler. Taraflar, Ortak Komite’de yapılan danışmalardan
sonra veya acil durumlarda anlaşmazlığı doğrudan Ortaklık Konseyi’ne
götürebilirler.
AB üyesi ülkeler ve EFTA ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların ve bu ülkelerin
kendi aralarında çıkan anlaşmazlıkların halli bakımından iki temel mekanizma
bulunmaktadır.
İlk olarak AEA Anlaşması tarafları arasındaki uyuşmazlıklar AEA Ortak
Komitesinde çözülür. AEA Anlaşmasının uygulanması veya yorumlanmasına
ilişkin uyuşmazlık AEA Ortak Komitesinin önüne getirilmesinden itibaren üç
ay içinde çözülemezse, taraflar ilgili kuralın yorumu için ABAD’a başvurabilir.
Buna ek olarak eğer taraflar arasındaki uyuşmazlık AEA Ortaklık Komitesine
getirilmesinden itibaren 6 ay içinde çözülemezse ve/veya taraflar ABAD’a
gitmezlerse, AEA anlaşması md. 111/3’e göre gerekli gördükleri önlemleri
alabilirler.
İkinci olarak AEA hukukunun taraflar arasında homojen uygulanmasını
sağlamak açısından EFTA Mahkemesi önemli rol üstlenmektedir. Bu kapsamda
geliştirilen kurumsal yapı, mahkeme, AEA’nın maddi yönden uygulanması ve iç
pazarın genişletilmesi, bakımından oldukça önemlidir. Mahkemenin bu amaçla
kullandığı iki araç bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ihlal davası, ikincisi tavsiye
görüşleridir. İhlal davası, AB’deki ihlal davasına benzemektedir. Aralarındaki fark
Gözetim Anlaşmasının bu davayı kurucu antlaşmalara nazaran daha az detaylı
düzenlemesi ve EFTA Mahkemesinin taraf devletler hakkında para cezasında
hükmetme yetkisinin olmamasıdır. İhlal davasını açma yetkisi EFTA Gözetim
Otoritesine aittir. AEA Anlaşması ve buna dayalı ikincil hukukun ihlali, ihlal
davası konusu olabilmektedir.
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EFTA ülkelerinin ulusal mahkemelerinin AEA Anlaşması ile ilgili yorum talepleri
üzerine verilen tavsiye görüşleri ise AB’deki ön karar prosedürüne benzemektedir.
AEA Anlaşması 34 nolu Protokolü EFTA ülkelerinin ulusal mahkemelerinin
ABAD’a ön karar başvurusu yapabilmesinin usülünü de düzenlemektedir.
Buna karşın iki dava arasında iki önemli farklılık bulunmaktadır. Bunlardan
ilki tavsiye görüşlerinin bağlayıcı olmaması, ikincisi bu usüle başvurmanın bir
yükümlülük değil hak olarak düzenlenmesidir. Tavsiye görüşleri, kural olarak,
AEA Anlaşmasının yorumu ile sınırlı olsa da, bu düzenleme EFTA tarafından
anlaşmanın ekleri ve ikincil düzenlemeleri de kapsayacak şekilde geniş
olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla AEA Anlaşması hem taraflar arasında
uluslararası hukuka göre uyuşmazlık çözüm usulünü hem de anlaşmanın EFTA
ülkelerince yeknesak ve etkili bir şekilde uygulanmasını temin etme amacıyla
ABAD modeline göre kurulmuş bir mahkemeyi içermektedir.
AEA Anlaşmasında, anlaşmazlık konusunun, Anlaşmanın yorumuna ilişkin
olması (AB kurucu antlaşmalarının veya bunların uygulanması bakımından
kabul edilen tasarrufların hükümleriyle esas itibarıyla aynı hükümlerine) ve
anlaşmazlığın, Ortak Komitenin önüne gelmesinden itibaren üç ay içerisinde
çözüme kavuşturulmaması halinde, tarafların aralarında anlaşarak söz konusu
hükümleri yorumlayan bir karar vermesi için ABAD’a başvurabilmeleri
düzenlenmektedir. Ayrıca, Anlaşma uyarınca EFTA ülkeleri, ulusal
mahkemelerinin bakmakta oldukları bir davada, AEA Anlaşmasında yer alan
ve esas itibarıyla Kurucu Antlaşma hükümleriyle veya Antlaşma uyarınca kabul
edilen tasarruflarla eşdeğer olan bir hükmü yorumlayacakları zaman, ABAD’a
başvurmalarına müsaade edebilir. Bu halde, Anlaşmanın 34 No.lu Protokolü
uyarınca EFTA ülkesi, başvuruların ne ölçüde ve hangi usullere göre yapılacağını
Anlaşma depozitörüne ve ABAD’a bildirir.
AEA Anlaşması ile, EFTA ülkelerinin AEA Anlaşması çerçevesinde izlenmesi
ve denetlenmesi bakımından AB’ninkine paralel bir yapı oluşturulmakta, ABTürkiye ortaklık ilişkisinde yer alan anlaşmazlıkların halli mekanizmasına benzer
bir mekanizma da bu ikili yapının yanında varlığını sürdürmektedir.
AEA Anlaşması’nın müzakereleri sırasında, bağımsız ve AEA Anlaşması’nın
yorumlanması ve uygulanmasıyla ilgili bağlayıcı kararlar alabilen bir AEA
Mahkemesi’nin kuruluşu öngörülmüş olup ABAD, 1/91 sayılı Görüşü ile
böyle bir mahkeme kurulmasının Kurucu Antlaşmalara aykırı olduğunu ifade
etmiştir. Bu çerçevede EFTA Mahkemesi’nin yalnızca EFTA ülkeleri arasındaki
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anlaşmazlıklarda yetkili olacağı ve ABAD ile bağlantılı olmayacağı düzenlenmiş,
belirli hallerde de EFTA ülkelerinin kendi ulusal mahkemelerine ABAD’dan
görüş isteme olanağı tanınmıştır. ABAD, 1/92 sayılı Görüş ile, bu yeni sistemi
Kurucu Antlaşmalara uygun bulmuştur.
EFTA Mahkemesi modelinin GB Güncellemesi çerçevesinde bir örnek teşkil
etmesi mümkün görülmemektedir. AEA Anlaşması’nın 111. maddesinde yer
alan anlaşmazlıkların halli mekanizmasının ise, Ankara Anlaşmasında ve 1/95
sayılı OKK’nın 61. maddesinde yer alan anlaşmazlıkların halli mekanizmalarına
genel itibariyle benzediği görülmektedir.
Bu iki sistem arasındaki önemli fark, AEA kapsamındaki Ortak Komite’nin,
anlaşmazlığa, önüne getirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde bir çözüm
bulamaması ve tarafların bu süre içerisinde anlaşmazlık konusunu ABAD’a da
taşımamaları halinde taraflardan birinin, muhtemel dengesizlikleri engellemek
üzere, koruma tedbiri alabilmesidir. AB-Türkiye ortaklık ilişkisinde ise Ortaklık
Konseyi’nin herhangi bir konuyu ABAD’a taşıması oybirliğini gerektirmektedir,
Ortaklık Konseyi’nin önüne getirilen bir anlaşmazlığın belirli bir sürede
çözülememesi halinde hangi yolun izlenebileceği de Ankara Anlaşması’nda yer
almamaktadır.
2.1.2. Ukrayna Örneği
AB’nin Doğu Ortaklığı çerçevesinde Ukrayna ile Haziran 2014’te imzaladığı ve
“derin ve kapsamlı” olarak adlandırılan ortaklık anlaşması uyarınca, “Ticaret
ve Ticaretle İlgili Konular” başlıklı kısımda yer alan hükümlere ilişkin olarak
tahkim ve arabuluculuk mekanizmasına, bu Kısım dışında kalan hükümlerden
kaynaklanan anlaşmazlıklar bakımından ise bağlayıcı bir karar alması için
Ortaklık Konseyi’ne ve karşılıklı danışmalar için diğer ortaklık kurumlarına
başvurulabilmektedir.
Bu çerçevede anlaşmanın yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin taraflar arasında
bir anlaşmazlık çıkması halinde taraflardan biri, sorunun çözümü için Ortaklık
Konseyine başvurabilir. Sorun, Konseyin bağlayıcı kararı ile çözülünceye kadar,
Ortaklık Konseyinin her toplantısında gündeme getirilmek zorundadır. Ortak
Komite ve alt komitelerde de taraflar, en kısa sürede ortak bir karara varmak
üzere iyiniyetle danışmalarda bulunabilir. Söz konusu danışmaların yazılı olarak
devam ettirilebileceği ve bu çerçevede paylaşılan bilgilerin de gizliliği hüküm
altına alınmıştır.
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“Ticaret ve Ticaretle İlgili Konular” başlıklı kısma ilişkin anlaşmazlıkların halli
mekanizması bakımından ise, bu kısımda yer alan düzenlemelerin yorumlanması
ve uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıkların iyi niyet çerçevesinde önlenmesi ve
çözüme kavuşturulması için tahkim mekanizması öngörülmektedir. Bu hükümler
uyarınca; taraflar, ilk talebin yapılmasından itibaren 30 gün, acil durumlarda ise
15 gün içerisinde sorunu çözüme kavuşturmak için danışmalarda bulunur. Sorun
bu şekilde çözülmezse şikayetçi taraf tahkim heyeti kurulmasını talep edebilir.
Üç kişiden oluşan tahkim heyeti; başvurunun konusunu, bu konunun tahkim
heyeti önüne getirilecek bir konu olup olmadığını ve karar verme yetkisini
inceler, somut bulgulara, ilgili hükümlerin uygulanabilirliğine ve kendisinin
ulaştığı sonuçlara ve tavsiyelerin temel gerekçelerine yönelik bir ara rapor
hazırlar ve oyçokluğu ile nihai karar alır. Söz konusu karar karar taraflar açısından
bağlayıcıdır. Kararın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde izlenecek
prosedür de yine bu kısımda yer almaktadır. Tüm aşamalarda taraflar, tahkim
prosedüründen bağımsız olarak anlaşmaya varabilir. Tahkim prosedürüne ilişkin
ayrıntılı kurallar Ek14-’te, hakemlerin ve arabulucuların davranış kuralları Ek15’te yer almaktadır.
Ukrayna anlaşmasında “Ticaret ve Ticaretle İlgili Konular” başlıklı kısımda
yer alan düzenleyici kuralların yaklaştırılmasına ilişkin hükümlerin veya AB
mevzuatına atıfta bulunarak taraflardan birinin yükümlülüğünü öngören
hükümlerin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar için özel bir
usul yer almaktadır. Bu konularda anlaşmazlık çıkması halinde tahkim heyeti
herhangi bir karar vermeyecek, bekletici mesele yaptığı konuyu, ABAD önüne
götürecektir. ABAD’ın verdiği karar, tahkim heyeti için bağlayıcı olacaktır.
Ukrayna anlaşmasında ABAD’a başvuru “Ticarette Teknik Engeller”, “Sağlık ve
Bitki Sağlığı”, “Gümrükler ve Ticaretin Kolaylaştırılması”, “İş Kurma, Hizmet
Ticareti ve Elektronik Ticaret”, “Kamu Alımları” veya “Rekabet” başlıklı bölümler
bakımından söz konusudur. Benzer hükmün AEA kapsamında da yer aldığı
değerlendirildiğinde, Ukrayna anlaşmasının tahkim konusu belirli hükümlerinin
yorumlanması ve uygulanması sırasında AB hukuku ile yeknesaklığın ve uyumun
sağlanmasının beklendiği görülmektedir.
2.1.3. Japonya Örneği
Bu çerçevede Japonya ile yapılan STA’da da anlaşmazlıkların çözümü bakımından
anlaşmada Dünya Ticaret Örgütü’nün Anlaşmazlıkların Halli mekanizmasına
benzer bir yaklaşım benimsendiği belirtilebilir. Burada anlaşmazlıkların halli

129

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

esas olarak üç aşamalı olarak düzenlemektedir. Bu aşamaların ilki anlaşmazlığa
ilişkin taraflar arasındaki danışmalardır.Anlaşmazlığın danışmalarla
çözülememesi halinde ikinci olarak panel aşamasına geçilmektedir. Bu
panel kararının icrasına ilişkin anlaşmazlıklar ise, üçüncü olarak, asıl panel
tarafından değerlendirilmektedir. Panel raporuna uyulmaması halinde
şikayetçi taraf, tavizlerin veya yükümlülüklerin askıya alınması, tazminat gibi
tedbirleri alabilmektedir. Anlaşmaayrıca, uyuşmazlığın birden fazla uluslararası
anlaşmadaki, örneğin DTÖ AHMM kapsamındaki, uyuşmazlıkların çözümü
hükümleri kapsamına girmesi halinde birinin seçilmesi kuralını düzenlemektedir.
Japonya anlaşmasında konuya ilişkin olarak iki tarafın da üye olduğu uluslararası
anlaşmalar ifadesini kullanmakta iken; Ukrayna anlaşmasında doğrudan DTÖ
Anlaşmasına atıf yapılmaktadır.İki anlaşma arasında dikkat çeken farklılık ise
Ukrayna anlaşmasının ilgili hükmü uyarınca, anlaşmazlığın AB hukukunun
yorumunu içermesi halinde sorunun ABAD’a yöneltilmesi gerekliliği ve ABAD
yorumunun taraflar açısından bağlayıcılığıdır.
2.2. Yatırım Anlaşmazlıkları Konusu
1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile doğrudan yabancı
yatırım konusu AB’nin ortak ticaret politikası kapsamına dahil edilmiş ve bu
şekilde Avrupa Komisyonunun AB adına üçüncü ülkeler ile yatırım koruma
ve serbestleştirme konusunda kuralları müzakere etmesi mümkün olmuştur.
Ticaret anlaşmalarına, anlaşmanın ihlali halinde yatırımcıların bağımsız
mahkemelerde Devletlere karşı dava açabilmesini mümkün kılan mekanizmalar
eklenebilmektedir. Antlaşmanın 207. maddesi şu şekildedir27:
“1.Ortak ticaret politikası özellikle tarife oranlarındaki değişiklikler, mal ve
hizmet ticareti ile ilgili olarak tarife ve ticaret anlaşmalarının akdedilmesi, fikri
mülkiyetin ticari yönleri, doğrudan yabancı yatırım, liberalizasyon tedbirlerinde
yeknesaklık sağlanması, ihracat politikası ve damping veya sübvansiyon
durumunda ticareti korumak için alınacak önlemler olmak üzere birörnek
ilkelere dayanmaktadır. ”
Dünyada var olan ikili yatırım anlaşmalarının sayısı üç bini bulmuş olup, bunların
yaklaşık 1400’ü AB Üye Devletleri tarafından akdedilmiştir. Büyük çoğunluğunda
27

Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union - PART FIVE:
EXTERNAL ACTION BY THE UNION - TITLE II: COMMON COMMERCIAL POLICY - Article
207 (ex Article 133 TEC), Official Journal 115 09/05/2008 P. 0140 - 0141
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E207:en:HTML

130

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

yatırımcılar için anlaşmazlıkların halli mekanizması bulunmaktadır. Tüm
dünyada bu mekanizmaya en çok başvuranlar arasında AB yatırımcıları önde
gelmektedir28.
AB, ikili ve çok taraflı yatırım anlaşmalarında, yatırım anlaşmazlıklarının halli
mekanizmasını reforme etmeyi hedeflemektedir. 2015 yılından beri Avrupa
Komisyonu çok taraflı bir Yatırım Mahkemesi oluşturmaya çalışmaktadır. AB
ikili yatırım anlaşması müzakerelerine Yatırım Mahkemesi Sistemini dahil
etmekte ve devletlerin düzenleme hakkını da içeren yatırım koruma standartları
öngörmektedir. Yatırım Mahkemesi Sisteminde bağımsızlık, şeffaflık ve meşruiyet
kurallarına özen gösterilmesinin yanında, belirli anlaşmazlıklar için ad hoc olarak
oluşturulan eski tahkim mahkemesi modelin yerini almaktadır.
Çoktaraflı platformda AB Birleşmiş Milletler Uluslar arası Ticaret Hukuku
Komisyonundaki hükümetlerarası görüşmelerde Çoktaraflı Yatırım Mahkemesi
kurulmasını savunmaktadır. Bu şekilde bir çoktaraflı mahkemenin kurulması,
varolan ikili ticaret anlaşmalarında yer alan binlerce tahkim mahkemesinin yerini
alacaktır. AB Enerji Şartı Antlaşmasının modernizasyon sürecinde rol almakta
ve bu Antlaşmadaki koruma kuralları ve anlaşmazlıkların halli mekanizmalarını
AB’nin yeni yaklaşımı ile uyumlu hale getirmeyi hedeflemektedir. Halihazırda,
Enerji Şartı Antlaşması AB’nin taraf olduğu ve Yatırımcı Devlet anlaşmazlıkların
halli mekanizması içeren tek anlaşmadır.
Türkiye-AB gümrük Birliği güncellenme sürecinin henüz başlamadığı dikkate
alınırsa, AB’de bu konuyla ilgili gelişmelerin de yakından izlenmesi önemlidir.
AB ve Türkiye arasında Gümrük birliğinin güncellenmesi için öngörülen
müzakere çerçevesinde yatırımların korunması hususu dahil edilmiştir. Ancak
bu çerçeve kapsamında müzakereler henüz başlamamıştır. Önümüzdeki süreçte
gümrük birliği müzakerelerinin başlaması konusu gündeme tekrar geldiğinde
yatırımcıların korunması konusunun da gündeme gelmesi söz konusu olabilir.
Bunun yanında AB’nin Çoktaraflı Yatırım Mahkemesi kurulması çabalarının
nasıl sonuç vereceği de yakından izlenmelidir. Türkiye’deki doğrudan yabancı
yatırımların %60’ı gibi bir oranın Avrupa’dan geldiği dikkate alınırsa, bu
konunun da izlenmesi ve uygun yaklaşım ve stratejinin oluşturulması büyük
önem taşımaktadır.

28

Avrupa Komisyonu, “Investment disputes, (Yatırım Anlaşmazlıkları)”, https://ec.europa.eu/trade/
policy/accessing-markets/dispute-settlement/investment-disputes/#_policy
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3. Sonuç
Son dönemde Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler siyasi sorunlar ve özellikle
Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramaları, Ege’de Yunanistan ile karasuları ve
ilgili konulardaki anlaşmazlığın tekrar gündeme gelmesi, Suriye ve Libya’da
Türkiye’nin müdahalesine yönelik eleştiriler gibi dış politika sorunları nedeniyle
oldukça zorlu bir süreçten geçmekteydi. Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanmasını
öneren bazı Üye devletlerin ısrarıyla konu AB Konseyi/Zirvesi gündemine de
taşınmıştı. 1-2 Ekim 2020 tarihlerinde Doğu Akdeniz gündemiyle toplanan AB
Konseyinden/Zirvesinden bazı koşullara bağlı olarak Türkiye ile siyasi bir pozitif
gündem başlatılması önerisi çıktı29:
“Yunanistan ve GKRY”ye karşı yasadışı eylemlerin durdurulmasına yönelik
yapıcı çabaların sürdürülmesi şartıyla, AB Konseyi/Zirvesi, özellikle Gümrük
Birliğinin modernizasyonu, ticaretin kolaylaştırılması, insani temas, yüksek
düzeyli diyaloglar, 2016 AB-Türkiye Bildirisi uyarınca göç konularında
işbirliğinin devamını öngören pozitif bir AB-Türkiye siyasi gündemi başlatmayı
kabul etmiştir. AB Konseyi/Zirvesi, Başkanını, Komisyon Başkanı ile işbirliği
içinde ve Yüksek Temsilcinin desteği ile bu hususta AB-Türkiye gündemini
yeniden canlandırmak için bir tasarı geliştirmeye davet eder”.
AB Konseyi/Zirvesi tarafından önerilen pozitif AB-Türkiye siyasi gündeminin ilk
maddesini gümrük birliğinin modernizasyonu oluşturmaktadır. Bu yönde bir ivme
yakalanması ve ilişkilerin olumlu bir yönde ilerlemesi halinde anlaşmazlıkların
halli ve ortak karar ve danışma süreçlerinin de ele alınacağı gümrük birliğinin
güncellenme ve modernize edilme süreçlerinin başlama olasılığı belirmiştir.
Bu yönde müzakerelerin başlama olasılığı karşısında, konuyla ilgili paydaşlar,
sivil toplum ve iş dünyası ile başta Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı AB
Başkanlığı kamu kurumları arasında yakın ve yoğun istişare süreçleri olması
sürecin başarıyla yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Gümrük Birliğinin güncellenmesi bir yandan Türkiye’nin AB katılım
müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın, öte yandan tüm küresel sistemde yaşanan
gelişmelerin ve sorunların arasında Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündemin
ve havanın yakalanılmasında önemli bir araç teşkil edebilecektir. Taraflar arasında
karşılıklı güvenin, ilişkilerde istikrarın ve ortak çıkar/yarar anlayışının inşasına
29

European Council, “European Council conclusions on external relations”, 1 Ekim 2020, https://
www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/01/european-council-conclusions-onexternal-relations-1-october-2020/
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yeniden başlanabilmesinde bu adım önemli etkiler doğurma potansiyeline
sahiptir. Sadece müzakerelerine başlanması bile tarafların aralarındaki sorunları
ortak yarar anlayışı içinde çözerek ileriye doğru yine ortak yarar anlayışı içinde
adım atabileceklerini göstermek bakımından önemlidir.
Bu çalışma Gümrük Birliği güncellemesinde kurumsal konulara yönelik
sorunlara, alternatiflere ve tarafların pozisyonuna ilişkin kuşbakışı bir fotoğraf
çekmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda özellikle birbiriyle bağlantılı görülen ve
toplu biçimde müzakere edilmesinin faydalı olabileceği mülahaza edilen karar
alma ve danışma mekanizmaları ile anlaşmazlıkların halli mekanizmasının
reformu konuları birlikte ele alınmıştır.
Bu bakımdan öncelikle güncellemenin yönteminin ele alınması gerekmektedir.
Mayıs 2015 tarihli Yüksek Düzeyli Memurlar Mutabakatı bu konuda temel
bazı saptamalar yapmış olmakla birlikte, söz konusu yöntemin ve hukuki
araçların kapsamlı biçimde ele alınması ve fayda maliyet anlayışı içinde konu
ile ilgili paydaşlarla, özellikle de iş dünyası ve iş dünyasını temsil eden sivil
toplum örgütleri ile tartışılmasında yarar bulunmaktadır. Bu çerçevede özellikle
mevcut Gümrük Birliğinin danışma, karar alma ve anlaşmazlıkların halli
mekanizmasının güncellenmesi ile hizmetler, tarım, kamu alımları gibi yeni maddi
alanlarbakımından öngörülen ekonomik bütünleşme düzeyi ve yönteminin
ne ölçüde benzeşip ayrışacağının tespitinin ardından kurumsal yapı ile ilişkin
hükümlerin maddi alanlara yönelik kapsayıcılığının ve/veya farklılaştırılmasının
tercih edilebileceğini ve ayrıntılarının ele alınabileceğini değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda seçilecek hukuki yöntem veya yöntemler (Ankara Anlaşmasına
dayanılarak taraflar arasında müzakere edilecek protokol (ler), anlaşma(lar),
Ortaklık Konseyi Karar(lar)ı veya AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşmanın AB’ye
ticari konularda anlaşma yapma yetkisine dayanılarak yapılabilecek serbest
ticaret anlaşması veya anlaşmaları gibi) kurulacak danışma ve anlaşmazlıkların
halli mekanizmalarının içeriğini ve işleyişini belirlemekte önem arz edecektir.
AB’nin uluslarüstü hukuki ve kurumsal yapısı, ekonomik, hukuki ve siyasi anlamda
ulaştığı bütünleşme düzeyi ile ekonomik ve siyasi nüfuzu üçüncü ülkelerle olan
ekonomik ilişkilerinde Birliğe pek çok avantaj sağlamaktadır. Söz konusu üçüncü
tarafların AB ile sıradan ticari ilişkilerin ötesinde bir bütünleşme hedeflemeleri
durumunda ise bu avantajın AB lehine daha da arttığı görülebilmektedir. Bu
çerçevede AB ile ekonomik ve ticari iişkilerdeki bütünleşme düzeyini artırmayı
hedefleyen bir Gümrük Birliği güncellemesinde kurumsal yapıya ilişkin danışma
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ve karar alma mekanizmalarına katılım ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının
reformu konularında atılabilecek adımların, bulunabilecek çözümlerin bazı
kısıtlara tabii olduğu belirtilebilir.
Bu bakımdan Türkiye’nin AB’den norm ve kural transferinin kendi ekonomi
hukukuna ve üçüncü ülkelerle ticaretine getirdiği faydaları göz ardı etmeksizin
konuya yaklaşması ve gayrıresmi danışma ve karar alma mekanizmalarını en etkili
biçimde işletebilecek yaklaşım ve hazırlık seviyesini öncelemesi faydalı olacaktır.
Yine anlaşmazlıkların halli mekanizmalarında küresel ticaret bağlamındaki
gelişmelerin incelenmesi ve tahlili AB ile gidilecek yolun ortaya konması ve
içselleştirilmesi bakımından da önem arz etmektedir.
AB’nin ise, kendi kurumsal ve hukuki yapısının kısıtları dahilinde de olsa yeni
fikir ve çözümlere açık olup Türkiye’nin makul ve haklı beklentilerini karşılamaya
imkan veren bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir.
Burada işaret edilmesi gereken temel husus ise, tarafların buldukları çözüm ve
kurumsal yapı bakımından benimsedikleri yenilikler ne olursa olsun, önemli
olanın uygulama olacağı ve getirilen yeni mekanizmaların ancak karşılıklı
güven ve iyiniyete ihtiyaç göstereceğidir. Gümrük Birliğinin güncellenmesi
müzakerelerini başlatma yönünde atılacak adımlar söz konusu güveni ve iyiniyeti
yeniden tesis etme bakımından önemli bir başlangıç noktası oluşturabilecektir.
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Güncellenmesi Etki Analizi Çalışması Basın Bildirisi, https://ticaret.gov.tr/
data/5b87239113b8761450e18ee6/Etki%20Analizi%20-%20Basın%20Bildirisi.pdf
TÜSİAD, A New Era for the Customs Union and the Business World, October 2015,
T/2015, 10-568.

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ:
TARIM, HİZMETLER VE ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

E. Türkiye - AB Gümrük Birliği
Güncellemesi Bakımından Sivil
Toplum ile İlgili Tespitler
RQ Danışmanlık
Gümrük Birliği (GB) taraflar arasında derin bir ekonomik entegrasyonun
oluşmasına hizmet ettiği kadar, Türkiye’ye doğrudan sermaye girişine de yol
açmıştir. Türkiye’nin AB dışı pazarlara açılmasında ekonomiye ve sektörlere
kazandırdığı dinamizm ile Türk sanayinin rekabet edebilirliği artmış, tüketicinin
seçenekleri ve kaliteli ürüne erişim imkanları çoğalmıştır .
Özellikle ekonomi hukuku olarak niteleyebileceğimiz pek çok alanda Türkiye’nin
hem üretim ve pazarlama standartlarının, hem de bunların temelini oluşturan
hukuki düzenlemelerinin çağın ve rekabetçi bir piyasa düzeninin gereklerine
uydurulmasında, bu yapılırken de fikri mülkiyetin korunması, tüketicinin
korunması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma ile şeffaflık ve hukuki
öngörülebilirlik gibi pek çok gereğin karşılanmasına ve ekonomik gereklerin bu
ve benzeri sosyal ya da hukuki gereklerle dengelenmesine özen gösterilmesi
anlayışının gelişmesinde olumlu katkı sağlamıştır.
25 yıllık bir uygulama döneminde küresel ticarette yaşanan değişimler
karşısında GB kapsamı ve kuralları bakımından geride kalması, Türkiye ile AB
arasındaki GB’nin yenilenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.Gümrük Birliğinin
güncellenmesi Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın
giderilmesinde, ve Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündemin ve havanın
yakalanmasında önemli bir araç teşkil edecektir.
Tüm bu unsurları dikkate alarak “Hear the CSOs projesi”Gümrük Birliğinin
güncellenmesi sürecine odaklanan bu alanda öncelikle sivil toplumun
bilgilendrilmesini amaç edinmiştir. Teknik içereği yoğun olan GB konusunda
sivil toplumun bilgilendirimesindeki en önemli amaç üçüncü sektörün bilgi alt
yapısını güçlendirerek karar alma süreçlerine katılımı teşviktir.
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Taraflar arasında karşılıklı güvenin, ilişkilerde istikrarın ve ortak çıkar/yarar
anlayışının inşasına yeniden başlanabilmesinde bu adımın önemli etkiler
doğurma potansiyeline sahip olduğu anlayışıyla ile yapmış olduğu “Antalya,
Kayseri, Eskişehir, İzmir, Bursa yerel toplantıları ile bu proje toplumun farklı
kesimlerine ulaşmıştır. Bu toplantılardan edinilen izlenim oldukça teknik bir
konu olan bu sürecin topluma anlatımı için daha fazla çabanın harcanmasının
gerekli olduğudur.
Bu konuda hem kamu, hem de özel sektörün daha aktif çaba göstermesi
gereklidir. Burada özellikle belli meslek ya da iş kollarının karşılıklı açılması ya da
mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması alanlarında Türkiye’de belli meslek ve
iş kolları bazında sivil toplumun ve meslek örgütlerinin sahip olduğu hassasiyet
ya da endişelerin de dikkate alınması ve giderilmesine yönelik kapsamlı çabalara
girişilmesi önem arz edecektir.
Bu anlayışla;
^^ Sivil toplumu aydınlatacak aşağıda özeti verilenüç raporda yansıtılan bilgileri
aktaracak GB’ nin işleyişi konusunda daha fazla yerel toplantı yapılmalıdır.
^^ Sivil toplumun karar alma süreclerine etkili katılımını sağlayacak eğitimler
verilmeli ve bu egitimlere daha fazla kaynak aktarılmalıdır.
^^ Sivil Toplumun faaliyet alanlarında veya ilgilendiren diğer alanlarda
ihtiyaclarına yonelik arastırmalarını yapmak ve yaptırmak üzere kaynak
ayrılmalıdır. Böylelikle görüşlerini daha bağımsız ve tarafsız bildirme şansına
kavuşacaktır.

1. Türkiye – AB İkili Ticaret İlişkisi Çerçevesinde Tarım
Ticaretinin Düzenlenmesi
^^ Türkiye’de artan nüfus ve gelire karşın sabit arazi ve su kaynakları nedeniyle
toplumun beslenme ihtiyacını karşılayan tarımın önemi gelecekte daha da
artmaktadır. Toplam iş gücünün % 20’sine sahip, gelirin % 6,3’ünü üreten,
ilgili sanayilere ham madde sağlayan, ihracat gelirlerine katkı veren ve doğal
kaynakların ve çevrenin korunmasında önemli rol üstlenen tarım sektörü
stratejik öneme sahiptir.
^^ Son 20 yıl içerisinde Türkiye tarımsal üretim ve hâsıla bakımında oldukça
ilerlemiş ve 51,8 Milyar ABD Doları tarımsal hasılaya ulaşmış olup; gıda
ve tarım ürünleri dış ticaretinde net ihracatçı bir ülke konumundadır. 2019
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yılında 17,7 Milyar ABD Doları tutarında tarım ürünleri ihracatı 12,6 Milyar
ABD Doları tutarında tarım ürünleri ithalat yapmış ve ihracatın ithalatı
karşılama oranı %133 olmuştur.
^^ Türkiye tarımsal ürünlerin ithalatında en yüksek gümrük vergisi uygulayan
ülkelerden biridir. 2019 yılında tarımsal ürünlerde uygulanan ortalama
gümrük vergisi oranı % 41,8 iken AB’de % 11,4’dir.
^^ Türkiye’nin özellikle işlenmiş et ürünleri 2020 ithalat rejimi için kemiksiz et
%225, taze büyükbaş et %40,bazı süt ürünlerinde örneğin süt ve krema %180,
tereyağı %180,yoğurtta %170 ve çayda%145 gümrük oranları çok yüksektir.
Su ürünleri, tütün içecekler, şeker ve şekerleme ürünlerinde gümrük vergileri
AB ile aynı seviyededir.
^^ Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği alanında tarımsal ticaretin
liberalizasyonu ve ortaklık ilişkisinin bazı yönlerinden aksaması sebebiyle
güncellenmesi gündemdedir. İki ayrı yaklaşım mevcuttur.
“AB ile birincil ve bazı işlenmiş tarım ürünleri ticaretinin sınai ürünler ve
işlenmiş tarım ürünleri için geçerli olan GB koşullarında tarım ürünlerini
de kapsayacak şekilde genişletilmesi”,
“AB ile birincil ve bazı işlenmiş tarım ürünlerini kapsayan bir Serbest
Ticaret Anlaşması (STA)’nın imzalanması”
^^ Birincil yaklaşım ile Gümrük Birliğinin tarım ürünlerine genişletilmesi,
AB’ye tarımsal ticarette uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması ve
üçüncü ülkelere karşı AB Ortak Gümrük Tarifesinin uygulanması anlamına
gelecektir. Ancak bu durum AB Ortak Tarım Politikasına belirli ölçüde uyum
sağlanması gerektirecektir. Türkiye üye olana kadar Ortak Tarım Politikası
kapsamında üye ülkelere sağlanan tarımsal desteklerden yararlanamayacak,
AB’nin tarıma ilişkin karar alma süreçlerine katılamayacak ve tarımsal
mevzuatını gerektiği ölçüde üstlenecektir. Bu durumda Türkiye tarım
sektörünü tamamen ulusal bütçe ile finanse edilecek ve AB düzeyinde karar
alma süreçlerinde bulunamayacaktır.
^^ İkinci yaklaşımın benimsenmesi ve tarım ürünlerine yönelik AB ile bir
karşılıklı imtiyaz ve tavizleri içeren anlaşmanın imzalanması halinde Ortak
Tarım Politikasına uyumun getirebileceği ekonomik yükler bertaraf edilmiş
olacaktır. İmzalanacak bu anlaşma, AB ile Türkiye arasındaki birincil tarım
ürünleri ticaretini kapsayacak, Türkiye’nin üçüncü ülkeler ile olan anlaşmaları
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ve Ortak Gümrük Tarifesini benimseme yükümlülüğü bulunmayacak,
Türkiye bu ülkeler ile ticaretini AB’den bağımsız olarak sürdürebilecektir.
Sanayi ürünlerini kapsayan Gümrük Birliğinde olduğu gibi AB’nin kendi
politikaları çerçevesinde aldığı kararlar ülkemizin ihraç ürünleri için bağlayıcı
olmayacaktır.
^^ AB az gelişmiş ülkelere Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) çerçevesinde
düşük düzeyli gümrük vergisi uygulamakta ya da gümrük vergisinden
muafiyetler konularında kolaylıklar sağlamaktadır. Birinci seçenekte Türkiye
açısından GSP’ye uyum nedeniyle bu ülkelerden yapılabilecek ithalat artışı
söz konusu olabilecektir. Böylece ticarette bir asimetri ortaya çıkacak ve bu
ülkeler ile yürütülecek müzakerelerde dezavantajlı bir konum oluşabilecektir.
İkinci yaklaşımda ise, AB ile bağımsız bir anlaşmanın benimsenmesi ile
asimetrik ticaret riskinin bertaraf edilmesine değinilmektedir.
^^ Her iki yaklaşımda AB’nin de taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü-Sağlık ve
Bitki Sağlığı Anlaşması (DTÖ-SPS)’nın ve AB Gıda Güvenliği Mevzuatının
birincil tarım ürünleri için uyguladığı gıda güvenliği standartları AB’ye ihraç
edilecek birincil tarım ürünleri için de geçerli olacaktır.Ürünlerimizin bu
şartlara uyum sağlaması ve birincil tarım ürünleri üretimimizin bu standartlar
açısından yeterince denetlenebilmesi daha fazla önem kazanacaktır.
Gümrük Birliği’nin tarım ürünlerine genişletilmesi ile birincil ve işlenmiş tarım
ürünleri ticaretine ilişkin yapılan çalışmalarda şu ortak sonuçlara varılmıştır:
^^ Gümrük Birliği tarım ürünlerine genişletildiğinde hem toplam ulusal gelirde
hem de tarım sektörü içinde tarımsal ticaretin payı artabilecektir.
^^ Tarımsal ithalatın artmasına karşın tarımsal üretimin payı düşebilecektir.
^^ Artan tarımsal ithalatla birlikte tarım sektöründe dış ticaret dengesi
bozulabilecektir.
^^ Gümrük Birliğinin genişlemesi kapsamında Türkiye’nin buğday, arpa, mısır
ve pirinç gibi tarımsal ürünlerde ithalatı artabilecektir. Bitkisel yağlarda
(ayçiçeği yağı, kolza yağı ve palm yağı gibi) ithalatı artışı söz konusu
olabilecektir. Ayrıca, hazır hayvan yemi, tütün, bakliyat (mercimek ve nohut)
ürünlerinde de ithalat artışı beklenmektedir Alkan, 2015, sayfa 110-111).
^^  Geleneksel tarım ürünlerinden olan fındığın AB’ye ihracatında artış
beklenirken, kuru meyvelerin (kayısı, üzüm, incir), portakal ve zeytinyağı
ticaretinde bir değişiklik beklenmemektedir (Alkan, 2015, sayfa 111).
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^^  Taze kiraz, elma ve limon gibi meyvelerde ihracatın artması için AB’nin
uyguladığı “giriş fiyatı” uygulamasının kaldırılması önemlidir. Ülkemizde
Akdeniz bölgesinde muz üretiminin artmasına rağmen AB’den muz
ithalatının artması beklenmektedir (Alkan, 2015, sayfa 111).
^^  Sığır eti ithalatımız artabilecektir. Türkiye ve AB arasında kanatlı eti
ticaretinde önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Ancak Türkiye’nin
yumurtada ihracatı, süt ve tereyağında ise ithalatı artabilecektir (Alkan, 2015,
sayfa 111).
^^ Gümrük Birliğinin tarım ürünleri için de genişlemesi ile tarımsal ürünlerde
artacak olan ticaret kapsamında, yurtiçinde tarım ürünleri fiyatlarının
muhtemelen düşmesi nedeniyle tüketicinin refahının artması; tarımsal
ürünlerin ithalatının artabilecek olması ile de belli ürünlerde üretimin azalması
nedeniyle de üreticilerin gelirlerinin düşmesi söz konusu olabilecektir
^^ Tarım ürünlerinin Gümrük Birliğinin genişlemesine dâhil edilmesinde,
Türkiye ile AB arasındaki tarımsal ticareti olumsuz etkileyen sorunların
giderilmesi kapsamında tarımsal altyapıların iyileştirilmesi kaçınılmazdır.
^^ Uluslararası ilişkiler açısından ülkelerin tarım ürünleri ve gıda maddelerinde
ithalata bağımlılığın artması, gıda güvenirliğini (foodsecurity) olumsuz
etkileyecek bir gelişme olarak yorumlanabilir. Özellikle bu konudaki
ithalatının yapıldığı ülkelerdeki tarımsal üretimde görülen herhangi bir
olumsuz gelişmeler, kuraklık, salgınlar ya da ithalat yollarının kapanması,
gıda arzının gıda talebini karşılayamaması anlamına gelecektir.
^^ Gümrük Birliğinin tarım ürünlerine genişletilmesi sonucu AB’nin STA’a
yaptığı ülkelerden gelecek birincil tarım ürünlerine Türkiye pazarının açılma
zorunluluğu, dış ticaret dengesini de olumsuz yönde etkileyecektir. Ortaya
çıkacak asimetrik ticareti yumuşatmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla
bu ülkelerle karşılıklı taviz ve işbirliği anlaşmalarının yapılmasını mümkün
kılan stratejiler geliştirilmelidir. AB ile tarım ürünlerinde karşılıklı daha ileri
tavizler ve işbirliği çerçevesinde yapılacak güncellenmeyi kapsayan ikinci
yaklaşımın benimsenmesi halinde bu anlaşmanın AB’nin diğer ülkeler ile
yaptığı STA’lardan bağımsız olması sebebiyle herhangi bir asimetrik ticaret
riski oluşmayacaktır. Bu ülkeler ile ayrı karşılıklı taviz ve işbirliği anlaşmaları
oluşturup oluşturmamak Türkiye’nin tasarrufunda kalacaktır.
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^^ AB ile birincil tarım ürünlerinde bir başka önemli konu da gerek bitkisel
gerekse hayvansal ürünlerde AB mevzuatına uyumun sağlanması, ürün
standartlarında belirlenen düzeylere ulaşılmasıdır. Türkiye’nin en önemli
ihracat kalemimiz olan meyve ve sebze ürünlerinde, kimyasal kalıntılar hem
AB hem de üçüncü ülkeler ile ticarette zaman zaman önemli düzeyde sorun
olmaktadır. Üreticilerin bu kapsamda doğru tarımsal mücadele maddeleri
ve gübre kullanımı konusunda eğitilmesi ve bunların uygulama zamanları
ve metotları konularında bilinçlendirilmesi ve kullanım planlamasının
yapılması önem taşımaktadır.
^^ Yerel düzeyde kontrol laboratuvarlarının oluşturulması, üretimden
kaynaklanan hataların düzeltilmesi yönünde çiftçiye destek verilmesi,
özellikle ihracatta ürün marka desteği ile daha yüksek standartlı üretiminin
teşvik edilmesi gerekmektedir.
^^ Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde AB mevzuatına ve standartlara uyum
için hayvan hastalıklarına karşı korumanın iyileştirilmesi ve özellikle gıda
zincirinde geriye doğru takip edilebilirliğin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede aşılama programlarının sıkı bir denetimle uygulanması, aşılamalar
konusunda farkındalık yaratılması önem taşımaktadır. Özellikle koyun ve
keçilerin kimliklendirilmesi konusunda çalışmaların devam ettirilmesi ve bu
çerçevede bölgesel hayvan hareketlerinin çok daha sıkı bir şekilde kontrol
edilmesi gerekmektedir.
^^ Geçmişte Türkiye’de, süt üretiminin arttırılmasına için geliştirilmiş politikalar
genel olarak miktarın arttırılmasına yönelik olmuş, kalite kriterlerinin önemi
çok dikkate alınmamıştır. Sütlerde hijyen ve mastitis göstergesi olan bakteri
yükü ve somatik hücre sayısı AB kriterlerinin üzerinde olup AB standartlarına
uyumlu hale getirilmesi süt ve süt ürünleri ihracatının artması açısından
önemlidir.
^^ Türk tarım ve gıda ürünleri standartlarında yapılacak iyileştirmeler sadece
AB ile değil ama üçüncü ülkeler ile yapılacak olası karşılıklı taviz ve işbirliği
anlaşmalarında da kolaylıklar sağlayacaktır.
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2. Türkiye – AB İkili Ticaret İlişkisi Çerçevesinde Hizmet
Ticaretinin Düzenlenmesi
^^ Hizmetler sektörünün ekonomik yaşam ve uluslararası ticaret içindeki önemi
giderek artmaktadır. Otomobil üretiminde birçok hizmet sektörü dâhil
olmaktadır.Üreten firmaların satın aldığı bankacılık, sigortacılık, muhasebe,
bilişim, veri saklama, programlama gibi hizmetler, söz konusu ürünün
tasarımını içeren tasarım hizmeti, nakliye hizmeti, satış sonrası servis ve
bakım hizmetleri gibi sektörlerin varlığı imalat ve mal ticaretinde yeni bir
bakış açısını zorunlu kılmaktadır. Küresel üretimin üçte ikisi hizmetler
alanında gerçekleşmekte ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının % 70’e
yakın kısmı hizmetler alanında yapılmaktadır. Hizmet sektörünün toplam
istihdam içindeki payı ise GYÜ’lerde % 60’ı geçmiş, gelişmiş ekonomilerde
ise % 80’lere varmış bulunmaktadır (WTO, 2019).
^^ Diğer bir önemli eğilim, hizmetlerin giderek daha fazla sınır aşırı olarak
sağlanmasıdır. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bulut bilgi işlem
hizmetleri, bilgisayar programları, aplikasyonlar, çağrı merkezleri gibi birçok
hizmetin kişinin veya firmanın mukim olduğu ülkenin dışından teminini
mümkün kılmaktadır.
^^ Türkiye ekonomisi içinde hizmet sektörlerinin payı son on yıllık dönemde
GSYİH’nın % 55 ve istihdamın %54’ünü oluşturmaktadır. Hizmet ihracatı
toplam ihracatın %30’unu oluştururken toplam katma değerinin %50’sini
bulmaktadır.
^^ Türkiye’de imalat sanayi içinde hizmetlerin (servicification) katkısı ve verimliği
benzer gelir düzeyine sahip ülkelere nazaran düşük düzeydedir. Temell
neden hizmetler alanındaki düzenleyici kısıtlamalardır. Bu kısıtlamaların
kaldırılması, doğrudan sermaye yatırımları üzerindeki engellerin azaltılması
ve iç pazarın yabancı hizmet tedarikçilerine açılması Türkiye’de imalat sanayi
için de verimlilik ve rekabet artışını sağlayacaktır.
^^ Hizmetler sektörüne ilişkin ticaret engellerinin ticaret anlaşmaları içinde
kurallara bağlanması önem arz etmekte hizmet sektörlerinin de ticaret
anlaşmalarına dâhil edilmesini gerektirmektedir.Türkiye bu konuda yeterli
ilerlemeyi kaydedememişbazı hizmet sektörlerinde kısıtlayıcı politikaları
uygulamaya devam etmektedir
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^^ Türkiye’nin uygulamada fiilen serbesti sağlamış olduğu ancak başta DTÖ olmak
üzere uluslararası alanda bu mevcut serbestinin hukuken “bağlanmadığı” sektörlerde ise ticaret müzakerelerinde daha kolay adımlar atabilecektir. Özellikle AB
ile ikili hizmet ticaretinin düzenlenmesinde fiilen açık olan sektörlerde durumun
hukuken de serbestîye bağlanması sektörel bakımdan yarar sağlayacaktır.
^^ Türkiye ile AB arasında hizmet ticareti ikili tercihli ticaret çerçevesi içinde ele
alınmamıştır. Dolayısıyla bu alanda ilişkiler tarafların DTÖ GATS taahhütleri
altında uygulanan MFN rejimi çerçevesinde yürütülmektedir.
^^ Hizmetler sektörünün Gümrük Birliğinin kapsamına dahil edilmesi konusu
kapsamlı ve çok yönlü analizler ve zorlu müzakereler sonucu mümkün
olabilecektir. Müzakerelerin kapsamının hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi
mi, AB hizmetler pazarına dahil olmak mı olacağının belirlenmesi gereklidir;
ama gündemde olanın hizmet ticaretinin serbestleşmesi olduğu ve hangi
hizmet sektörlerini hangi şartlarla kapsayabileceğinin taraflar arasındaki en
önemli müzakere konularından birisidir.
^^ Türkiye’nin sınır-ötesi hizmet ticareti zaman içinde artış göstermektedir.
Özellikle uzaktan eğitim, yazılım satışı, işitsel-görsel hizmetler ve elektronik
ticaret alanları gelişmektedir.Ayrıca, Türk işletmeleri yurt dışı yatırımlar
yoluyla diğer ülkelerde ticari varlık kurmak suretiyle özellikle taşımacılık,
inşaat, perakende dağıtım, turizm ve seyahat, sigorta ve bankacılık,
mühendislik vb. danışmanlık hizmetleri alanlarında hizmet piyasalarında
yer almaya başlamışlardır. Hizmet almak amacıyla (turizm, eğitim, sağlık
vb. amaçlarla) Türkiye’ye gelen yabancılara sağlanan hizmetlerin de göz ardı
edilmemesi gerekir.
^^ Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı 49 milyar dolar (dünya ihracatının % 0.8’i)
ve ithalatı ise 23 milyar dolar (dünya ithalatının % 0.4’ü) olmuştur (2018).
Türkiye için ihracatta en önemli sektörler ulaştırma, turizm, inşaat, ithalatta
ise deniz taşımacılığı, finansal hizmetler ve iletişim alanı başta gelmektedir.
Türkiye’nin son yıllarda kültürel hizmetler (dizi film,TV programları) ve
sağlık hizmetleri alanında da pazara girişte önemli adımlar atmaya çalıştığı
görülmektedir.
^^ OECD tarafından geliştirilen Hizmet Ticareti Kısıtlayıcılık Endeksi (STRI)
verilerine göre Türkiye belirli sektörlerde daha katı ve hizmet ithalatını
zorlaştıracak uygulamalara sahiptir. Hukuk ve muhasebe hizmetleri ile
havayolu taşımacılığı, kurye hizmetleri, yayıncılık hizmetleri ve kargo-dağıtım
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konularında görece daha kısıtlayıcı düzenlemeler yaptığı görülmektedir.
Buna karşılık dağıtım, ticari bankacılık, sigortacılık, mühendislik ve
telekomünikasyon alanlarında ise daha ticarete açıktır.
^^ İç düzenlemelerin yeterince tamamlanmamış olması nedeniyle, DTÖ
bağlamında bu hizmet alanları büyük ölçüde bağlanmamıştır.Türkiye’nin
sigortacılık, perakende hizmetleri gibi pek çok sektörde yabancı tedarikçilere
ve hizmet ihracatçılarına karşı fiilen uyguladığı açık piyasa anlayışı
uygulaması DTÖ’de tescil ettirilememiştir.Bu nedenlerle, Türkiye DTÖ’nün
resmi kayıtlarında kısıtlayıcı görünmektedir.
^^ Yabancı yatırımcıların özel hastane hizmetlerine ortak olmalarına izin
verilmektedir. Ancak, bu alanda da yabancılara uygulanan işletmeciliğe
ilişkin kısıtlar ve yabancı sağlık personelinin çalışma izinlerindeki sıkıntılar
dile getirilmektedir.
^^ Türkiye için turizm hizmetleri önemli bir gelir kaynağıdır. Ancak hizmet
ticareti müzakereleri söz konusu olduğunda yabancılara yönelik seyahat
acenteliği, tur operatörlüğü, tur rehberliği gibi alanlardaki pazara giriş
kısıtlamaları Türkiye’den taahhüt beklenen alanlar olarak göze çarpmaktadır.
^^ Posta ve kurye hizmetleri ile deniz taşımacılığı alanlarının dış rekabete
açılması, telekomünikasyon (özellikle sabit telefon hatları ve geniş band
internet hizmetleri), mesleki hizmetler (muhasebe ve hukuk hizmetleri),
ve bankacılık hizmetlerinde daha fazla serbestinin sağlanabilmesi, özellikle
AB, ABD, Japonya gibi gelişmiş ekonomiler tarafından üzerinde durulan
konulardır(GİF, 2018: 79-80).
^^ AB’nin ticaret politikasında hizmetlerin önemi ve yeri giderek artmaktadır.
Mal ticareti ile hizmet ticareti giderek daha fazla bağlantılı hale gelmektedir.
Hizmet sektörlerinin de ticaret anlaşmalarına dâhil edilmesi mal ticaretini
de olumlu etkilemekte ve ekonomik performansı yükseltmektedir. 2018
yılında AB’nin AB dışı ülkelere yapmış olduğu hizmet ticareti 969 milyar avro
olmuştur.
^^ AB Antlaşmalarında bazı sektörlere ilişkin iş kurma hakkı ve hizmet sunumu
serbestisine ilişkin getirilen düzenlemelerinin bu alanda tam bir serbestleşme
sağlayamaması, bazı sektör ya da serbest faaliyet alanlarına ilişkin yapılan
düzenlemelerin yetersizliği ve alanınkapsamının ve çeşitliliğinin sonucu
olarak yatay bir mevzuatın gerekliliği ortaya çıkmıştır.
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^^ Hizmetler Direktifi olarak anılan bu AB mevzuatı, bir üye devlet vatandaşı
gerçek ya da tüzel kişi hizmet sunucuların diğer üye devletlerde kalıcı olarak
iş kurma ya da geçici olarak sınır ötesi hizmet sunma hakları önündeki
engellerin kaldırılmasını hedeflemektedir. Hizmetler Direktifi, açıkça kapsam
dışı bırakılanlar hariç tüm hizmet faaliyetlerini kapsar. Bunlar arasında
örnek olarak reklamcılık, emlak hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, inşaat
hizmetleri, bina bakım ve ekipman kurulum ve bakım hizmetleri, toptan ve
perakende satış ve dağıtım hizmetleri, turizm hizmetleri (örneğin seyahat
acentaları), serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde hizmetler (mimar,
mühendis vs.), zanaat faaliyetleri (tamirci, tesisatçı vs.), bilişim hizmetleri
(web portalları, yayıncılık gibi), evde destek/bakım hizmetleri (örneğin çocuk
bakıcılığı, temizlik hizmetleri gibi), özel eğitim hizmetleri, özel kurslar (dil
kursu, sürücülük kursu gibi), yemek ve barınma hizmetleri (oteller, yiyecek
içecek sektörü) sayabiliriz.
^^ Direktifin kapsamı dışında bırakılan alanlarmali hizmetler, elektronik
iletişim hizmetleri ve ağları, taşımacılık hizmetleri, geçici istihdam/iş acentası
hizmetleri, genel olarak sağlık hizmetleri (evde yaşlı bakımı gibi bazı ufak
istisna alanları ile), görsel işitsel hizmetler ve radyo yayıncılığı, kumar
faaliyetleri, kamusal yetkinin kullanılmasıyla bağlantılı faaliyetler, sosyal
hizmetlerin özellikle devlet tarafından sağlananları, özel güvenlik hizmetleri
ile noterlik ve icra hizmetleridir.
^^ Dünya Bankası 2014 tarihindeki AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi
başlıklı Raporu’nda vurguladığı üzere Türkiye’nin hemen tüm AB üyesi
ülkeler ile gerçekleştirdiği hizmet ticareti potansiyelin altında kalmaktadır.
Küresel hizmet ticaretindeki artış GSYH’da hizmetlerin payının artışına yol
açarken Türkiye’de oran genellikle düşük kalmaktadır.
^^ Türkiye’nin turizm ve taşımacılık hizmetleri dışında diğer sektörlerde ihracatı
yavaş büyümekte olup hizmet ihracatındaki sofistikasyon düzeyi zaman
içinde düşüş göstermiştir.
^^ Hangi hizmet sektörlerinin hangi rekabet avantajı beklentisi ile
liberalleştirilebileceği, bu kapsamda Türkiye’nin mevzuat uyumu ve idari
kapasite konusunda atması gereken adımlar zorlu konular olarak karşımıza
çıkmaktadır.Bu nedenle kapsamlı sektörel ve yatay etki analizlerinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir .
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^^ Atılacak adımların gerçek kişilerin sunduğu hizmetleri ilgilendirdiği ölçüde,
kişilerin serbest dolaşımı noktasına varıp varamayacağının AB ülkelerinin
ve kamuoylarının bu konudaki tutumu da dikkate alındığında ne ölçüde
mümkün olabileceğinin değerlendirilmesi gerekecektir. AB üyesi ülkelerin
siyasilerinin ya da kamuoylarının vizesiz giriş konusunda takındıkları
tereddütlü tutumun hizmetlerin ve bunları icra eden kişilerin serbest dolaşımı
boyutuna ulaşabilecek bir hizmet ticareti serbestleştirmesine ne ölçüde istekli
ya da hazır olacakları belirleyici olabilecektir.
^^ hizmetler sektöründe mevzuat uyumu ve idari sadeleşme yabancı yatırımcı,
iş kuran veya hizmet sunan için yatırım ortamını iyileştirmenin yanı sıra
idari yükü azaltma bakımından önemli kolaylik doğuracaktir.Yine rekabet
edebilirlik ve inovasyon (yenilikçilik) açısından da gelişmenin sağlanacağı
beklentisi mevcuttur.
^^ Türkiye’nin AB ile ticaret ilişkisi mal ticareti ile sınırlı olup hizmetler
sektöründeki ticaret ilişkisinin de kapsamlı bir düzenlemeye tabi olması
gerekmektedir. GB’nin güncellenmesi kapsamında hizmet ticaretinin
karşılıklı çıkarlar çerçevesinde serbestleştirilmesi ticaret hacminin artışı ve
bu yolla refah artışını sağlayacak ve Türkiye ihracatı için hayati öneme sahip
imalat sanayinde rekabet gücünün gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

3. Türkiye - AB Gümrük Birliği Güncellemesi
Bakımından Kurumsal Yapı ve Anlaşmazlıkların Halli
Mekanizması ile İlgili Tespitler
^^ AB ve dünya pazarlarında payını ve rekabet gücünü artırmış olan Türkiye
bakımından AB ile oluşturulan GB zaman icersinde bazı açılardan ihtiyaca
cevap vermeyen bir nitelik arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda, taraflar,GB’ni
kuran 1/95 sayılı OKK’nın öngördüğü Gümrük Birliği Ortak Komitesi
(GBOK) ya da Ankara Anlaşması çerçevesinde kurulan Ortaklık Komitesi ve
Ortaklık Konseyi bünyesinde düzenlenen danışma ve karar alma usulleri ile
ilgili yetersizlikleri dile getirmeye başlamışlardır.
^^ 1/95 sayılı OKK’nın 16. maddesi uyarınca Türkiye, ticaret politikasını AB’nin
ticaret politikası ile uyumlu hale getirmek durumundadır. Bu yükümlülüğün
kapsamına, Birliğin tercihli ticaret rejimine uyum sağlamak üzere AB’nin
otonom rejimlerini ve üçüncü ülkelerle yaptığı tercihli ticaret anlaşmalarını
üstlenmek de girmektedir.
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^^ AB pazarı ile Türkiye pazarının sanayi malları ve işlenmiş tarım ürünleri
bakımından tam anlamıyla entegrasyonunun tamamlanabilmesini ve haksız
rekabetin önüne geçilebilmesini teminen, dış ticaret politikası ve bununla ilgili
olup ticaret politikası dışında kalan alanlarda da ortak kural ve uygulamalara
gidilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu bakımdan düzenlenen danışma ve
karar alma usulleri, “gümrük birliğinin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlar”olarak
tanımlanan, ticaret politikası ve üçüncü ülkelerle akdedilen ticari anlaşmalar,
ticarette teknik engellerin kaldırılmasıyla ilgili mevzuat, rekabet mevzuatı,
fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı ve gümrük mevzuatı alanlarını içermektedir.
^^ Türkiye’nin AB’nin karar alma sürecine katılamıyor olması ve danışma
mekanizmalarının da gerektiği gibi işletilememesi özellikle Türkiye
bakımından bazı sakıncalar doğurmustur. Türkiye, AB’ye üye olmasa da,
GB dolayısıyla taraflar arasında ileri düzeyde bir koordinasyonun kurulması
ve etkili bir danışma mekanizmasının işletilmesi gerektiği görüşünü
savunmaktadır. Türkiye’nin GB’nin işleyişini etkileyecek tüm alanlarda
AB karar alma mekanizmasında etkiye sahip olması, AB politikalarında ve
mevzuatında meydana gelen değişikliklerle en kısa sürede bilgilendirilmesi
gerektiği ileri sürülmektedir.
^^ Türkiye GB sürecinde AB’nin özellikle STA’lar alanında Türkiye’ye gerekli
desteği vermediği pozisyonunu istikrarlı biçimde tekrarlamıştır. Bu çerçevede
AB’nin STA yapmış olduğu ülkelerle eş zamanlı olarak anlaşmaların
akdedilebilmesini sağlamaya yönelik olarak hem müzakere pozisyonunun
oluşmasında, hen de karşı tarafı Türkiye ile de benzer anlaşma yapmakta
teşvik etmesi yönünde AB’den bir dizi tedbiri uygulamasının beklendiği
sıklıkla ifade edilmiştir.
^^ Türkiye uzun bir süredir bu durumun yarattığı ya da yaratması olası ticaret
sapmasına çözüm bulma sorumluluğunun aynı zamanda AB tarafına da
düştüğü düşüncesini dile getirmektedir.
^^ 2014 yılında Dünya Bankası tarafından yayımlanan “AB-Türkiye Gümrük
Birliği Değerlendirmesi” raporunda da GB’nin kurumsal yapısının tarafların
güncel ekonomik ihtiyaçlarına cevap verme konusunda yetersiz oldugu ifade
edilmistir. AB tarafından yapılan STA’larda Türkiye’nin müzakere sürecine
taraf olamaması, üçüncü tarafların bu anlaşmalar üzerinden Türkiye pazarına
da ulaşabilmesi ve Türkiye ile ayrıca paralel anlaşma yapmaması nedenleriyle
ortaya çıkan asimetri Türkiye’yi dış ticarette zor durumda bırakmakta ve
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GB’den beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Taraflar arasındaki ilişki
bakımından ise Türkiye’nin uyum sağlamakla yükümlü olduğu GB ile ilgili
alanlarda AB tarafından alınan kararlara katılım konusundaki kurumsal
asimetrinin de düzeltilmesi önerilmektedir.
^^ Sorun, AB’nin kendine özgü ve egemenlik paylaşımına dayalı karar alma
mekanizması anlayışıyla uyumlu, ancak Türkiye’nin de ihtiyaçlarına cevap
verebilecek bir modelbulunmasının ne ölçüde mümkün olacağıdır. AB’nin
her türlü dış ekonomik bütünleşme modeli bakımından geçerli olan asimetrik
ilişkinin kısıtları burada da geçerlidir.
^^ Gümrük Birliğinin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması Türkiye-AB
katılım sürecindeki tıkanıklığa rağmen tarafların ortak çıkar alanlarında
işleyebilir bir ilişki modelini geçici nitelikte de olsa kurma ihtiyacına da cevap
vermeye yöneliktir. Bu anlamda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi en
somut ortak çıkar alanı olarak gözükmektedir.
^^ AB’nin uluslarüstü hukuki ve kurumsal yapısı, ekonomik, hukuki ve siyasi
anlamda ulaştığı bütünleşme düzeyi ile ekonomik ve siyasi nüfuzu üçüncü
ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinde Birliğe pek çok avantaj sağlamaktadır.
Söz konusu üçüncü tarafların AB ile sıradan ticari ilişkilerin ötesinde
bir bütünleşme hedeflemeleri durumunda ise bu avantajın AB lehine
daha da arttığı görülebilmektedir. Bu çerçevede AB ile ekonomik ve ticari
iişkilerdeki bütünleşme düzeyini artırmayı hedefleyen bir Gümrük
Birliği güncellemesinde kurumsal yapıya ilişkin danışma ve karar alma
mekanizmalarına katılım ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının reformu
konularında atılabilecek adımların, bulunabilecek çözümlerin bazı kısıtlara
tabii olduğu belirtilebilir.
^^ Bu bakımdan Türkiye’nin AB’den norm ve kural transferinin kendi ekonomi
hukukuna ve üçüncü ülkelerle ticaretine getirdiği faydaları göz ardı etmeksizin
konuya yaklaşması ve gayrıresmi danışma ve karar alma mekanizmalarını en
etkili biçimde işletebilecek yaklaşım ve hazırlık seviyesini öncelemesi faydalı
olacaktır. Yine anlaşmazlıkların halli mekanizmalarında küresel ticaret
bağlamındaki gelişmelerin incelenmesi ve tahlili AB ile gidilecek yolun ortaya
konması ve içselleştirilmesi bakımından da önem arz etmektedir.
^^ AB’den ise, kendi kurumsal ve hukuki yapısının kısıtları dahilinde de olsa
yeni fikir ve çözümlere açık olup Türkiye’nin makul ve haklı beklentilerini
karşılamaya imkan veren bir yaklaşım sergilemesi beklenmelidir.
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^^ AB ve Türkiye arasında Gümrük birliğinin güncellenmesi için öngörülen
müzakere çerçevesinde yatırımların korunması hususu dahil edilmiştir. Ancak
bu çerçeve kapsamında müzakereler henüz başlamamıştır. Önümüzdeki
süreçte gümrük birliği müzakerelerinin başlaması konusu gündeme tekrar
geldiğinde yatırımcıların korunması konusunun da gündeme gelmesi söz
konusu olabilir. Bunun yanında AB’nin Çoktaraflı Yatırım Mahkemesi
kurulması çabalarının nasıl sonuç vereceği de yakından izlenmelidir.
Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımların %60’ı gibi bir oranın Avrupa’dan
geldiği dikkate alınırsa, bu konunun da izlenmesi ve uygun yaklaşım ve
stratejinin oluşturulması büyük önem taşımaktadır.
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