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ÖNSÖZ
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi Hibe
Programı (CSD-VI) kapsamında yer alan “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir
Karayolu Taşımacılığı Işbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” Projesinin genel amacı; Türkiye
ve AB / AB üye ülkeleri arasındas ürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirmektir.
Projenin özel amacı ise; Sivil Toplum Kuruluşları ile Türkiye ve AB’deki paydaşlar
arasında karayolu taşımacılık sektörü ile ilgili yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ikili
değişim ve işbirliğini artırmaktır. Bir diğer özel amaç ise; Türkiye’nin AB üyeliğinin
Türkiye ve AB içindeki önemi ve faydaları ile AB müktesebatının karayolu taşımacılığı
sektörüne uyumu yoluyla Türkiye’nin katılımının yarattığı zorluklar ve fırsatlar hakkında
farkındalık yaratma girişimlerini teşvik etmektir.
Projenin başvuran kurumu Avrupa Birliği Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD)
olmakla birlikte Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Polonya Uluslararası Karayolu
Taşımacılar Derneği (Association of International Road Carriers - ZMPD), Belçika’da
yerleşik Avrupa Komşuluk Konseyi (European Neighbourhood Council - ENC) projenin
ortaklarıdır.
Türkiye’nin karayolu taşımacılığı, Lüksemburg Adalet Divanı’nın İstanbul lojistik davası
ile ilgili (2017) kararında da teyid edildiği gibi gümrük birliğinin ayrılmaz bir parçası
olup, bu çerçevede taşımacılık üstünden alınan ek ücretler gümrük vergileri ile eşetkili
vergi olarak değerlendirilmiştir.
Öte yandan uzun süredir gündemde olan gümrük birliğinin güncellenmesi konusunun
yakın ve orta vadede gerçekleşmesi görülmemektedir. Bu nedenle, Avrupa Komisyonu
ile Türkiye arasında ikili transit anlaşması yapılması mevcut sıkıntıların giderilmesi için
bir çözüm olabilecektir. Bir örnek olarak, Polonya’nın AB üyeliği öncesinde, Avrupa
Komisyonu ile Polonya arasında yapılan anlaşma gösterilebilir.
Projenin bitiş aşamasında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan yeni
koşullar, karayolu taşımacılığında Türkiye’nin önemini çok daha fazla artırmış, AB’den
Çin’e, Çin’den AB’ye kadar olan güzergah için Ukrayna ve Rusya toprakları belirsiz bir
süre kapalı kalacağı için geçişlerin sadece Türkiye toprakları üzerinden olabileceği gerçeği
ortaya çıkmıştır. Yeni koşullar, yeni müzakere pozisyonu alınmasına neden olabilecektir.
Bu vesileyle, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı çalışanlarına; projenin her aşamasında
sağladıkları desteklerden, tüm ortaklarımıza ise; projemize samimi katkılarından ve
oluşturdukları sıcak çalışma ortamından dolayı teşekkür ederim.
Murat KAVALALI

Yönetim Kurulu Başkanı
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD)
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MEVZUATA İLİŞKİN MASABAŞI ARAŞTIRMA RAPORU

ÖZET
AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden
bu yana, her iki taraf da ekonomik ve ticari bağlarını güçlendirme ve önemli bir
sektör olan karayolu taşımacılığını geliştirme konusunda mutabakat sağlamıştır.
Ticaret engellerinin kaldırılmasının temel amacı, karayolu ile taşınan malların
varış noktasına daha bol miktarda ve verimli bir şekilde ulaşmasıdır. Bu,
kuşkusuz, Türkiye ve AB’den gelen karayolu nakliyecilerinin artan trafiğiyle
birlikte yeni ve birbirine bağımlı ticaret yollarına yol açmıştır. Aynı zamanda,
her iki taraf da kendi karayolu taşımacılığı sektörlerine yönelik sistematik
zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Dahası, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak,
ulaşım sisteminin her yönü, daha sürdürülebilir ve karbondan arındırılmış bir
ekonomiye uyum sağlamalı ve evrilmelidir.
Bu rapor, AB ve Türkiye’deki karayolu taşımacılığı mevzuatına ilişkin olarak
ilgili müktesebatın uyumlu hale getirilmesine odaklanacaktır. Ayrıca, karayolu
taşımacılığına ilişkin hem Türk hem de AB mevzuatlarında bu alandaki
mevzuat uyumunun her iki tarafça da ele alındığını vurgulamak önem arz
etmektedir. Bu çalışma, son ulusal programdan bugüne ve ulusal programın
ruhuna uygun olarak somut karşılaştırmalar yaparak her iki mevzuat arasındaki
yakınlık düzeyinin hesaplanmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda somut veriler
içeren karşılaştırmalar gibi araçlardan yararlanılacaktır. Ayrıca, rapor, iki taraf
arasındaki Gümrük Birliği’nin mevcut yapısına uygun olarak, AB ile Türkiye
arasındaki ilgili mevzuatın uyumunu artırmayı amaçlayan varsayımsal politik
öneriler de sunacaktır. Rapor aşağıdaki şekilde yapılandırılacaktır:
Giriş
1. Pazara Erişim ve Rekabet
1 a) AB mevzuatının değerlendirilmesi
1 b) Türk mevzuatının değerlendirilmesi
1 c) AB ve Türk mevzuatının karşılaştırılması ve mukayesesi
1 d) AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
1 e) Karayolu taşımacılığı konusunda AB ve Türk mevzuatının
karşılaştırılması ve AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
2. Fiyatlandırma ve Mali Koşullar
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2 a) AB mevzuatının değerlendirilmesi
2 b) Türk mevzuatının değerlendirilmesi
2 c) AB ve Türk mevzuatının karşılaştırılması ve mukayesesi
2 d) AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
2 e) Karayolu taşımacılığı konusunda AB ve Türk mevzuatının
karşılaştırılması ve AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
3. Sosyal Koşullar
3 a) AB mevzuatının değerlendirilmesi
3 b) Türk mevzuatının değerlendirilmesi
3 c) AB ve Türk mevzuatının karşılaştırılması ve mukayesesi
3 d) AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
3 e) Karayolu taşımacılığı konusunda AB ve Türk mevzuatının
karşılaştırılması ve AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
4. Teknik Koşullar
4 a) AB mevzuatının değerlendirilmesi
4 b) Türk mevzuatının değerlendirilmesi
4 c) AB ve Türk mevzuatının karşılaştırılması ve mukayesesi
4 d) AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
4 e) Karayolu taşımacılığı konusunda AB ve Türk mevzuatının
karşılaştırılması ve AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
5. Yol Güvenliği
5 a) AB mevzuatının değerlendirilmesi
5 b) Türk mevzuatının değerlendirilmesi
5 c) AB ve Türk mevzuatının karşılaştırılması ve mukayesesi
5 d) AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
5 e) Karayolu taşımacılığı konusunda AB ve Türk mevzuatının
karşılaştırılması ve AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
6. Yeşil Mutabakat Stratejisi
6 a) AB mevzuatının değerlendirilmesi
6 b) Türk mevzuatının değerlendirilmesi
6 c) AB ve Türk mevzuatının karşılaştırılması ve mukayesesi
6 d) AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
6 e) Karayolu taşımacılığı konusunda AB ve Türk mevzuatının
karşılaştırılması ve AB mevzuatına uyum için öncelikli alanlar
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1

AB ve Türkiye Karayolu Taşımacılığı Sektörünün
Pazara Erişimi ve Rekabeti

1 a) AB mevzuatının değerlendirilmesi
AB’deki karayolu taşımacılığı mevzuatının oldukça kapsamlı olduğu söylenebilir.
Hatta çok çeşitli farklı alanları içermektedir. Bu bölümde, pazara erişim ve
rekabetle ilgili olarak 2010’ların başından itibaren AB genelinde yürürlüğe
giren mevzuatlardan birkaçını anlatacağız. Diğer birçok alanda olduğu gibi, bu
alandaki mevzuatın da bu alanda ortaya çıkan yeni veriler sonucunda geliştiğini
ve değişikliklere tabi olduğunu akılda tutmak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca,
karayolu yük taşımacılığı, AB içindeki tüm iç yük taşımacılığı faaliyetlerinin
%70’inden fazlasını oluşturmaktadır. Karayolu taşımacılığının pazar payı
açısından payı, Şekil 1’de gösterildiği gibi oldukça fazladır.
Şekil 1: İç yük taşımacılığının model dağılımı 2008-2019
İç yük taşımacılığının model dağılımı, AB, 2008-2019
80
70

ton – kilometre olarak %

60
50
40
30
20
10
0

2008
Karayolu

2009

2010
Tren

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

İç Suyolları

AB, Belçika (2012-2019) için demiryolu taşımacılığı tahminlerini, Malta (2008-2015) için karayolu yük taşımacılığı
tahminlerini ve Bulgaristan (2008), Romanya (2008), Finlandiya (2017-2018) için iç su taşımacılığı tahminlerini dahil
etmektedir, fakat İsveç için iç su yolları taşımacılığı (2008-2015 ihmal edilebilir) dahil etmemektedir.
Yapılan yuvarlamalardan dolayı rakamların toplamı %100’den farklı olabilir.
Kaynak: Eurosat (online veri kodu: tran_hv_frmod)

Yukarıda görüldüğü gibi, 2008-2019 yılları arasında, AB Üyesi Ülkelerin çoğunda,
karayolu taşımacılığının ton-kilometre bazında payı ezici bir üstünlüğe sahiptir.
Hollanda (ülkenin coğrafyası nedeniyle iç suyolları önemli bir paya sahip),
Romanya (iç suyollarının yanı sıra demiryolları da hala tercih ediliyor) Litvanya
*

Brüksel Vrije Üniversitesi (VUB) Yardımcı Araştırmacı
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ve Letonya bunların dışındadır. Öte yandan, uluslararası ticaret söz konusu
olduğunda, AB mallarının yurtdışına taşınmasının önemli bir bölümünün, AB
ihracatının %26,9’unu ve ithalatının %21,6’sını oluşturan karayolu taşımacılığı ile
yapıldığının altını çizmek gerekir (Şekil 2).
Şekil 2: Karayolu taşımacılığı ile ticaret
Taşıma şekline göre AB dışı mal ticaretinin değeri, 2002 ve 2020 (toplam %)
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Kaynak: Eurostat (online veri kodu: DS-022469)

2020 yılında karayolu ile taşınan mallar ihracat için 6,4 puan ve ithalat için 2,1
puan artarken, diğer taşıma türleri (çoğunlukla boru hatları) ihracat için 4,7
puan ve ithalat için %8,3 azaldı1.
Son zamanlarda, AB genelinde taşımacılık piyasasının daha da serbestleştirilmesi
ve bu eğilimin küresel olarak daha da artması nedeniyle, AB’nin rekabet
politikasının hedeflerinden birinin, taşımacılığı genel olarak rekabet mevzuatı
çerçevesine uygun hale getirmek olduğunun altını çizmek gerekir. Nitekim,
‘antlaşmaların koruyucusu’ rolünü sürdüren Avrupa Komisyonu’nun kapsamını
bilhassa belirleyen 1/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü’nün bu bağlamda ve ayrıca
1
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Eurostat. “International trade in goods by mode of transport.” International trade in goods by mode of
transport, 2021, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_
trade_in_goods_by_mode_of_transport&oldid=494356 . Accessed 11 September 2021.
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Üye Devletler tarafından taşımacılık faaliyetlerine ilişkin rekabet kurallarının
etkin bir şekilde uygulanmasının izlenmesi konusunda hem soruşturma hem de
yaptırım yetkilerine sahip olduğunu söylemek mümkündür.
Özel sektörel kurallar bulunmaktadır ve biz burada, sadece karayolu taşımacılığı
sektörü ile ilgili önemli mevzuatları ele alacağız.
Bu bağlamda, AB çerçevesindeki karayolu taşıma işletmecisinin ve karayolu yolcu
taşıma işletmecisinin 3,5 tonun (maksimum izin verilen kütle) üzerinde araç
kullanan karayolu taşımacılarıyla birlikte sürücü dahil toplam 9 yolcu veya daha
fazlası olan araçları işleten ticari taşıma teşebbüslerine ilişkin kurallar kapsamında
olduğunu belirten (AT) 1071/2009 Sayılı Yönetmelikten bahsetmek gerekir.
Yönetmeliğe göre, işletmecilerin mesleğe giriş için dört kriteri yerine getirmesi
gerektiği belirtilmektedir:
■ Mesleki saygınlık kriteri, yeterli girişimci etik davranışı sağlamak için
önerilmektedir. Bu bağlamda, örnek olarak takograf manipülasyonunun
itibar kaybına yol açabilecek ciddi bir ihlal olarak değerlendirilebileceği
belirtilmektedir.
■ Mali durum; bu kriter, işletmecilerin her muhasebe yılında ilk araç için
en az 9000 Euro ve her ek araç için 5000 Euro’luk sermaye varlığına sahip
olmalarını gerektirmektedir.
■ Mesleki yeterlilik, ortak düzenlemeler, puanlar ve sertifikalar ile zorunlu
bir sınav yoluyla sektördeki profesyonellerin pratik bilgi ve becerisine
sahip olmayı gerektirir.
■ Üye Devlette etkin ve istikrarlı bir kuruluşa sahip olmak2.
AB’de ortak pazar politikasının başlangıcından bu yana, 1957’de Avrupa
Birliği’nin eski adı olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (EEC) kuran Roma
Antlaşması’ndan bu yana “Dört Serbesti” adıyla bilindiği gibi, ortak pazar
ilkesinin tüm Üye Devletler arasında insan, mal, hizmet ve sermayenin sınırsız
hareketine izin veren tamamen serbestleştirilmiş bir pazar yapısını gerekli
kılacağı açıkça belirtilmiştir.
1980’lerin sonlarından itibaren, karayolu taşımacılığı piyasasının serbestleştirilmesi hem AB hem de Üye Devlet seviyelerinde önemli ölçüde ilerlemiştir ve
pazara erişim, gerçekten de, uyumlaştırmaya tabi tutulan miktar sınırlamalarını,
2

European Commission, DG Mobility and Transport, Rules governing access to the profession, 2021.
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sürüş/dinlenme sürelerini, kalite düzenlemelerini ve teknik standartları ortadan
kaldıracak şekilde genişletilmiştir ve kısmi kabotaj uygulamasına geçilmiştir.
Şu anda, pazara erişim açısından karayolu taşımacılığına ilişkin AB mevzuatı;
uluslararası karayolu taşımacılığı pazarına erişime ilişkin ortak kuralları, karayolu
taşımacılığı mesleğine erişime ilişkin ortak kuralları, karayolu taşımacılığı
işletmecileri için çalışma süresi, sürüş süresi ve dinlenme süresi ile ilgili asgari
standartları (takografın zorunluluğu ve kullanımı dahil), karayolu taşıtlarının
azami ağırlık ve boyutlarının uyumlu hale getirilmesini ve ayrıca ağır vasıtalara
ilişkin geçiş ücretleri ve kullanıcı ücretleri için ortak kurallar dahil olmak üzere
taşıt yol kullanım vergisinin belirlenmesini içermektedir3.
1993 yılından bu yana, mevcut ikili ve çok taraflı geçiş belgesi gerekliliklerinin
yerini alarak, Topluluk içinde karayolu ile bir Üye Devletin topraklarına veya
topraklarından veya bir veya daha fazla Üye Devletin topraklarından geçerek
malların taşınmasında pazara erişime ilişkin 26 Mart 1992 tarih ve 881/92 sayılı
Konsey Tüzüğü’nün (EEC) yürürlüğe girmesiyle (şu anda yürürlükte değil), AB
içinde uluslararası taşımacılık yapmak isteyen şirketler için Community Licenses
(Topluluk Lisansları) gerekmektedir. Araçlar, aracın kayıtlı olduğu Üye Devlet
ile diğer herhangi bir “ikili” arasında ve aracın kayıtlı olmadığı iki Üye Devletin
gerçekleştirdiği “Çapraz ticaret” arasındaki herhangi bir uluslararası hareket için
kullanılabilir.
Ayrıca, ikameti olmayan taşımacıların taşıyıcı bir Üye Devlet içinde ulusal
karayolu taşımacılığı hizmetlerini yürütebilecekleri koşulları belirleyen 25 Ekim
1993 tarihli ve 3118/93 sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) (şu anda yürürlükte değil),
bir Üye Devlet içinde başka bir Üye Devlette ikamet eden bir nakliyeci tarafından,
bu hizmetin geçici olarak sağlanması şartıyla karayolu taşımacılığı hizmetinin
sağlanmasını mümkün kılmıştır.
Aralık 2009’da, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin uluslararası karayolu
taşımacılığı pazarına erişim için ortak kurallara ilişkin 21 Ekim 2009 tarihli
(EC) 1072/2009 sayılı Tüzüğü dahil olmak üzere, Topluluk sınırları içinde
gerçekleştirilen yolculuklar için ücret karşılığında veya karayoluyla uluslararası
mal taşımacılığına ilişkin yeni düzenlemeler kabul edildi. Bu yönetmelik, bir
işletmecinin piyasaya girebilmek için karşılaması gereken kriterleri ve kabotaj
ile ilgili hükümleri ortaya koymaktadır. 2009 yılında kabul edilen karayolu
taşımacılığı paketi, halihazırda mevcut önlemleri büyük ölçüde entegre etmiştir
3
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European Commission, Report on the State of the EU Road Haulage Market, February 2014.
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ve yeni kabotaj kurallarını ve mesleğe giriş hususunu içermektedir. En dikkate
değer yenilik, genel kabotaj kavramını terk eden ve daha kısıtlayıcı ardışık
kabotaj formülünü benimseyen 21 Ekim 2009 tarih ve (EC) 1072/20094 Sayılı
Yönetmeliktir (kabotajın yapıldığı ülkeye yapılan uluslararası bir seyahati takip
eden yedi gün içinde üç adede kadar kabotaj operasyonuna izin verilmiştir).
Ek olarak AB, 2004 yılında 10 yeni Üye Devletin, 2007 yılında Romanya ve
Bulgaristan’ın ve ardından 2013 yılında Hırvatistan’ın eklenmesiyle büyümüştür.
2004 yılında katılan Üye Devletlerden gelen nakliyecilerin dört/beş yıllık bir
süreye kadar sınırlı katılım hakları vardı; halbuki Romanya veya Bulgaristan
merkezli nakliyecilerin ise diğer tüm Üye Devletlerle aynı erişim hakkının
verildiği Ocak 2012 tarihine kadar sınırlı kabotaj hakları vardı. Hatta Hırvatistan
merkezli nakliyeciler de 2015 yılına kadar kısıtlı kabotaj haklarına tabiydi.

1.a.1 Antitröst Mevzuatı
Bu alanda, Üye Devletler tarafından çıkarılan bazı Konsey Tüzükleri
bulunmaktadır.
■ 1/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü (EC), genel antitröst prosedür çerçevesini
belirler, karayolu taşımacılığına uygulanır (diğer yolların yanı sıra).
■ 26 Şubat 2009 tarih ve 169/2009 Sayılı Konsey Tüzüğü (EC) diğerlerinin yanı
sıra karayolu taşımacılığına da rekabet kurallarını uygulamaktadır.
■ 1017/68 Sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) diğerlerinin yanı sıra karayolu
taşımacılığına da rekabet kurallarını uygulamaktadır. Avrupa Komisyonu’na
göre, yukarıda belirtilen 169/2009 Sayılı Tüzüğün 4 (1) Maddesi çerçevesinde
belirtilen kapsamda, yukarıda belirtilen yönetmeliğin yalnızca 13 (3) Maddesi
uygulanmaya devam etmektedir5.

1.a.2 Devlet Yardımı
AB mevzuatı, Üye Devletlerin yukarıda belirtilen sektöre belirli yardımları tahsis
etme kabiliyetine ilişkin bazı mevzuatları da içermektedir. Bu nedenle, aşağıdaki
mevzuattan alıntı yapılabilir:
4
5

EUR-Lex, Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October
2009 on common rules for access to the international road haulage market (Text with EEA relevance),
21.10.2009, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072
European Commission, Antitrust, 2013, https://ec.europa.eu/competition/sectors/

transport/instruments_en.html
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■ Demiryolu ve karayolu ile toplu yolcu taşımacılığı hizmetlerine ilişkin (EC)
1370/2007 sayılı Tüzük ile ilgili yorumlayıcı kılavuzlar hakkında Komisyon’un
bildirimi OJ C 92, 29.03.2014, s. 1-21
Ayrıca, AB düzeyinde uygulanan daha genel mevzuatla ilgili olarak, karayolu
taşımacılığı sektörünü yöneten çok sayıda yönetmelik ve direktif olduğunu da
unutmamak gerekir. Aşağıdakiler bunlara dahil edilebilir:
■ Uluslararası karayolu taşımacılığı pazarına erişime dair ortak kurallar
hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 21 Ekim 2009 tarihli (EC)
1072/2009 Sayılı Tüzüğü
■ Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EEC) 1191/69 ve 1107/70 Sayılı
Konsey Tüzüklerini yürürlükten kaldıran demiryolu ve karayolu ile toplu
yolcu taşımacılığı hizmetlerine ilişkin 23 Ekim 2007 tarihli (EC) 1370/2007
Sayılı Tüzüğü
■ Karayolu taşımacılığına ilişkin belirli sosyal mevzuatın uyumlaştırılmasına
ilişkin olan, (EEC) 3821/85 ve (EC) No 2135/98 Konsey Tüzüklerinde
değişiklik yapan ve (EEC) 3820/85 Sayılı Konsey Tüzüğü’nü yürürlükten
kaldıran Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Mart 2006 tarihli 561/2006
Sayılı Tüzüğü (AEA ile ilgili metin) – Deklarasyon
■ İkameti olmayan taşımacıların bir Üye Devlet içinde ulusal karayolu yolcu
taşımacılığı hizmetlerini yürütebilecekleri koşulları belirleyen 11 Aralık 1997
tarih ve (EC) 12/98 Sayılı Konsey Tüzüğü. Bu düzenleme daha sonra, otobüs
ve otobüs hizmetleri için uluslararası pazara erişim için ortak kurallara
ilişkin 21 Ekim 2009 tarihli ve (EC) 073/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi Tüzüğü tarafından ilga edilmiştir ve (EC) No 561/2006 Sayılı Tüzüğü
düzenlemiştir.
■ Uluslararası yolcu otobüsü ve otobüs hizmetleri pazarına erişim için ortak
kurallar hakkında 21 Ekim 2009 tarih ve (EC) 1073/2009 Sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü ve 561/2006 Sayılı (EC) Tüzüğünde
Değişiklik Yapılması (EEA ile ilgili metin)
■ Demiryolu, karayolu ve iç suyolu taşımacılığına yönelik yardımların
verilmesine ilişkin 4 Haziran Konsey’in 1970 tarihli (EEC) 1107/70 sayılı
Tüzüğü

20

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

MEVZUATA İLİŞKİN MASABAŞI ARAŞTIRMA RAPORU

1 b) Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi
AB mevzuatına benzer şekilde, Türkiye bu alanda da bu bölümde değinilmesi
gereken çığır açacak düzeyde bir dizi mevzuat çıkarmıştır. Türkiye’nin AB ile üyelik
müzakereleri çerçevesinde, iki taraf arasındaki ticaretin akışı ve bu bakımdan
karayolu taşımacılığının büyüklüğüne ilişkin olarak karayolu taşımacılığı
alanının büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Burada amaçlanan kapsamlı
hedef, hem mali hem de mesleki yeterliliğe sahip ve Üye Devletlerle aynı düzeyde
gelişme gösteren saygın ve güçlü karayolu nakliyecilerinin artırılmasıdır.
Bu itibarla, pazara erişim ve rekabete ilişkin Türk mevzuat çerçevesinin Karayolu
Taşıma Kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Karayolu Taşımacılığı İşletmelerinde
Mesleki Yeterlilik Eğitimine İlişkin Yönetmelikten oluştuğu unutulmamalıdır.

1.b.1 Mevzuat:
^ Pazara ve mesleğe erişim için çerçeve yasa: 4925 Sayılı Karayolu Taşıma
Kanunu (19 Temmuz 2003 tarih ve 25173 Sayılı Resmi Gazete) - > Çeşitli
Kanunlarda Değişiklik Yapılarak Yukarıda Anılan Kanunda Değişiklik
Yapılması veya Kanunun Bazı Maddelerinin İptal Edildiği Anayasa
Mahkemesi Karar Sayısı: 5228 (29. Maddeyi iptal eden), 5335 (33.
Maddenin birinci fıkrasını düzenleyen), 5728 (5, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31
sayılı Maddeleri iptal eden), 5917 (26, 27, 30, 31, 33 sayılı Maddeleri iptal
eden), Anayasa Mahkemesinin 8.11.2012 Tarihli 2012/173 Sayılı Kararı
(35. Maddeyi iptal eden), 6495 (26 ve 33 sayılı maddeleri iptal eden),
6518 (34 ve 35 sayılı maddeleri iptal eden), 6639 (33. Maddeyi iptal
eden), 6704 (3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sayılı Maddeleri iptal
eden), 678 sayılı kanun hükmünde kararname (2. Maddeyi iptal eden),
7071 (2. Maddeyi iptal eden), 698 sayılı kanun hükmünde kararname (2,
13 ve 33 sayılı maddeleri iptal eden)6
^ Pazara ve mesleğe erişim için ikincil mevzuat: Karayolu Taşımacılığı
Yönetmeliği (25 Şubat 2004 tarih ve 25384 Sayılı Resmi Gazete) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 87. maddesinde belirtildiği şekilde
yürürlükten kaldırılmıştır. (11 Haziran 2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır)7.
6
7

Presidency of the Republic of Turkey Legislative Information System, KARAYOLU TAŞIMA
KANUNU (1)(2), April 2018, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4925.pdf
Official Gazette of the Republic of Turkey, Yonetmelik, Ulastirma Bakanligindan Karayolu Taşıma
Yonetmeligi, 11.06.2009, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090611-2.htm
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^ Karayolu Taşımacılığı İşletmelerinde Mesleki Yeterlilik Eğitimi
Yönetmeliği (3 Eylül 2004 tarih ve 25572 sayılı Resmi Gazete)8
Bu düzenlemeler şunları getirmektedir;
^ Mesleğe kabul ve pazara giriş koşulları,
^ Taşıma işlemleri için lisanslama sistemi/mekanizması,
^ Belirli yardımcı taşımacılık kategorileri için lisanslama sistemi,
^ Taşımacılar, taşımacılık teşebbüsleri ve tüketiciler – kullanıcılar için
haklar, sorumluluklar ve yükümlülükler,
^ Kullanılacak araçlar için koşullar,
^ Sektörde rekabete ilişkin kurallar,
^ Kontrol ve denetim için kurallar,
^ Ulaştırma sektöründe çalışan personelin hakları, sorumlulukları ve
yükümlülükleri,
^ Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Sertifikasının alınması için kurallar ve
prosedürler
Karayolu taşımacılığı mesleğine giriş için genel şartlar bulunmaktadır:
➢ herhangi bir hürriyeti kısıtlayıcı cezadan hüküm giymemiş olmak ve
ticari alanda kötü bir üne sahip olmamak,
➢ ilgili ticaret ve sanayi odalarına veya esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıt,
➢ Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip en az bir orta veya daha üst düzey
yönetici veya bu belgeye sahip kişi veya kişileri istihdam etmek (kendi
hesabına taşıma hariç),
➢ ulaşımla ilgili faaliyetlerin oluşturulması, iyi yönetimi ve işletilmesi için
yeterli mali kaynaklara sahip olmak
➢ Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş her gerçek ve tüzel kişi;
➢ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ilgili/uygun lisansları aldıktan sonra
karayolu taşımacılığı ile ilgili hizmet verebilir ve sunabilir,
➢ ülke çapında ilgili acenteler ve şubeler kurabilir.
8
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Ministry of European Affairs of the Republic of Turkey, Screening Chapter 14 : Transport Policy,
Country Session: The Republic of TURKEY, 25-28 September 2006, https://www.ab.gov.tr/files/
tarama/tarama_files/14/SC14DET_Road-Market%20Access.pdf
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➢ Türk vatandaşı olmayan gerçek ve tüzel kişiler de “Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu” hükümlerine ve Karayolu Taşıma Kanunu/
Tüzüğünde belirtilen şartlara uymaları halinde ruhsat alabilirler.
Pazara giriş için 3 ana kriter bulunmaktadır; (Madde 12-13, Karayolu Taşıma
Yönetmeliği)
^ Mesleki saygınlık
^ Mesleki yeterlilik
^ Mali durum
İYİ İTİBAR gerekliliği aşağıdakileri içermektedir;
Şu hususlarda hüküm giymemiş olmak;
^ Kaçakçılık, dolandırıcılık, sahte iflas, tahrifat gibi suçlardan
^ İnancın kötüye kullanılması, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, insan
kaçakçılığı veya ticareti, hırsızlık, yolsuzluk.
^ Aşağıda belirtilenlerle ilgili kuralları ihlal etmemek;
^ Ağırlıklar ve boyutlar,
^ Sürüş ve dinlenme süresi,
^ Çalışma ve ücret koşulları vb.
MALİ DURUM bir teşebbüsün kurulması, iyi yönetilmesi ve işletilmesi için
yeterli mali kaynağa sahip olmayı ifade eder.
Mali durum lisans türlerine göre düzenlenmiştir.
MESLEKİ YETKİNLİĞE ilişkin olarak, Karayolu Taşımacılığı İşletmelerinde
Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, kural ve prosedürleri ortaya koymaktadır;
^ Mesleki yeterliliğin eğitimi ve sınanması,
^ Eğitimden sorumlu kurumların nitelikleri,
^ Eğitim kurumlarına verilecek yetkiler,
^ Kursiyerlere ve sınavdan muaf olanlara verilecek Mesleki Yeterlilik
Belgesi.
Ayrıca, yük taşımacılığı ve lojistik faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı yük taşımacılığı
faaliyetleri için asgari kapasite (filo ve sermaye) gerekliliklerini kapsayan 23
farklı yetki belgesinin ilgili Türk mevzuatı çerçevesinde tam olarak yürürlükte
olduğunun altını çizmek büyük önem taşımaktadır. AB ile kıyaslandığında
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sektöre giriş çok daha kısıtlayıcı ve ağır şartlarla sağlanmaktadır. Karayolu Taşıma
Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek
olan şirketler için birçok türde yetki belgesi oluşturulmuştur.

1.b.2 Karayolu Taşımacılığı Alt Sektörü İçin İzin ve Onay Süreçleri
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşımacılığına İlişkin Karayolu
Taşıma Yönetmeliği (8 Ocak 2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete), Demiryolu
Taşımacılığı için Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirmesi Yönetmeliği (19
Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete), Gemi Acentelikleri Yönetmeliği
(5 Mart tarih ve 28224 Sayılı Resmi Gazete) ve Ticari Hava Taşımacılığı İşlemleri
Yönetmeliği (SHY6A) ) (16 Kasım 2013 tarih ve 28823 sayılı Resmi Gazete)
hükümleri çerçevesinde operasyonlar yürütülmektedir.
Ayrıca, Türkiye’de nakliye sektörünün faaliyetleri 6 Temmuz 2018 tarih ve 3047
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yük Taşımacılığına İlişkin
Yönetmelik” çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin amacı,
karayolu, demiryolu, deniz veya hava taşımacılığı ve/veya kombine taşımacılıkta
faaliyet gösterecek olan nakliye komisyoncularının hizmet esas ve şartlarını
belirlemek ve iş yapanların, alıcıların ve göndericilerin hak, sorumluluk ve
yükümlülüklerini belirlemek; ulaşım türlerinin bir arada hizmet vermesini ve
birbirini tamamlamasını sağlamak, mevcut imkanları kontrol etmek ve daha
faydalı şekilde kullanmak; etkin hizmet temini için gerekli düzeyde bir mesleki
eğitim ve denetim sistemi geliştirmek; nakliye komisyoncularının ulusal ve
uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamaktır.
Ulaştırma sektörünün sektör/alt sektör yapılanması aşağıdaki gibidir:
Kapsam

Bilgi

Yönetmelik veya Kanun

Taşıma Yönetmeliği

Mevzuatın Kapsamı

Yurtiçi ve/veya uluslararası yük taşımacılığı veya özel taşımacılık
yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Başvuru yapılması gereken kurum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yönetmeliği
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Kapsam

Bilgi

Başvuru sırasında gerekli belgeler

■ Başvuru
■ Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde belirtilen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
beyanları veya yabancı uyruklular için noter tasdikli pasaport
örnekleri ve temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri
■ Ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkar
odalarından veya ziraat odalarından birine kayıtlı olduğunuzu
gösterir belge
■ Ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olanlar için Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi/gazeteleri
■ Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 13. maddesinde yer alan mecburi/
zorunlu hususlara ilişkin belgeler

Yeterlilik Belgesi İsteyenlere İlişkin
Özel Kurallar

C1= 1 (asgari araç sayısı)
C2= 8 (asgari araç sayısı), 320 ton (asgari kapasite), 100,000 TL (asgari
sermaye)
C3= 3 (asgari araç sayısı), 75 ton (asgari kapasite), 25,000 TL (asgari
sermaye)

Çalışma Süresi

15 gün

İşletme Maliyeti

C1= 18,387 TL
C2= 60,667 TL
C3= 13,166 TL

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin (Yetki Belgesi Sahipleri Ortaklığı)
40. maddesi de bu bağlamda ayrı bir önem taşımaktadır. 34’üncü fıkrada
“Yükümlülükler” başlığı altında, yetki belgesi türlerine göre “mesleki yeterlilik
belgesi alma şartları” belirlenmiştir. Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesini
aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde mesleki yeterliliğe ilişkin aşağıdaki
yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Buna göre; B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin
en az bir üst düzey yönetici ve orta yönetici tipi mesleki yeterlilik belgesine sahip
olması veya bu niteliklere sahip kişileri istihdam etmesi gerekmektedir; A ve B2,
C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 tipi yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliğe
sahip K1 yetki belgesi sahiplerinin en az bir orta düzey yönetici tipi mesleki
yeterlilik belgesine sahip olması veya bu niteliklere sahip bir kişi istihdam etmesi
zorunludur. Ayrıca sürücü olarak istihdam edilecek kişilerin sürücü (SRC) türü
mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur.
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1 c) AB ve Türk Mevzuatının Karşılaştırılması ve Mukayesesi
Yukarıda görüldüğü gibi, karayolu taşımacılığı sektörüne ilişkin Türk mevzuatı
rekabet ve pazara erişim açısından kapsamlıdır ve AB mevzuatı ile uyumludur.
Bununla birlikte, son yıllarda önemli değişiklikler ve ilerlemeler kaydedilmiştir
ve katılım müzakereleri çerçevesinde kazandırılan ivme sayesinde ilerlemeye
devam etmektedir. Bunun daha da gelişeceği ve Türkiye’nin, özellikle Gümrük
Birliği’nin her iki taraf arasında geliştirilme olasılığı dahilinde, bu alandaki
mevzuatını AB ile kademeli olarak daha da uyumlu hale getireceği söylenebilir.
Türkiye, mesleğe erişimle ilgili olarak, ulaşımla ilgili uygulamaları modernize
etmek ve yol güvenliğini artırmak için bir dizi değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler
beraberinde çevrimiçi başvuruları getiriyor, yetki belgelerini almak için gerekli
ücret ve belgeleri azaltıyor ve sadece “posta kutusundan ibaret şirketlerin” adil
rekabeti hala olumsuz etkilediği AB ulaştırma pazarına kıyasla ulaştırma sektörü
teşebbüsleri üzerinde daha yüksek bir kontrol seviyesini temsil ediyor9.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği 8 Ocak 2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, fiziksel başvuru yapma zorunluluğunu ortadan kaldırırken, aynı
zamanda bu amaçla bir çevrimiçi başvuru sistemini de beraberinde getiriyor.
Başvurular artık e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
e-Devlet sistemi artık şu amaçlarla kullanılabilecektir:
^ Taşıma ve acentelik sözleşmelerinin yapılması.
^ Araç kartlarının oluşturulması.
^ Zaman çizelgelerinin, ücretlerin ve rotaların organize edilmesi.
^ Şube ve acente listelerinin derlenmesi.
Yönetmelik, yetki belgelerinde, genel olarak gerekli belgeleri ve bazı sertifika ve
yenileme ücretlerini azaltan birçok değişiklik içermektedir. Yetki belgeleri artık
e-Devlet üzerinden talep edilecektir.
Tüzel kişilerin yetki belgesi alabilmeleri için artık bir e-posta adresine sahip
olmaları zorunlu hale getirildi ve bildirimler elektronik ortamda yapılacak.
MYK (Mesleki Yeterlilik Sertifikaları) hem nakliye şirketi yöneticileri hem
de profesyonel sürücüler için gereklidir. Taşımacılık sektörü profesyonelleri
9
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(yöneticiler) ve profesyonel sürücüler için farklı eğitim programları
öngörülmüştür.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar, yılda en az yedi saat uygulamalı ve
teorik ders eğitimi sunmaktadır.
11. Beş Yıllık Ulusal Kalkınma Planı’nda, Ulaştırma Bölümünde, Türk hükümeti
(508.1) “yük hareketliliğinin ölçülmesi, atıl kapasitenin kullanılması, maliyetlerin
optimize edilmesi ve kayıt dışılığın önlenmesine yönelik dinamik bir taşımacılık
veri tabanı oluşturularak tüm paydaşlar tarafından erişilebilir hale getirme”
planlarını ifade etti.
Buna göre yolcu, yük ve sevkiyatların takibi için Ulaştırma Elektronik İzleme ve
Denetim Sistemi de kurulmuştur. 8 Ocak 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti
Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği’nde (ve
24 Nisan 2019 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına İlişkin
Yönetmelikte) tanımlanan sistem, taşıma teşebbüslerinin, taşıma operasyonları
hakkında sisteme önemli verileri girmesini zorunlu kılıyor.
Yetki sahipleri aşağıdaki bilgileri bu sisteme kaydetmek zorundadır:
^ Yapılan yolculuklar.
^ Araç plakaları.
^ Yolcu bilgileri.
^ Teslimat açıklamaları.
^ Yolculukların ve teslimatların durumu.

1 d) AB Mevzuatına Uyum için Öncelikli Alanlar
AB’nin “Mesleğe Giriş” yönetmeliği, Avrupa Birliği’nde yük veya yolcu taşıyan
bir karayolu taşımacılığı işletmecisi olarak iş yapmak için gerekli gereklilikleri
tanımlamaktadır. Hareketlilik Paketi 1 önerisinin bu kurallara ilişkin temel
amacı, ‘posta kutusu’ şirketleri ile mücadele etmektir.
Karayolu taşımacılığı işletmecisi olarak tanınmak için bir şirket:
^ Bir Üye Devlette istikrarlı ve operasyonel bir kuruluşa sahip olmalı;
^ Mesleki saygınlığa sahip olmalı ve endüstri kurallarını ihlal ettiğine dair
bir kaydı olmamalı;
^ Faaliyet göstermek için yeterli mali imkanlara sahip olmalı;
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^ Gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmalıdır.
‘Posta kutusu’ şirketleri, başka hiç bir ticari varlığı olmaksızın basit bir posta adresi
kullanan şirketlerdir. Avrupa Komisyonu’nun önerisi, belirli bir AB ülkesinde bir
şirketin uygun şekilde kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
Bazı Avrupa ülkeleri, posta kutusu şirketlerini belirlemek için etkili olduğu
kanıtlanmış bir dizi kriterle faaliyet yürütmektedir. Benzer kriterlerin Komisyon
tarafından AB düzeyinde tanımlanması önerilmektedir.
Türk taşımacılık şirketleri zaten devletin sıkı denetimi altındadır ve e-Devlet
uygulamaları sayesinde lisans kontrolleri daha verimli hale gelmektedir.
Ayrıca, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’nin (U-ETDS) yakın
gelecekte tüm karayolu taşımacılığı türleri için yakın gelecekte tam olarak
yürürlüğe girmesiyle, (AB genelinde uyumlaştırmaya ve tam uygulamaya
ihtiyaç duyan) AB’nin Avrupa Karayolu Taşımacılığı Teşebbüsleri Sicili ile
karşılaştırıldığında, Türk ulaştırma sektöründeki şeffaflık ve uygulama düzeyi
çok yüksek olacaktır.

1 e) Karayolu Taşımacılığı Konusunda AB ve Türk Mevzuatının
Karşılaştırılması ve AB Mevzuatına Uyum için Öncelikli Alanlar
Türkiye’de mesleğe giriş mevzuatı, 2003 başlarında yürürlüğe girmesinden bu
yana daha çok mali durum kriterlerine odaklanmaktadır. AB’de mali durum
kriterleri Türk mevzuatına kıyasla oldukça basit ve uygun maliyetlidir ve bu
durum esas olarak Türkiye’den gelen uluslararası karayolu yük taşımacılığı
işletmecileri ile AB arasında dengesizlik yaratmaktadır. Türk uluslararası
karayolu yük taşımacılığı sektörü için nispeten daha büyük bir filo gerekliliği,
daha yüksek filo kapasitesi ancak daha düşük verimlilik ile sonuçlanmaktadır
(özellikle farklı ekonomik krizler vb. nedeniyle ticaretin daraldığı zamanlarda,
atıl kapasite riski ortaya çıkmaktadır). Hem AB hem de Türkiye’nin “mesleki
saygınlık” ve “mesleki yeterlilik” kriterlerinin yerine getirilmesine daha fazla
dikkat etmelerinin gerekmesine karşın, Karayolu yük taşımacılığına ilişkin AB
müktesebatının tam olarak uygulanması, nakliyecilerin mali durumu üzerindeki
baskının Türk tarafında gevşemesini sağlayacaktır.
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2

Fiyatlandırma ve
Mali Koşullar

2 a) AB Mevzuatının Değerlendirilmesi
2.a.1 Yol Ücretlendirmesi
Vergilendirme ve altyapı ücretlendirmesi, trans-Avrupa altyapı ağının
sürdürülmesi ve geliştirilmesi için önemlidir. AB, anlaşmalarda yer alan ‘kullanıcı
öder’ ve ‘kirleten öder’ ilkelerini teşvik etmek için Üye Devletleri vergilendirmeyi
ve altyapı ücretlendirmesini en etkin ve adil şekilde kullanmaya teşvik edecek bir
çerçeve oluşturmuştur.
Bu çerçeve, altyapı kullanımı veya bunun çevresel ve sosyal etkileri tarafından
meydana getirilen maliyetler gibi karayolu taşımacılığı ile ilgili dış maliyetlerin
içselleştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Maliyetlerin içselleştirilmesiyle birlikte
AB, tıkanıklıktan etkilenen ulaşım altyapılarının daha verimli kullanılmasını
teşvik etmek ve böylece darboğaz nedeniyle boşa harcanan zamanı azaltmak
istiyor.
Yol ücretlendirmesi, Avrupa’nın hayati altyapısının yanı sıra daha temiz, daha
enerji verimli ulaşım şekillerinin geliştirilmesine yardımcı olacak yeni gelir
kaynakları oluşturmak için de yararlı bir araç olabilir.

2.a.2 Mevzuat
- Bazı altyapıların kullanımı için ağır vasıtaların ücretlendirilmesine edilmesine
ilişkin 1999/62/EC Direktifini değiştiren 2011/76/EU sayılı Direktif
- Bazı altyapıların kullanımı için ağır vasıtaların ücretlendirilmesine ilişkin
1999/62/EC sayılı Direktifi değiştiren 2006/38/EC sayılı Direktif
COVID-19 salgını, Avrupa karayolu taşımacılığında talep, arz ve maliyet
dinamiklerini hızla değiştirdi 10. İlk etkilerin Şubat ayında ve Mart ayının başlarında
hissedilmesinden sonra, karayolu taşımacılığı hizmetlerine olan talepte önemli
ölçüde düşüş olmuştur. Sağlık/ilaç ve e-ticaret hacimleri güçlü gibi görünse
de, neredeyse tüm faaliyet alanları zarar gördü. Hacimler normalden önemli
ölçüde düşük olmasına rağmen, taşımacılar yükleri ücreti ne olursa olsun kabul
etmeye istekli değildi. Nakliyeciler, devlet destek programlarından yararlanabildi
10

European Parliament, Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries, March 2021, https://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf
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ve/veya sürücüler için çalışma programlarını azaltabildi. Bu, mevcut etkin
kapasitenin büyük ölçüde düştüğü ve ücretlerin nispeten sabit kalmasına neden
olduğu anlamına geliyordu. Salgın azaldıkça ve ülkeler karantina kısıtlamalarını
gevşettikçe ekonomik aktivite geri dönmeye başladı ancak ihracat büyümesi hala
zayıf görünüyor. Nakliyeciler kapasiteyi yeniden konuşlandırdı (yavaş da olsa) ve
bu durum, ücretleri çeyreğin sonuna doğru da düşük tutmuş olduğu görünüyor.
Maliyet tarafında, sınır kontrolleri ve KKD’ye yapılan yatırımlar gibi faktörler
nedeniyle nakliyeciler bazı operasyonel maliyetlerde artışla karşı karşıya kaldı.
Aksine, Avrupa genelinde dizel fiyatları bir önceki çeyreğe göre %8,2 düştü.
Bu, gelir kaybeden nakliyeciler için darbeyi yumuşattı, ancak bu tasarruflar
nakliyecilere tam olarak yansımadı. 11.

2.a.3 AB’de Yeni Eurovignette Direktifi
16 Haziran 2021’de Avrupa Komisyonu, yeni karayolu ücretlendirme kuralları
(Eurovignette Direktifi) konusunda ortak yasa koyucular arasında yapılan geçici
bir anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ilan etti. Revize edilen kurallar, AB
genelinde ağır hizmet araçları için CO2 emisyonuna dayalı otoyol geçiş ücretini
etkin bir şekilde uygulamaya koydu, bu AB’nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne
ulaşma taahhüdünün ve Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisinin önemli
bir dayanağıdır.12.
Bu vesileyle, Ulaştırma Komiseri Adina Vălean’ın şunları söylediği aktarıldı:
“Emisyon standartları, dijitalleşme ve alternatif yakıtların yanı sıra yol
ücretlendirmesi, ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltmamıza yardımcı
olacak. Bu anlaşma bu yönde atılmış önemli bir adımdır ve AB’nin ‘kirleten öder’
ilkesini uygulamaya koyma konusunda ciddi olduğunu açıkça göstermektedir.”
Mevcut kurallar 3,5 tonun üzerindeki kamyonları kapsamaktadır. Geçici
anlaşma, kapsamı tüm ağır ve hafif araçları kapsayacak şekilde genişletiyor ve
otomobiller için de daha orantılı yol ücretleri öngörüyor. Kamyonlar ve otobüsler
için gelecekteki ücretler, kirletici emisyonların yanı sıra CO2’yi de ele alacak ve
revize edilen Direktif ayrıca, tıkanıklık için ücretlendirme ve hassas bölgelerde
seyahat için daha fazla ücretlendirme seçeneği sunacak ve bu ek ücretlerden
elde edilen gelirler sürdürülebilir ulaşım yararına kullanılacak. Komisyon, revize
11
12

30

Upply, The European Road Freight Rate Development Benchmark, 2020.
European Commission, European Commission welcomes provisional agreement on EU road charging
rules, 16.06.2021, https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2021-06-16-eu-road-chargingrules_en
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edilmiş Eurovignette Direktifi teklifini 31 Mayıs 2017’de sundu. Geçici anlaşma
Parlamento ve Konsey tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra, Yönerge
yayınlandıktan sonraki 20. günde (Avrupa Komisyonu) yürürlüğe girecektir.

2 b) Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi
Karayolu taşımacılığında fiyatlandırmaya ilişkin Türk mevzuatına istinaden,
mevzuat çoğunlukla AB mevzuatına paraleldir. Dahası, nakliyeciler ile ilgili
olarak, ayrıca kilometre başına ücretler ve akaryakıt fiyatları açısından da
fiyatlandırma planları mevcuttur. Halihazırda Türkiye’de yol fiyatlandırması
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından belirli bir yönetmelikle düzenlenmekte
ve yollarda araç sınıfı, kat edilen mesafe, trafik yoğunluğu ve ana üst yapılar
bazında fiyatlandırma yapılmaktadır.13. Tehlikeli madde taşıma araçları, köprü ve
tünellerde daha yüksek oranda ücretlendirilmekte, bazen de sınıflarına göre daha
fazla ücretlendirilmektedir. Türkiye genelinde köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin
fiyatlandırılmasına ilişkin yeni düzenleme ile “dinamik fiyatlandırma” adı verilen
yeni bir programa geçilecektir. Yeni model, 27 Ekim 2020’de Resmi Gazetede
yayınlanan 2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında faaliyete
geçirilecek.14. Program kapsamında vatandaşlar karayollarını belirli gün ve
saatlerde daha ucuza kullanabilecek. Buna göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
fiyatlandırmanın talebe göre anında değiştirilebilmesini sağlayacak model için
çalışmalara başlayacak. Ulaşım sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının
verimliliği için talep yönetimine geçilecek, ulaşım yatırımlarının verimlilik
odaklı makul hale getirilecek.

2 c) AB ve Türk Mevzuatının Karşılaştırılması ve Mukayesesi
Türk mevzuatı bu fasılla ilgili olarak oldukça ilerleme kaydetmiştir ve bu
bağlamda daha fazla yenilik ve değişim için hızla gelişmektedir.
Bu noktada, Türkiye’nin transit geçişlerden alınan ücretlerde farklılaşma politikası
izlemediğini ve şu anda Türk otoyol sisteminin sadece belirli bölümlerinde geçiş
ücreti olduğunu ve bu ücretin tüm araçlar için geçerli olduğunu belirtmek önem
arz etmektedir.
13

14

Presidency of the Republic of Turkey Legislation Database System, Karayolları Genel Müdürlüğünün
Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar İle Erişme Kontrolünün Uygulandığıkarayollarında Geçiş
Ücretlerinin Belirlenmesi Ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, 14.05.2012, https://www.mevzuat.
gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16136&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
Official Gazette of the Republic of Turkey, 2021 Presidential Annual Program, 27.10.2020, https://
www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201027M1-1.pdf
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Karayolları Genel Müdürlüğü, 2011 yılından bu yana “karayolu altyapısı
bakım-işletimini” içeren aşağıdaki spesifik AB direktiflerine uyum için
çalışmaktadır.15:
^ Ağır vasıtaların belirli altyapıların kullanımı için ücretlendirilmesine
ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 17 Haziran 1999 tarihli
1999/62/EC sayılı Direktifi (ve ilgili değişiklikler; 2006/38/EC
(değiştirildi) ve 2011/76/EU (değiştirildi))
^ Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 29 Nisan 2004 tarih ve 2004/52/EC
sayılı Topluluk’ta elektronik karayolu geçiş ücreti sistemlerinin birlikte
çalışabilirliğine ilişkin Direktifi
^ Trans-Avrupa Karayolu Ağındaki tüneller için asgari güvenlik
gerekliliklerine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 29 Nisan
2004 tarihli 2004/54/EC sayılı Direktifi
^ Karayolu altyapısı güvenlik yönetimine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve
Konseyi’nin 19 Kasım 2008 tarihli 2008/96/EC sayılı Direktifi
^ 2009/750/EC: Avrupa Elektronik Ücret Hizmetinin tanımı ve teknik
unsurları hakkında 6 Ekim 2009 tarihli Komisyon Kararı (C (2009) 7547
belgesi kapsamında bildirilmiştir)

2 d) AB Mevzuatına Uyum için Öncelikli Alanlar
Temmuz 2008’de Avrupa Komisyonu, taşımacılığın dış maliyetlerini içselleştirme
stratejisine odaklanan “Yeşil Taşımacılık” Paketini sundu. Bu paket, üç Komisyon
bildirisinden ve ‘Eurovignette’ Direktifi olarak da bilinen 1999/62/EC Direktifinin
revizyonu için bir tekliften oluşuyordu. 2001 tarihli Beyaz Kitap’ta lanse edilen (20
ila 40 yıl ileriye bakan) taşımacılığın uzun vadeli geleceğine ilişkin tartışmanın
sonuçları, ‘Ulaşım için sürdürülebilir bir gelecek: Entegre, teknoloji liderliğindeki
ve kullanıcı dostu bir sisteme doğru’ başlıklı Komisyon iletişiminde sunuldu
(COM(2009)0279).
Düşük Emisyonlu Hareketlilik için Avrupa Stratejisine ilişkin Tebliğinde,
Komisyon, karbondioksit farklılaşması temelinde de ücretlendirmeyi mümkün
kılmak için kamyonların ücretlendirilmesine ilişkin Direktifin revizyonunu ve
15
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Ministry of Transport and Infrastructure, Department of Strategy Development, EU Legislation
in the Negotiation Process, 2021, https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Baskanliklar/
BaskanliklarStratejiGelistirme/Muzakere.aspx
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otobüs ve tur otobüslerinin yanı sıra binek araçlar ve kamyonetlere ilişkin bazı
ilkelerin genişletilmesini önereceğini duyurdu (Avrupa Komisyonu).
Teklifte zikredilenler aşağıdakileri içermektedir:
■ Tüm ağır hizmet araçlarının karayolu altyapısı üzerinde önemli etkileri
vardır ve hava kirliliğine katkıda bulunurlar, fakat emisyon ve tıkanıklıkla
ilgili karayolu taşımacılığından kaynaklanan olumsuz çevresel ve sosyal
etkilerin çoğunluğunun kaynağı hafif hizmet araçlarıdır. Eşit muamele ve
adil rekabet adına, otoyol geçiş ücretleri ve kullanım ücretleri ile ilgili olarak
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 1999/62/EC Direktifinde belirtilen
çerçeve kapsamında şimdiye kadar kapsanmayan araçların bu çerçeveye dahil
edilmesi sağlanmalıdır Bu nedenle, bu Direktifin kapsamı, yük taşıma amaçlı
olanlar dışındaki ağır hizmet araçlarını ve binek araçlar dahil olmak üzere
hafif hizmet araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
■ En temiz ve en verimli araçların kullanımını teşvik etmek için Üye Devletler,
bu araçlara önemli ölçüde azaltılmış yol geçiş ücretleri ve kullanıcı ücretleri
uygulamalıdır.
■ Yakıt verimliliği en yüksek araçların kullanımını teşvik etmek, teşvikleri
etkin kılmak ve yol ücretlerinin farklılaştırılmasını güncel tutmak için, dış
maliyet ücretlerinin, şarj şemasını aşırı derecede karmaşık hale getirmeden,
ağır hizmet araçları tarafından üretilen hava kirliliği ve gürültünün maliyetini
mümkün olduğunca doğru bir şekilde yansıtmaya devam etmesini sağlamak
gereklidir.
■ Ağır hizmet araçları için Euro sınıflarına göre eski varyasyon sisteminin daha
yeterli CO2 ücretlendirme modülasyonu ile değiştirilmesi.

2 e) Karayolu Taşımacılığı Konusunda AB ve Türk Mevzuatının
Karşılaştırılması ve AB Mevzuatına Uyum için Öncelikli Alanlar
Fiyatların tüm karayolu taşımacılığı yapanlar için kabul edilebilir düzeyde
tutulması ve hem AB hem de Türkiye arasında giderek daha fazla akaryakıt
fiyat ve oranlarını uyumlu hale getiren bir politika izlenmesi büyük önem
taşımaktadır. AB ile ilgili olarak, “Eurovignette” girişimi, yol mesafesine dayalı
ücretlendirme veya zamana dayalı ücretlendirmeden ziyade emisyon bazında yol
ücretlendirmesi olarak teşvik edilmelidir.
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3

Sosyal Koşullar

3 a) AB Mevzuatının Değerlendirilmesi
Kuşkusuz karayolu taşımacılığı GSYİH’ya katkısı açısından ekonomi için olmazsa
olmazdır. Sektör ayrıca AB’de yaklaşık 5 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.
Bu nedenle, yukarıda belirtilen sektörde çalışma koşullarının iyileştirilmesi için
taşımacılığın daha güvenli ve emniyetli hale getirilmesinin kritik öneme sahip
olduğu söylenebilir. Daha iyi çalışma koşulları, daha güvenli bir ulaşım ortamına
katkıda bulunacaktır.
Avrupa’da ulaşım pazarlarının açılması, işletmeciler ve onların mobil çalışanları
üzerindeki rekabet baskısını önemli ölçüde artırdı. Bu bağlamda, uygun çalışma
koşullarının sağlanması ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için
maliyet yapısını etkileyen sosyal standartların uyumlaştırılması gerekmektedir.
Sektörün ciddi bir kalifiye profesyonel kamyon şoförü sıkıntısı çektiği gerçeği
göz önüne alındığında, uygun çalışma koşulları gençlerin mesleğe çekilmesine
de katkıda bulunabilir.
Bu nedenle AB, üç tamamlayıcı hedef ile yük ve yolcu karayolu taşımacılığı
işletmecileri için sosyal kurallar çerçevesi oluşturmuştur:
^ Karayolu taşımacılığı çalışanlarının yeterli sosyal korumasını sağlamak;
^ İşletmeler arasında adil rekabeti garanti etmek;
^ Yol yorgunluğunu önleyerek yol güvenliğini artırmak.
Karayolu taşımacılığındaki sosyal kuralların çerçevesi, Avrupa Birliği Hareketlilik
Paketi I kapsamında bir dizi yasal düzenlemenin 15 Temmuz 2020’de kabul edilmesiyle
değiştirilmiştir. Bu kurallardan bazıları 20 Ağustos 2020’den itibaren uygulanmaya
başlandı, bazıları ise daha sonra uygulanmaya başlayacak. Bu bölüm, sürüş süresi ve
dinlenme süreleri, çalışma süresi, uygulama ve kayıt cihazı takograf da dahil olmak
üzere, AB düzeyinde geliştirilen farklı kurallara genel bir bakış sunmaktadır.

3.a.1. Mevzuat
■ Mobil karayolu taşımacılığı faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin çalışma
sürelerinin düzenlenmesine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 11
Mart 2002 tarihli 2002/15/EC sayılı Direktifi
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■ (EC) 561/2006 sayılı Yönetmelik, belirtilen istisnalara ve ulusal istisnalara tabi
olarak, karayolu taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı araçlarının tüm sürücüleri
için günlük ve iki haftalık azami sürüş süreleri ile günlük ve haftalık asgari
dinlenme süreleri için ortak bir AB kuralları dizisi sağlamaktadır. Düzenlenen
operasyonların kapsamı son derece çeşitlidir, hem uluslararası hem de ulusal,
uzun ve kısa mesafeli yolcu taşımacılığı ve karayolu taşımacılığı operasyonlarını,
kendi hesabına çalışma ve işe alma ve ödüllendirme bakımından sürücüleri,
çalışanları ve serbest çalışanları içerir. (Avrupa Komisyonu).
■ (EEC) 3821/85 ve (EC) 2135/98 sayılı Konsey Tüzüklerini değiştiren ve 3820/85
Sayılı Konsey Tüzüğünü (EEC) yürürlükten kaldıran, karayolu taşımacılığına
ilişkin belirli sosyal mevzuatın uyumlaştırılması hakkında 15 Mart 2006 tarihli
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (EC) No 561/2006 Tüzüğü
■ (EEC) 3821/85 ve (EC) 2135/98 sayılı Konsey Tüzüğünü değiştiren ve
(EEC) 3820/85 sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran ve Karayolu
taşımacılığına ilişkin belirli sosyal mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin 15
Mart 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EC) 561/2006 Sayılı
Tüzüğünün birleştirilmiş versiyonu
■ 88/599/EEC sayılı Konsey Direktifini yürürlükten kaldıran, karayolu
taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin sosyal mevzuata dair 3820/85 (EEC) ve
3821/85 (EEC) sayılı Konsey Tüzüğünün uygulanmasına için asgari koşullara
ilişkin 2006/22/EC sayılı Direktif
■ Karayolu taşımacılığında kayıt ekipmanına ilişkin 3821/85 sayılı Konsey
Tüzüğünü yürürlükten kaldıran ve karayolu taşımacılığına ilişkin belirli sosyal
mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
561/2006 sayılı Yönetmeliğini değiştiren, Karayolu taşımacılığında
takograflara ilişkin 4 Şubat 2014 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin
(EU) 165/2014 Sayılı Tüzüğü
■ Azami günlük ve haftalık sürüş süreleri, asgari molalar ve günlük ve haftalık
dinlenme süreleri ile ilgili asgari zorunluluklara ilişkin (EC) 561/2006 Sayılı
Tüzüğü ve takograf aracılığıyla konumlandırmaya ilişkin (AB) 165/2014
Sayılı Tüzüğü değiştiren, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 15 Temmuz
2020 tarihli (AB) 2020/1054 sayılı Tüzüğü ile yakın zamanda değiştirilmiştir
■ Uygulama gereklilikleri ile ilgili olarak 2006/22/EC sayılı Direktifi ve
1024/2012 Sayılı (EU) Düzenlemeyi değiştiren ve sürücülerin karayolu
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taşımacılığı sektöründe görevlendirilmesine ilişkin 96/71/EC Direktifi ve
2014/67/EU Direktifi ile ilgili özel kuralları belirleyen 15 Temmuz 2020
tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2020/1057 sayılı Direktifi (EU)
tarafından yakın zamanda değiştirilmiştir.
Bu kurallar dizisinin amacı, rekabetin bozulmasını önlemek, yol güvenliğini
artırmak ve Avrupa Birliği içinde sürücülere iyi çalışma koşullarını sağlamaktır.
Bu kurallar özellikle şunları ortaya koymaktadır:
^ Günlük araç kullanma süresi, haftada iki kez 10 saate çıkarılabilmesi
istisnasıyla, 9 saati geçemez.
^ Toplam haftalık sürüş süresi 56 saati ve toplam iki haftalık sürüş süresi
90 saati aşamaz.
^ Günlük dinlenme süresi, haftada en fazla üç kez 9 saate inilmesi
istisnasıyla, en az 11 saat olacaktır. Günlük dinlenme, 3 saatlik dinlenme
ve ardından 9 saatlik dinlenmeye bölünerek toplam 12 saatlik günlük
dinlenme şeklinde yapılabilir.
^ En geç 4 ½ saat sonra en az 45 dakikalık mola (15 dakika ardından 30
dakika şeklinde bölünebilir) verilmelidir.
^ Haftalık dinlenme süresi 45 sürekli saattir ve her ikinci haftada 24 saate
düşürülebilir. Telafi düzenlemeleri, azaltılmış haftalık dinlenme süresi
için geçerlidir. Otobüs turu tatillerini kolaylaştırmak adına, haftalık
dinlenme sürelerini 12 gün sonraya erteleyebilen uluslararası yolcu
taşımacılığında arızi hizmet veren otobüs sürücüleri hariç olmak üzere,
haftalık dinlenme altı gün çalıştıktan sonra gerçekleştirilecektir.
^ Günlük ve/veya haftalık sürüş süreleri, istisnai durumlarda, sürücünün
haftalık dinlenme süresi almak üzere ikamet ettiği yere veya işverenin
operasyon merkezine ulaşmasını sağlamak için bir saate kadar aşılabilir.
Sürücünün olağan haftalık dinlenme süresini almak üzere ikamet ettiği
yere veya işverenin operasyon merkezine ulaşması için günlük ve/veya
haftalık sürüş sürelerinin iki saate kadar aşılmasına izin verilir.
Bu hükümlere uygunluk, yol kenarlarında ve teşebbüslerin işyerlerinde takograf
kayıtları kontrol edilerek ulusal ve uluslararası düzeyde sürekli izleme ve denetime
tabidir.
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3.a.2. Çalışma Süresi
Taşımacıların çalışma sürelerine ilişkin koşullarla ilgili olarak, 2002/15/EC
sayılı Direktif, yol güvenliğinin sürücülerin sağlığı ve güvenliğinin daha iyi hale
getirilmesi ve rekabetin bozulmasının önlenmesi için serbest meslek sahipleri de
dahil olmak üzere, mobil karayolu taşımacılığı faaliyetlerini gerçekleştiren tüm
kişiler için çalışma süresinin düzenlenmesine ilişkin asgari gereklilikleri ortaya
koymaktadır.
Ayrıca, sürücülerin araç kullanma süreleri ve dinlenme süreleri hakkında
ortak kuralları belirleyen (EC) 561/2006 sayılı Tüzüğün hükümlerini de
tamamlamaktadır.
Bilhassa, aşağıdaki genel hükümleri içermektedir:
^ Çalışma süresi, müsaitlik süreleri, çalışma yeri, mobil çalışan, serbest
çalışan sürücü, hafta, gece ve gece çalışması tanımları;
^ Azami çalışma haftası: Herhangi bir 4 aylık dönemde haftada ortalama
48 saati aşmamak koşuluyla 48 saat 60 saate çıkarılabilir;
^ Molalar: ara vermeden hiç durmadan 6 saatten fazla çalışılmamalıdır
(günde 6 ila 9 saat çalışıldığında en az 30 dakika);
^ Dinlenme süresi: (EC) 561/2006 Tüzüğünün hükümleri geçerliliğini
korumaktadır;
^ Gece çalışması: gece vardiyası yapıldığında herhangi bir 24 saatlik
periyotta 10 saatten fazla çalışmamalı.
23 Mart 2009 tarihinden itibaren serbest meslek sahipleri de dahil olmak üzere
tüm sürücüler için çalışma süresi kuralları geçerlidir.16.
Yürütme gereklilikleri ile ilgili olarak 2006/22/EC sayılı Direktifi ve 1024/2012
Sayılı (EU) Tüzüğü değiştiren ve karayolu taşımacılığı sektöründe sürücülerin
görevlendirilmesine ilişkin 96/71/EC Direktifi ve 2014/67/EU Direktifine ilişkin
özel kuralları belirleyen 15 Temmuz 2020 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Direktifi (AB) 2020/1057. Bu direktifin genel amacı, sürücüler için yeterli çalışma
koşulları ve sosyal korumanın yanı sıra karayolu taşımacılığı işletmecileri için iş
ve adil rekabet için uygun koşulların sağlanmasıdır.

16

European Commission, Working time, 2021.
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Nitekim, bu direktif ile doğal olarak, AB içinde güvenli, verimli ve gerçekten
sosyal sorumluluk sahibi bir karayolu taşımacılığı sektörü yaratmak için gerekli
tüm tedbirlerin alınmasına vurgu yapılmıştır. Direktif, iş için uygun koşulların
yanı sıra sürücüler için sosyal koruma ile birlikte yeterli çalışma koşullarının
önemini belirtmekte ve aynı zamanda tüm karayolu taşımacılığı operatörleri için
adil rekabeti sağlamayı amaçlamaktadır.

3.a.3. AB Hareketlilik Paketi
AB Hareketlilik paketi sadece tek bir mevzuattan ibaret değildir. Temmuz
2020’de 3 ayrı paketten oluşan Hareketlilik Paketi 1 Avrupa Parlamentosu’nda
kabul edilmiş ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Halihazırda
yürürlükte olan üç ayrı mevzuatta yapılan değişikliklerden oluşmaktadır.
Değişiklikler: Sürücülerin çalışma mevzuatı, takograf yönetmeliği ve kabotaj
yönetmeliği ile ilgilidir. Yapılan değişikliklerde genel ilke, “Posta Kutusu
Şirketleri” tarafından yaratılan haksız rekabetin önüne geçilmesi, sistematik
kabotajların azaltılması ve araçları merkeze dahi getirmeden şoförleri organize
eden firmaların önüne geçilmesidir. Bu nedenle AB, hem araçların bakımını
yapabilmek hem de denetimleri kolaylaştırmak üzere bu tür taşıma işlemlerini
gerçekleştirilen araçların belirli bir süre içerisinde iade edilmesini sağlamayı
amaçlamaktadır. (EEC) 3821/85 ve (EC) 2135/98 sayılı Konsey Tüzüğünü
değiştiren ve (EEC) 3820/85 sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten kaldıran
karayolu taşımacılığına dair belirli sosyal mevzuatın uyumlaştırılmasına ilişkin
15 Mart 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (EC) 561/2006 Sayılı
Tüzüğü’nde paralel bir “yurda/ülkeye dönüş” koşulu getiren AB, sürücünün
en az 4 haftada bir ülkesine dönmesini zorunlu kılmıştır. Kabotaj yönetmeliği
Türkiye’yi hiçbir şekilde bağlamamaktadır; çünkü Türkiye’de kayıtlı araçlar, Üye
Devletler içinde kabotaj taşımacılığı yapamamaktadır.
Bununla birlikte, Türkiye diğer AETR ülkelerinden ayrı bir konumdadır, hatta
diğer AB üyesi olmayan ülkelerden farklı olarak, 1995 yılından bu yana (AB
ile Türkiye arasında malların hareketini (ulaşım dahil) serbestleştirilmemişse
de kolaylaştırılmayı gerektiren anlaşma olan) Gümrük Birliği içerisindedir.
Tam üyelik müzakereleri kapsamında mevzuatın uyumlaştırılması süreci
olmakla beraber (şu anda durdurulmuş olsa da), mevzuatın çoğu halihazırda
uyumlaştırılmıştır.
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Bu nedenle Türk ulaşım sektörünü sadece “şoförlerimize haftalık dinlenme
sürelerini araç kabininde geçirdikleri için verilen cezalar” bağlamında etkileyen
bu değişikliklerin yakın gelecekte etkisini artıracağı yönünde beklentiler
mevcuttur.
AB ve Birleşmiş Milletler arasında devam eden müzakerelerin sonucu olarak,
AETR ülkeleri ve Türkiye’nin bu değişikliklerden nasıl ve ne zaman etkileneceği,
AB mevzuatında geçerli olan bu değişikliklerin Türkiye’nin de taraf olduğu
“AETR mevzuatına” yansımasına bağlıdır.
Üye ülkesine geri dönmeyi zorunlu kılmanın sistemde verimsizlikler yaratacağı,
kombine taşımacılığa zarar vereceği ve çevre kirliliğini artıracağı düşüncesiyle
AB çapında Etki Analizi başlatmıştır. Söz konusu Etki Analizine göre, Avrupa
Komisyonu bazı revize edilmiş hüküm veya uygulama esnekliği teklif edebilir
(örneğin, sürücü 3. haftanın sonunda alacağı haftalık dinlenmeyi veya dinlenme
yerini seçebilir).
Türkiye’yi doğrudan bağlamayan ancak gelecekte etkisi olabilecek “Kabotaj”
yönetmeliğinin yanı sıra aşağıdaki hususların da sektörümüz için önemli riskler
oluşturması nedeniyle AETR sözleşmesine dahil edilmemesi için adımlar
atıyoruz:
^ Sürücüler 4 hafta içinde kendi ülkelerine dönmek zorundadır,
^ Araçlar 8 hafta (kabotaj) sonunda tescil edildiği ülkeye dönmek
zorundadır,
^ Sürücünün kendi ülkesi dışında bir ülkede 7 gün içinde 4 yurtiçi taşıması
yaptıktan sonra o ülkeyi terk etmesi ve 4 gün sonra geri dönmesi
gerekmektedir (kabotaj)
^ 2,5 tonun üzerinde uluslararası taşımacılık yapan araçlar AETR
sözleşmesi kapsamındadır; takograf takmaları ve sürücülerin AETR
kurallarına göre çalışması gerekmektedir.
“Sınır kapılarında bekleme sürelerinin “sürüş süresi” olarak sayılmaması da dahil
olmak üzere daha fazla iyileştirme düşünülmelidir. Ayrıca aşağıdaki konularda
önerilebilecek değişiklikler sektöre fayda sağlayacaktır.
■ Tren/feribotta geçirilen süreyi günlük ve haftalık dinlenmeler olarak saymak.
■ Sürücünün günlük, haftalık sürüş süresini 1-2 saat uzatabilmesi.
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■ Arka arkaya iki kısaltılmış haftalık dinlenme yapılabilir. AB’nin artık haftalık
45 saat ve üzeri dinlenme sürelerinin araçta geçirilmesine izin vermeyeceği
gözlemlenmektedir.
Karayolu taşımacılığı, AB’de iç yük taşımacılığının yaklaşık %75’ini teşkil
etmektedir (Eurostat). Bununla birlikte, sürücülerin dinlendiği alanlar yetersizdir
ve şu anda 100.000 yeni park alanı ihtiyacıyla birlikte, çoğunun acilen yenilenmesi
gerekmektedir. Çünkü araç kabininde haftalık düzenli dinlenme yasağı AB
geneline yaygınlaştırılmıştır.
Hareketlilik Paketi 1’in (MP1) getirdiği önemli bir değişiklik de, haftalık
dinlenmenin organizasyonudur. Sürücüler artık art arda iki azaltılmış
haftalık dinlenme alabilirken, normal haftalık dinlenmelerin araç içerisinde
geçirilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Yeni Hareketlilik Paketi 1, ihlallerin
ağırlığına ilişkin herhangi bir uygulama yasası olmaksızın yürürlüğe girdi.
Bu durum, Üye Devletler tarafından kuralların farklı yorumlanması riskini
artırmaktadır. Ayrıca, haftalık normal dinlenmeyi kabinde geçirme yasağı
üzerindeki denetimler gibi durumlarda suistimal edici denetimlere ve orantısız
derecede yüksek para cezalarına yol açabilir.
Dinlenme sürelerinin yeniden dağılımına ilişkin teklifler, uzun molalarda
kabinden çıkma şartının yanı sıra işverenlerin maliyetleri mali olarak
karşılamasının getirilmesi için daha fazla analiz yapılması gerekiyor. Bu teklifin
uygulanabilirliği daha fazla analiz gerektiriyor. Çift mürettebatlı araçlar için yeni
kurallar ikinci sürücünün nerede dinlenebileceğini açıklığa kavuşturmaktadır.
Sürücü araç kullanmıyorsa molasını araçta geçirebilir. Bu pragmatik ve olumlu
bir öneridir. Sürüş ve dinlenme süresi kurallarındaki “eve ulaşma maddesi”,
ihtiyaç duyulan esnekliği sağlamaktadır ve çalışanlar için daha iyi ev yaşamını
temin etmektedir.

3.a.4. 2. Nesil Sayısal Takograflar V1 ve V2:
AB ve AETR ülkeleri arasında AETR ülkelerinin devam etmekte olan 2. nesil
sayısal takograflara geçişi ve (EEC) 3821/85 ve (EC) 2135/98 sayılı Konsey
Tüzüğünü değiştiren ve (EEC) 3820/85 sayılı Konsey Tüzüğünü yürürlükten
kaldıran karayolu taşımacılığına dair belirli sosyal mevzuatın uyumlaştırılmasına
ilişkin 15 Mart 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin (EC) 561/2006
Sayılı Tüzüğünün AETR Sözleşmesine dahil edilmesi gündemdedir. 2. nesil
sayısal takografların teknik özellikleri hakkında net bir bilgiye sahip değiliz,
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bu teknoloji tamamen AB kontrolünde ve AB mevzuatına göre uyarlandığı ve
tip onayı AB kurumları tarafından verildiği için AETR ülkelerinin söz sahibi
olabileceğini düşünmüyoruz.
TOBB ve UND, 2. nesil sayısal takograflara geçişin zamanını, nasıl olacağını ve
analog, sayısal ve 2. nesil sayısal V1 takograf cihazlarından 2. nesil sayısal V2
takografa geçişi IRU üzerinden takip ediyor. Analog, 1. nesil sayısal ve 2. nesil
sayısal V1 takografların 2. nesil sayısal V2 takograf ile değiştirilmesi için 2034
yılına kadar zaman kazanılmalıdır. 2033 veya 2034’ten sonra hiçbir sebep yoktur,
çünkü 2019’da takılan 2. nesil sayısal V1 takografın bile güvenlik anahtarlarını
değiştirmek zorunda kalınacak ve kullanılamaz hale gelecek.
Bu nedenle, AETR’ye geçişte 2. nesil sayısal V1 takograf veya V2 seçiminin
aşağıdakileri içermesi gerektiği vurgulanmalıdır:
■ AETR ülkelerinin 2. nesil sayısal takograflara geçiş tarihi muhtemelen Ekim
2025. AB ülkelerinin araç üreticileri, 2023 yılından itibaren araçlarına 2. nesil
sayısal V2 takograf takmaya başlayacak.
■ Türkiye olarak AETR çerçevesinde uluslararası taşımacılıkta 2. nesil sayısal
takograflara geçtiğimizde, satın alacağımız araçlar 2. nesil sayısal takograflarla
donatılmış olacak.
■ Ancak, bu konuda seçim imkanı mevcut olmalıdır.

3 b) Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi
Türkiye’yi kapsayan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç
Mürettebatlarının Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması’nda (AETR) 2. nesil
sayısal takografın uygulanmasına yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedilmedi.
Dahası, 2. nesil sayısal takograf, 4 Şubat 2014 tarih ve 165/2014 (EU) Sayılı
Tüzük çerçevesinde AB’de kayıtlı araçlar için 15 Haziran 2019 tarihinden itibaren
zorunludur. AETR anlaşmasındaki gecikmeler, Türkiye’nin karayolu güvenliği
konusunda AB standartlarına tam olarak uyum sağlamasını engellemekle
kalmayıp, Türkiye’de yerleşik araç üreticileri için de zorluk oluşturacaktır. Çünkü
piyasaya sürülmeden önce AB’ye yönelik araçlarına 2. nesil sayısal takograf
takmanın bir yolunu bulmak zorunda kalacaklardır.
Bakanlar Kurulu, takograflar konusunda 2008 yılında yayınlanan AB
müktesebatının uyumlaştırılması ve benimsenmesi hakkında bir karar almıştır.
Karara göre aşağıdaki uyum takvimi kabul edilmiştir;
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AB Müktesebatı

Türk Müktesebatı
Taslağı

Kapsam

561/2006/EC
(Karayoluyla
İlgili Bazı Sosyal
Düzenlemelerin
Uyumlaştırılması)
2006/22/EC

Haftalık Bölünemez
İş Günlerine İlişkin
Düzenlemeler

Sürücülerin
çalışma ve
çalışmama
periyotları

92/6/EEC(2002/85/
EC)(Belirli araçlara
hız sınırlama
ekipmanı takma ve
kullanma)

Karayolu trafik ve
kanun düzenlemesi
no. 2918

Hız Sınırlayıcılar İçişleri
Bakanlığı

2009 (-) 92/94/
EC uyumlu. M2,
M3, N2 ve N3
için hız limitleri
RTR’de belirlenir.
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından
yayımlanacak bir
hizmet yönetmeliği.

3821/85/
EEC (Karayolu
Taşımacılığı
Takografları
Yönetmeliği)

Takograf Yönetmeliği Sayısal Takograf Sanayi ve
Sistemi
Ticaret
Bakanlığı

2010 (+/-) (Karayolu
taşımacılığında
kullanılabilecek
takograflar
duyuruldu)

2000/30/EC (Ticari
Araçların Yola
Uygunluğuna
İlişkin Yol Kenarı
Denetimlerine İlişkin
Yönetmelik, Takograf
Kontrollerini de
içerir)

Yol Kenarı
Denetimleri

2011’den sonra (-)

Ticari Araçlarda
Teknik
Denetimler

Sorumlu
Kurum
Çalışma
ve Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı

İçişleri
Bakanlığı ve
Ulaştırma
ve Altyapı
Bakanlığı

Düzenleme Tarihi
2011’den sonra

*(-) Tamamlandı
*(+/-) Tamamlandı

AETR anlaşması gereği, 16 Haziran 2010 tarihinden sonra uluslararası
taşımacılıkta faaliyet gösteren yeni tescilli araçlara sayısal takograf takılması
zorunludur. Bu nedenle AETR anlaşmasında yer alan düzenlemelerin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş mevzuatına dahil edilmesi
gerekmektedir ve bu çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. AETR anlaşmasına
ve AB müktesebatına uyum kapsamında, 4.1.2010 tarihli Bakanlar Kurulu
Toplantısı’nda alınan kararla belirlenen sayısal takograf sisteminin oluşturulması
ve uygulanmasına yönelik çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordine
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edecek. 212-718 sayılı transkript ile sayısal takografın entegre bir sistem olarak
uygulanması ve Bakanlıklar arası görev dağılımı konusunda yapılacak başlıca
faaliyetler belirlenmiştir (Ek 1}. Transkript ile belirtilen görevler, 2008 yılında
yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararındaki mevzuat çalışmaları ile tekrar edilmiştir.
AB ülkeleri ve diğer AETR ülkelerinden farklı olarak, burada dikkat edilmesi
gereken konulardan biri de, takograf cihazları ve hız sınırlayıcı ekipmanlarının
2006 yılında Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmış olmasıdır. Buna
dayanarak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, takograf cihazlarına yönelik muayene
ve damgalama yönetmeliğini 12 Ocak 2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazetede
yayımlamıştır. Bu Yönetmelikte yapılan değişiklikle 30 Haziran 2014 tarihinden
sonra yurt içi taşımacılıkta faaliyet gösteren yeni tescilli araçlara sayısal takograf
zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, aşağıdaki takvim doğrultusunda, 1996 yılından
itibaren yurtiçi taşımacılıkta faaliyet gösteren araçlarda analog ve elektronik
(yerli üretim ve AB tip onaylı) takografların sayısal takograflarla değiştirilmesi
hükmü getirilmiştir.
a) 1996-1998 model araçlar, 30/6/2016’ya kadar.
b) 1999-2001 model araçlar, 31/12/2016’ya kadar.
c) 2002-2004 model araçlar, 31/12/2017’ye kadar.
d) 2005-2007 model araçlar, 31/12/2018’e kadar.
e) 2008 ve üzeri model araçlar, 10/07/2020’ye kadar.
Ancak, 10.7.2020 tarihine kadar tamamlanması gereken dönüşüm sürecinin son
etabında araç sayısının fazla olması, değişikliğin son günlere kalması nedeniyle
yetkili servislerde oluşabilecek yoğunluk ve COVID-19 salgını nedenleriyle
süreç yeniden gözden geçirildi, İlgili Bakanlıklarla gerekli istişareler yapıldı ve
takvimde son etap araçların tarihini belirleyen söz konusu d fıkrası 4.7.2020
tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile aşağıdaki şekilde revize edildi.
d) 2008 ve üzeri model araçlar, 1.10.2020 sonrası ilk araç muayenesinden önce.
Bu değişikliğe göre, 2008 ve üzeri model araçlarda sayısal takografa geçiş için, her
araçta 1.10.2020 tarihinden sonraki ilk araç muayene tarihine kadar geçiş koşulu
aranmaktadır ve kapsam dahilindeki araçlar o tarihe kadar sayısal takografa
dönüştürülmelidir.
12 Ocak 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Takograf Cihazları Muayene
ve Damgalama Yönetmeliği ile 2014 yılından itibaren yeni tescil edilen araçlarda
sayısal takograf kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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İlk aşamada, 2008 ve üzeri model araçların analog ve elektronik takograflarının
sayısal takograf ile değiştirilmesi zorunluluğunun 10.07.2020 tarihine kadar
yapılması gerektiği yukarıda belirtilen mevzuatta belirtilmiştir. Gerekli
bakanlıklarla yapılan görüşmelerin ardından bu karar ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sürenin uzatılması kararının
gerekçelerini şöyle sıralamıştır: dönüşüm sürecinin son aşamasındaki yüksek
araç sayısı, Covid-19 salgını ve yetkili servislerde oluşabilecek olası sıkışıklık
tehlikesi.
21.11.2020 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen bahsi geçen
durumun ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer bakanlıklarla yapılan
gerekli görüşmeler sonucunda son aşama araçlar için sürenin “01.10.2020 sonrası
ilk araç muayenesi” olarak yeniden düzenlendiğini bildirmiştir.
Dikkat çeken bir diğer konu; AETR anlaşmasında, AB mevzuatında veya ulusal
mevzuatta 16 Haziran 2010 tarihinden önce kayıtlı araçlarda analog takografların
değiştirilmesini zorunlu kılan bir hüküm bulunmamasına rağmen, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu araçların analog
takograflarının sayısal takograflarla değiştirilmesine karar vermiştir. Muayeneleri
yaptırmamak, araç muayenesini yaptırmamak gibi tedbirlerle bir irade ortaya
koymuşlardır.
AETR anlaşması ve AB mevzuatına göre takograf muayeneleri, şirket merkezinde
denetim ve yol kenarı denetimi şeklinde uygulanmaktadır. Verilerin her ay belirli
mercilere gönderilmesi ve dijital veriler üzerinden denetlenmesi şeklinde bir
denetim yoktur. Çünkü hem mevzuat hem de takograf teknolojisi buna uygun
değildir. Firmalar ve sürücüler birçok kaydı manuel olarak tutmaktadır. Bu
kayıtlar da denetimlerde dikkate alınmalıdır.

3.b.1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) Sayısal Takograf
Verilerinin İndirilmesi, Saklanması ve Yüklenmesi:
TOBB, çeşitli resmi ve resmi olmayan paydaşlar arasında sağlam bir koordinasyon
sağlamak ve ayrıca teknik, idari ve organizasyonel görevleri yerine getirmek üzere,
Şubat 2010’da Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın Sayısal Takograf Sistemi
teşebbüsü için Türkiye Ulusal Otoritesi (TR-A) adayı olarak lansmanı yapılan
sayısal takografın Türkiye’deki uygulama sürecinde önemli bir rol oynamıştır.
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Bu kapsamda, aynı zamanda IRU üyesi olan TOBB ile Türkiye ile ilgili TIR
karnesi düzenleyen ve garantörü kuruluş olan TOBB, 16 Nisan 2010 tarihinde
imzalanan bir protokolle, kart veren kuruluş (CIA), sertifika yetkilisi (CA) ve
kart kişiselleştirme organizasyonu sorumluluklarını üstlenmiştir. Buna binaen
TOBB, başvuruların kayıt altına alınması ve onaylanması, onaylanan başvurular
için dijital sertifika düzenlenmesi, takograf kartlarının elektronik ve fiziksel
olarak kişiselleştirilmesi ve verilen takograf kartlarının teslimi konusunda tam
taahhüdünü beyan etmiştir.
Bununla birlikte, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Sayısal Takograf Verilerinin
İndirilmesi ve Bakanlıkça belirlenen Kart Düzenleme Kurumuna Gönderilmesi
Zorunluluğuna” ilişkin hükmünde yapılan güncel değişiklik şu şekildedir;
1. Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi
eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlarının sayısal takograf ünitelerindeki
verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üç aylık dönemler halinde
elektronik ortamda arşivlemek ve indirmek zorundadır.
2. İlk maddede belirtilen veri, takip eden ayın sonuna kadar Bakanlıkça belirlenen
kart verme otoritesine gönderilmelidir.
3. Bu veri kart verme otoritesine gönderilmezse, “2 uyarı” cezası 01.01.2024
tarihine kadar uygulanmayacak.
AETR anlaşmasına ve muadil AB mevzuatına göre; kart otoritesinin dağıtılan
takograf kartlarına ilişkin bilgileri (Kart sahibi, kart numarası, kart sayısı, kayıp
veya arıza nedeniyle yenileme durumu vb.) bir veri tabanında tutması ve denetleyici
makamlarla paylaşması gerekmektedir. Bu madde henüz tamamlanmamıştır.
Hatta uluslararası taşımacılıkta çalışan, 16 Haziran 2010 tarihinden önce tescil
edilmiş ve analog takograf takılı araçların sayısal takografa geçişini zorunlu kılacak
herhangi bir yasal hüküm bulunmamaktadır. Ancak araç sahiplerinin bu araçların
analog takograflarını sayısal takograflarla değiştirmeleri bekleniyor. Bundan dolayı,
uluslararası nakliyecilik yapan firmalar bu konuyu mahkemeye taşıyabilirler.
Uluslararası taşımacılıkta çalışan ve 16 Haziran 2010 tarihinden sonra tescilli
takograf takılması gereken araçların, 16 Haziran 2010 tarihinden sonra takograf
takılması gereken araçların ve yurtiçi taşımacılıkta çalışan ve 30 Haziran 2014
tarihinden sonra takograf takılması gereken araçların yasal olarak sayısal takograf
kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, 1996 model araçlardan başlayarak,
yurtiçi taşımacılıkta faaliyet gösteren araçlara takılan analog ve elektronik
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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takografların yerini sayısal takograflar alacaktır. Buna göre, 2007 model ve öncesi
araçlara 10 Temmuz 2020 tarihine kadar sayısal takograf takılmış olmalıdır. 2008
model ve üzeri araçlara Ekim 2020’den sonra ilk araç muayenesinden önce dijital
takograf takılması zorunludur, aksi takdirde araç muayeneden geçemeyecektir.
Teorik olarak, yeni mevzuat değişikliği olmadığı sürece son araca Ekim 2021’de
sayısal takograf takılması öngörülmüştür.
Ayrıca verilerin TOBB’a yüklenmemesi durumunda 1 Ocak 2024’e kadar uyarı
puanı cezası verilmeyecek. Takograf ve sürücü kartı bilgilerinin indirilmesi ve
12 ay süreyle saklanması zorunluluğu, uluslararası taşıma aracı sahipleri için 16
Haziran 2010 tarihinde, yurt içi nakliye aracı sahipleri için ise 30 Haziran 2014
tarihinde başlamış olup, bu konuda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3 c) AB ve Türk Mevzuatının Karşılaştırılması ve Mukayesesi
Bu alanda AB ve Türk mevzuatının karşılaştırılması açısından dikkat çekici olan
şey, AB’den farklı olarak Türkiye’de sayısal takografa zorunlu geçişin 2010’dan önce
üretilmiş araçlar için de yapılmış olmasıdır. Bu anlamda, Türkiye’de bu alandaki
uygulamanın AB Üye Devletlerindekinden daha katı olduğu söylenebilir.
Türkiye’de takograf cihazları aynı kanunla ölçü ve ayar kapsamına girmektedir.
Aynı ihlal takograf mevzuatı kapsamında farklı, ölçü ve ayar mevzuatı kapsamında
farklı şekilde cezalandırılabilir. Bu şekliyle bir karmaşıklık yaratmaktadır. AETR/
AB sürücüleri ile Türkiye’de yurtiçi taşımacılıkta çalışan sürücülerin çalışma
saatleri birbirinden farklıdır. 2011-2012’de tamamlanması gereken çalışma
saatleri uyumlaştırması tamamlanmadı. Sayısal takograflar, AETR/AB sürücü
çalışma saatlerine göre programlanmıştır. Bu durum, sürücülerin ve yurtiçi
taşımacılıkta çalışan firmaların takograf kullanımı ve onu denetleyen trafik
kontrol ekipleri açısından sıkıntı yaratmaktadır.
Yol kenarı kontrol ve denetim mevzuatı AB standartlarında denetim açısından
yetersizdir. 2011 yılında hazırlanması gereken 2000/30/EEC denetim yönetmeliği
henüz hazırlanmamıştır. Trafik kontrol ekiplerinin sayısal takograf denetimlerinde
kullanacakları veri indirme cihazları ve analiz yazılımları bulunmadığı gibi ne
zaman tamamlanacağı da belli değil.

3 d) AB Mevzuatına Uyum için Öncelikli Alanlar
AB, karayolu taşımacılığı sektöründeki çalışanlar için yüksek düzeyde ekonomik
ve sosyal standartlar sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, yüksek düzeyde
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sosyal koruma sağlamak ve aynı zamanda nakliyecilerin emrinde modern araçgereçlerin kullanılması amacıyla çok çeşitli mevzuatlar çıkarmış ve uygulamıştır.
Türk yetkililerine gelindiğinde, AB ile devam eden üyelik müzakereleri
çerçevesinde bu alandaki mevzuatını uyumlaştırmak onların değişmez amacı
olmuştur ve her yerde olduğu gibi bu alanda da AB mevzuatına tam uyum
hedefiyle yorulmadan çalışmaya devam etmektedirler.

3 e) Karayolu Taşımacılığı Konusunda AB ve Türk Mevzuatının
Karşılaştırılması ve AB Mevzuatına Uyum İçin Öncelikli Alanlar
Türkiye’de takograf ve hız sınırlama cihazlarının kullanımına ilişkin mevzuat,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ölçüler ve Ayar başlığı altında çıkarılan
bir kanun hükmünde kararname ile düzenlenmektedir. Öte yandan, sürüş ve dinlenme süreleri mevzuatı Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğundadır; kontrollere
ilişkin mevzuat İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumluluğundadır, takograf teknik hizmetleri ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir (teknik hizmetlerin tip onayları ve akreditasyonu vb. dahil). Bu tür çeşitli sorumluluklar, karayolu nakliyecileri ve profesyonel sürücüler
için sağlam ve etkili bir operasyonel ortamın uygulanması ve AB müktesebatına
uyum açısından ele alınmalıdır, çünkü bu (sorumluluk dağılımı) AB üye ülkeleri
için söz konusu değildir..
Ayrıca, 16 Haziran 2010 tarihinden önce tescil edilmiş araçlar için Türkiye’de AB
onaylı analog takograf kullanma zorunluluğu, AB’de sayısal takograf zorunluluğu uygulanmadan önce kurulan analog takografların değiştirilmesini öngören
AB mevzuatı ile tam uyumlu değildir; bu durum sayısal takograf ile sadece söz
konusu aracın çalışmadığı durumlarda, kamyonun plakası değiştiğinde veya araç
satıldığında zorunlu hale gelmektedir. Ancak Türk mevzuatı, yurt içinde faaliyette olan araçları bile zorunlu kılmaktadır (ilk tescil tarihi 30 Haziran 2014’ten
sonra olan araçlar için şu anda zorunludur, ancak 1996 ve sonrasında üretilen
araçlar için analog takografların kademeli olarak sayısal olanlarla değiştirilmesi öngörülmektedir). Ancak, genel sistem altyapısına ilişkin bazı teknik sorunlar (eğitimli personel eksikliği, servis istasyonlarında teknik değerlendirme
prosedürlerinin sorunlu olması vb.) ve nakliye şirketlerinin sisteme uyum sağlama kapasite ve kabiliyetlerinin artırılması, Türk hükümetinin bu yönde yeni politikalar geliştirmesini zorunlu kılmaktadır ve bunların AB tarafından desteklenmesi ve yönlendirilmesi gerekmektedir.
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4

Teknik Koşullar

Ulaşım sektörü gelişen teknolojiler ile ilerlerken, ulaşım sektörlerinde kullanılan
araçların, yolların, güzergahların teknik şartları da günümüz dünyasına Daha
Yeşil ve Daha Akıllı olarak uyum sağlamıştır. Hem AB hem de Türkiye, teknik
koşulları iyileştiren çeşitli alanlarda (Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Akıllı Taşıma
Sistemleri vb.) yeni mevzuatlar çıkarmıştır. Hem AB hem de Türkiye önemli
gelişmeler kaydetmiştir ve Türkiye’nin AB müktesebatına sıkı bir şekilde uyum
sağlaması, her iki tarafın sektörlerini farklı bir aşamaya taşımaktadır. Bu bölümde
Teknik Koşullar konusunda AB ve Türk mevzuatlarında yapılan iyileştirmeler
değerlendirilecektir.

4. a. AB Mevzuatının Değerlendirilmesi
4.a.1. Araçların Teknik Koşulları
2014 yılında AB, “Yola Elverişlilik Paketi” olarak adlandırılan yeni bir yasal
önlemler paketini kabul etti. Yola elverişlilik paketini oluşturan üç direktif,
periyodik yola elverişlilik testleri ile ilgili 2014/45/EU sayılı Direktif, ticari araçlar
için teknik yol kenarı denetimleri ile ilgili 2014/47/EU sayılı Direktif ve araç tescil
belgelerine ilişkin 2014/46/EU sayılı Direktiftir.
Aktif güvenlik sistemleriyle ilgili olarak, yayaların ve diğer savunmasız yol
kullanıcılarının korunmasına ilişkin motorlu taşıtların tip onayına dair 14 Ocak
2009 tarih ve (EC) 78/2009 sayılı Tüzük, başka bir araçla kafa kafaya kaza olması
durumunda ön koruma sistemlerinin yapımı ve işleyişi için belirli gereklilikleri
ortaya koymuştur. Bisikletlilerin ve yayaların içinde bulunduğu kazaları önlemeye
yardımcı olabilecek teknolojinin bu koşullara tabi olmamasını sağlamıştır. Ayrıca
tip onaylı fren destek sistemlerinin (BAS) takılması şartını koymuştur.
Son olarak, ‘kör nokta’ azaltılarak yol kullanıcılarının güvenliği artırılmıştır. 10
Kasım 2003 tarih ve 2003/97/EC sayılı Direktif, AB’de sürülen yeni ağır vasıta
araçların ek ‘kör nokta’ dikiz aynalarına (geniş açı, yakınlık ve ileri görüş) sahip
olması gerektiğini şart koşmuştur. 11 Temmuz 2007 tarihli 2007/38/EC sayılı
Direktif, mevcut kamyon filolarının da bu cihazlarla donatılması şartını ortaya
koymuştur. 2003/97/EC Yönergesini yürürlükten kaldıran 13 Temmuz 2009
tarihli ve (EC) 661/2009 sayılı Yönetmelik 1 Kasım 2014’te yürürlüğe girdi ve
AB dışında kayıtlı araçlar için aynı tip dikiz aynalarını zorunlu hale getirdi. 2011
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yılında Komisyon, kör noktaların neden olduğu kazalar hakkında bir araştırma
yaptırdı ve Haziran 2012’de, ağır vasıtaların karıştığı kazaların yılda 1200’den
fazla ölümden sorumlu olduğunu ve dolayısıyla bu tür kazaları önlemeye yönelik
çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurgulayan 2007/38/EC Direktifinin
uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

4.a.2. Tehlikeli Malların Taşınması
21 Kasım 1994 tarih ve 94/55/EC sayılı Direktif, “Tehlikeli Malların Karayoluyla
Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasında” (ADR) ortaya konulan
kuralları iç taşımacılık alanına genişletmiştir. AB’de tehlikeli malların demiryolu
ve iç suyoluyla ve karayoluyla yurtiçinde taşınmasının tüm yönlerini kapsayan
ortak bir rejim oluşturan 24 Eylül 2008 tarihli 2008/68/EC sayılı Direktif ile
yürürlükten kaldırılmıştır. 3 Aralık 2012 tarihli 2012/45/EU sayılı Komisyon
Direktifi, bunu ADR’nin iki yılda bir güncellenen en son sürümüyle uyumlu
hale getirmiştir. ADR, yakın zamanda 2018/1485/EU sayılı Konsey Kararı ile
değiştirilmiştir.

4.a.3. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)
16 Aralık 2008’de Komisyon, AUS karayolu taşımacılığının devreye alınması için
bir eylem planı başlattı. Bu Eylem Planı, bir dizi girişime (yani, 2006’da başlatılan
e-Güvenlik girişimi) dayanıyordu ve öncelikli eylemleri belirledi. Aynı doğrultuda faaliyet gösteren 7 Temmuz 2010 tarihli ve 2010/40/EU sayılı AUS karayolu
taşımacılığına ilişkin Direktif, Avrupa Birliği’nde birlikte faaliyet gösterebilecek
AUS hizmetlerinin koordineli ve tutarlı bir şekilde konuşlandırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. AUS, örneğin otomatik hız ayarlayıcıları, istem dışı şerit
ayrılmalarını önleyen cihazları, kaza uyarı cihazlarını ve bir kaza durumunda
otomatik acil çağrı sistemlerini içermektedir.
Önümüzdeki yıllarda, genel olarak ulaşımın ve özel olarak da AUS’nin
dijitalleşmesi sayesinde önemli gelişmeler beklenmektedir. Dijital Tek Pazar
Stratejisinin bir parçası olarak Komisyon, yolcular ve işletmeler için ulaşım ağının
verimli yönetimini sağlamak üzere AUS çözümlerinden daha fazla yararlanmayı
amaçlamaktadır. Dahası, AUS belirli ve birleşik ulaşım türlerinde yolculukları
ve operasyonları iyileştirmek için kullanılacaktır. Ayrıca, Komisyonun,
Kooperatif-AUS’nin devreye alınması yoluyla, ulaşım sektöründe otomasyonun
önünü açarak, yeni nesil AUS çözümlerinin temelini oluşturmaya çalıştığını da
vurgulamak gerekir. Böylece bu sistemler, kablosuz teknolojiler aracılığıyla etkin
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veri alışverişine olanak tanıyarak araçların birbirleriyle, yol altyapısıyla ve diğer
yol kullanıcıları ile bağlantı kurmasını sağlayacaktır.

4. b. Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi
4.b.1 ADR ile Uyum
Türkiye, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığına
İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) 22 Şubat 2010 tarihinde imzacı ülke
olmuştur. Anlaşmanın zorunlu kıldığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
için Türkiye’de 24 Ekim 2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazetede
Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Yönetmelik 1 Ocak 2011’de yürürlüğe girdi, ancak işaretleme, etiketleme ve
paketlemeye ilişkin hükümlerin uygulanması için 1 Ocak 2012’ye kadar gerekli
bir geçiş süresine izin verildi. Karayolu taşıtları ve birimlerine ilişkin hükümlerde
geçiş süresi olarak 1 Ocak 2013 tarihine kadar izin verilmiştir. Bunun başlıca
nedeni, yurtiçi taşımacılık sektörünün mevcut durumunu Yönetmelikte belirtilen
hükümlere uyarlamak için zamana ihtiyaç duyması ve sektörün tam uygulamaya
yönelik sistemi kurmak için zamana ihtiyaç duymasıdır.
ADR, aşağıdakiler gibi çeşitli kurumları içeren çok disiplinli bir anlaşmadır;
^ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yetkili makam, ADR’nin uygulanmasını
düzenlemekten, koordine etmekten, gözetimden sorumlu,
^ İçişleri Bakanlığı; yol kenarı denetimlerinden sorumlu,
^ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; karayolu taşıtlarının ve basınçlı tankların
tip onayı ve testinden sorumlu,
^ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tehlikeli malların
bertarafından, güvenlik kılavuzları ve formlarından sorumlu.
^ Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, zehirli ve bulaşıcı
maddeler konusunda sorumlu (Sınıf 6)
^ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TENMAK; Radyoaktif maddeler
(Sınıf 7)
Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı yetkili kurum olan Karayolları Genel Müdürlüğü,
sorumlulukların ilgili paydaşlar arasında paylaşılması için gerekli prosedürleri
başlatmıştır. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında çalışma toplantıları
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yapılmış, 2006-2010 yılları arasında düzenlenen konferanslarda taslak yönetmelik
görüşülmüştür. İlgili paydaşları ve sorumluluk alanlarını belirlemek için bir
araştırma yapılmıştır. 20 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da ilgili tüm kamu kurumları,
paydaşlar ve STK’ların katılımıyla 1. Tehlikeli Mallar Zirvesi toplanmıştır. Bu
dönemde AB tarafından finanse edilen Projeler (Hizmet, Eşleştirme ve TAIEX)
kapsamında teknik destek alınmıştır. Paydaşların ihtiyaçlarını dikkate almak ve
farkındalığı artırmak amacıyla Tehlikeli Madde Taşımacılığı Platformu (TOBB
bünyesinde ve UND destekli STK platformu) kuruldu.
Sürücü Eğitimlerini düzene sokmak için ilgili süreç şunları içermektedir;
^ Eğitim merkezlerinin/kursların onaylanması
^ Soru setlerinin hazırlanması
^ Adayların değerlendirilmesi
^ Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Tarafından
Sertifika Verilmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yeni bir özel daire kuruldu. Bu itibarla,
“Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü”, tehlikeli maddelerin
tüm taşıma türleri vasıtasıyla taşınmasıyla, yani tehlikeli maddelerin tek bir
birim üzerinden karayolu, demiryolu, hava, deniz ve iç suyoluyla taşınmasını
düzenlemek, izlemek ve denetlemek ile ilgilenmektedir.
Ulusal Otoritenin gerekli ek ulusal mevzuat ve idari düzenlemelere ilişkin
faaliyetleri aşağıdakileri içermektedir:
^ Yetkili makamların tanımlanması ve organizasyonu
^ Yetkili makamların sabit yetkinliği
^ İcra ve para cezalarına ilişkin mevzuat
^ Eğitimli icra memurları
^ Araçların, tankların ve ambalajların onaylanması, test edilmesi ve
periyodik muayeneleri için prosedürler
^ Muafiyetler için prosedürler
^ Katılımcılar ve yetkililer arasında yakın işbirliği
^ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları (TMGD) Mevzuatı
^ Taşınabilir Basınçlı Ekipman (TBE’ler)—halihazırda mevcut
^ Rotaların ve park alanlarının tanımlanması.
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^ Açıkça düzenlenmiş mevzuat, tercihen tüm taşıma türleri için bir yasa
Uluslararası düzeydeki yeni uygulamalarla birlikte mevzuatın yenilenmesi bir
zorunluluk haline gelmiş ve yeni “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasına
İlişkin Yönetmelik” 24 Nisan 2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.

4.b.2. Uluslararası Sürücü Belgesi
Türkiye, sürücü belgelerinin AB standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla,
“Karayolu Trafik Sözleşmesi” (UNECE) ve “Bu Sözleşmeyi Tamamlayan
Avrupa Anlaşmasına” taraf olmuştur ve 2918 Sayılı Karayolu Trafik
Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılmıştır
. AB ile uyumlu sürücü belgesi dağıtım süreci 2016 yılında resmi olarak başlatıldı.

4.b.3. Tünel İşletme Yönetmeliği
Tünel İşletme Yönetmeliği, AB mevzuatına uygun olarak, tünellerde asgari
güvenlik koşullarına ilişkin 4 Ağustos 2015 tarih ve 29435 sayılı Resmi Gazetede
yayımlandı. Benzer şekilde AB mevzuatına uygun olarak hazırlanan Karayolu
Altyapı Güvenliği Yönetimi Yönetmeliği de 21 Ekim 2018 tarih ve 30572 sayılı
Resmi Gazetede yayımlandı.

4.b.4. Trafik İşareti Standartları
2020 yılında Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü, “Yol İşaretleri ve Sinyalleri
Hakkında Viyana Sözleşmesi” ve “Avrupa Anlaşmasına Ek Yol İşaretleri
Sözleşmesini ve Protokolünü Tamamlayan 1968 Avrupa Anlaşması Yol İşaretleri
ve İşaretleri Sözleşmesi” ile uyumlu yeni bir Trafik İşareti Standartları Kılavuzunu
uygulamaya koymuştur. Kılavuzda trafik işaretlerinin tasarımı ve kullanımı ile
söz konusu temel ilkelere yer verilmiş olup, araç trafiğine açık tüm karayollarında
bu ilkelere uyulması zorunludur.
Kılavuz, aşağıdaki gibi beş temel kuralı belirtmektedir:
1. Standartlara uygun olmayan işaretler kullanılamaz.
2. İşaret ve sinyallerin usulüne uygun kullanılması sağlanmalı ve gereksiz
kullanımlar engellenmelidir.
3. İşaret ve sinyaller Gündüz-Gece gereksinimlerine göre ayarlanmalı ve
düzenlenmelidir.
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4. Yol işaretleri ve sinyalleri sadece yolu bilenler için değil, herkes için
hazırlanmalıdır.
5. Yol işaret ve sinyallerinin yerleştirilmesi ile görevlendirilen kuruluşlar,
kılavuzda belirtilen talimatlara uymak zorundadır.

4.b.5. Taşıt Ağırlık ve Boyut Yönetmeliği
Motorlu taşıtlar ve römorklarının kütleleri ve boyutları için tip onayı gerekliliklerine
ilişkinAvrupaParlamentosuveKonseyinin(EC)661/2009SayılıTüzüğünüuygulayan
ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2007/46/EC Yönergesinde değişiklik yapan
12 Aralık 2012 tarih ve (AB) 1230/2012 Sayılı Komisyon Tüzüğü ile uyumlu olarak
, Taşıt
Ağırlık ve Boyut Yönetmeliği 12 Ekim 2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede
yayımlandı”.

4.b.6. Tehlikeli Malların Taşınması
Tehlikeli malların karayoluyla taşınmasına ilişkin uygulama mevzuatı, AB
müktesebatına daha fazla uyum sağlamak için Nisan ayında değiştirilmiştir.
Kamyon şoförlerinin mesleki açıdan yetkin olması ve tehlikeli malları
taşıyan araçların test edilmesi ve sertifikalandırılması için kapasite
artırılmıştır. Değiştirilen karayolu trafik mevzuatı, sürücü ehliyeti format
gerekliliklerini beş yıllık bir süre boyunca AB kurallarıyla uyumlu hale
getirmektedir. Karayolu altyapısının ve tehlikeli malları taşıyan araçların
teknik muayenelerine ilişkin yönetmelik Nisan ayında yürürlüğe girmiştir
. 1990 yılından önce üretilen yolcu/yük taşımacılığında kullanılan eski ticari
araçların kademeli olarak yoldan çekilmesi vergi teşvikleri ile devam etmektedir.
Şu ana kadar 1990 öncesi 118,557 adet motorlu araç piyasadan çekilmiştir. Ağırlık,
boyut ve diğer hususlardaki kurallara uyumu sağlamak için ticari araçlarda
yapılan kontrollerde önemli bir artış bulunmaktadır.

4. c. AB ve Türk Mevzuatının Karşılaştırılması ve Mukayesesi
IPA Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (SOPT), Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği mali desteğinin Türkiye’deki
ulaştırma sektörüne kanalize edilmesi için ana araçtır. Program, Avrupa
Komisyonu – Genişleme Genel Müdürlüğü ve AB Ankara Delegasyonu – ve
ayrıca ulaşım sektöründe aktif olan sosyal ortaklar ve sivil toplum kuruluşları ile
diyalog içinde geliştirildi.
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Karayolu taşımacılığı mevzuatının teknik yönleriyle ilgili olarak, hedefler ve
öncelikler, Türk hükümeti ve AB’nin mevcut stratejilerine dayanmaktadır. En
önemlileri Türkiye’nin 10. ve 11. Ulusal Kalkınma Planıdır; Bir yanda Ulaştırma
ve İletişim Stratejisi – Vizyon 2023, diğer yanda AB’nin Türkiye için önümüzdeki
dönemde AB destek önceliklerini belirleyen Ülke Stratejisi Belgesi.
2014-2020 Programının genel amacı, Türkiye’de AB standartlarına uygun,
rekabetçi, erişilebilir ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi aracılığıyla ekonomik
ve sosyal kalkınmaya ve AB entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.
Programın tematik öncelikleri hem ulusal hem de AB politika çerçeveleriyle
uyumludur:
Taşımacılığın sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak;
■ Taşıma sisteminin verimliliğini artırmak;
■ Hem ulusal hem de kentsel düzeyde bireyselden sürdürülebilir, erişilebilir ve
kapsayıcı toplu taşıma türlerine geçişi teşvik etmek;
■ Türk ulaştırma sektörünü AB ulaştırma müktesebatıyla aşamalı olarak
uyumlu hale getirmek, idari kapasiteyi daha da geliştirmek ve Tek Avrupa
Ulaştırma Alanı ile daha fazla entegrasyonu kolaylaştırmak.
Program, AUS Stratejisi ve Eylem Planının uygulanmasının yanı sıra bağlantılı
ulusal yatırımı desteklemeyi ve ayrıca ulusal ulaşım sisteminin sürdürülebilirliğini
ve güvenliğini artırmayı amaçlayan eylemleri içermektedir ve AB müktesebatına
daha fazla uyum sağlamak ve ulaştırma ile ilgili ortak hedeflere ulaşmak amacıyla
Programın uygulanması konusunda AB’den daha fazla destek beklenmektedir.
AB mevzuatı ile ilgili olarak, karayolu taşımacılığına ilişkin teknik koşullar
oldukça ileri düzeydedir. Üye Devletlerdeki farklı araç türlerinin çeşitli teknik
yönlerini daha da geliştirmek AB için son derece önemlidir. Türk mevzuatı da
bu alanda muazzam bir yenilik ve yaratıcılık göstermiştir ve AB mevzuatına tam
olarak uyum sağlamaya devam etmektedir. Bu bağlamda, bu alandaki teknik
koşulları iyileştirmeyi amaçlayan yeni tekliflerin düzenlenmesine devam edilmesi
gerekmektedir.

4 d) AB Mevzuatına Uyum için Öncelikli Alanlar
Gümrük Birliği anlaşması sayesinde Türk taşımacılığının AB’nin Asya ve Orta
Doğu ile bağlantısı için rekabetçi ve önemli bir rota haline gelmesiyle birlikte,
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2000’li yılların başından itibaren Türkiye AB müktesebatına uyum için elinden
gelen çabayı göstermiştir. Trafik işareti standartları, tünel işletmeciliği, sürücü
ehliyeti ve diğer mevzuata ilişkin uyum, “herkes için yol” ilkesi etrafında daha
birleşik bir modele odaklanmaktadır.

4. e. Karayolu Taşımacılığı Konusunda AB ve Türk Mevzuatının
Karşılaştırılması ve AB Mevzuatına Uyum İçin Öncelikli Alanlar
AB Üye Devletlerindeki teknik kriterlere ilişkin mevcut olumlu gelişmelerin ve
evrimin Türk yasama düzeyinde titizlikle takip edilmeye devam edilmesi büyük
önem taşımaktadır. Türkiye’nin bu alandaki uyumu halihazırda oldukça ileri
düzeydedir ve önümüzdeki yıllarda daha da gelişmesi beklenmektedir.
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5

Yol Güvenliği

DSÖ’ye göre, her yıl yaklaşık 1,3 milyon insan trafik kazaları sonucu hayatını
kaybetmektedir. 20 ila 50 milyon arasında daha fazla insan ölümcül olmayan
yaralanmalara maruz kalıyor ve birçoğu yaralanmalarının bir sonucu olarak
engelli kalıyor. Karayolu kazaları, bireylere, ailelerine, topluluklara ve bir bütün
olarak uluslara önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar,
yaraları nedeniyle ölen veya sakat kalanlar ve yaralılara bakmak için işten veya
okuldan izin alması gereken aile üyeleri için tedavi masraflarının yanı sıra
üretkenlik kaybından kaynaklanmaktadır. Karayolu trafik kazaları çoğu ülkeye
gayri safi yurtiçi hasılasının %3’üne mal olmaktadır.
Hem AB hem de Türkiye, trafik kazası ölümlerini azaltmak için çalışmıştır.
Birleşmiş Milletler’in 2011 yılında trafik kazası ölümlerini %50 oranında
azaltmaya yönelik 64/255 sayılı kararının ardından, her iki taraf da daha güvenli
ve sürdürülebilir yollara ilişkin stratejik bir kalkınma planı geliştirdi. Buna
rağmen her iki taraf da kararda belirlenen hedefe ulaşamadı, AB ve Türkiye bu
alanda önemli ilerleme kaydetti.
Bu bölümde, rapor her iki tarafça karayolu güvenliği konusunda geliştirilen
müktesebatı inceleyecektir. Bunu yaparak, analiz sırasında bir karşılaştırma ve
varsayımsal politik önerilerde bulunulacaktır.

5. a. AB Mevzuatının Değerlendirilmesi
5.a.1. AB Yol Güvenliği Politikası Yönelimleri 2011 – 2020
“2011-2020 Yol Güvenliğine İlişkin Politika Yönelimleri”, yol güvenliği politikası
yetkinliğinin AB ve Üye Devletler arasında paylaşıldığı göz önüne alınarak,
bu on yıl boyunca yol güvenliğine ilişkin AB düzeyindeki eylemin çerçevesini
oluşturmuştur. Politika Yönelimleri, 2010 ve 2020 yılları arasında karayolu
ölümlerini %50 oranında azaltma stratejik hedefini koymuştur ve yedi odak
alanda (sürücülerin eğitimi ve eğitimi, trafik kurallarının uygulanması, daha
güvenli yol altyapısı, daha güvenli araçlar, modern teknolojiler, yaralanmalar ve
acil müdahale, savunmasız yol kullanıcıları) eylemler önermiştir.
2018’in başlarında tamamlanan teknik bir çalışma, bu ara değerlendirmeyi
güncelledi ve strateji dönemi boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsamını
analiz etti. Bu çalışma, motosikletler için gelişmiş ve kilitlenme önleyici frenleme
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ve trafik suçlarının sınır ötesi yaptırımı ile otomatik acil durum çağrı sistemi
(e-Call) üzerinde AB girişimlerinin beklenen etkisine dikkat çekmiştir. Ancak,
birçok eylemin halen devam etmekte olduğu ve 2020’den önce büyük etkiler
gösterme olasılığının düşük olduğu ve Üye Devlet düzeyindeki uygulamanın
değişken olduğu da kaydedilmiştir. Sonuç olarak, çalışma, genel bir Güvenli
Sistem yaklaşımının bir parçası olarak “AB yol güvenliği amaçları, hedefleri
ve kanıta dayalı stratejinin daha da geliştirilmesi için kayda değer bir kapsam”
bulmuştur. Çalışmada, “ölüm ve ciddi yaralanmaların önlenmesi ve azaltılması
üzerine net bir odaklanma, kapsayıcı bir temin çerçevesi ve yol güvenliğine
yönelik kapasite ve yatırımı artırmak amacıyla diğer toplumsal hedeflerle
uyum sağlamak için kapsamın genişletilmesi” tavsiye edildi. Ayrıca, müdahale
stratejisine ve teminine yönelik odak sağlamak için doğrudan ölüm ve ciddi
yaralanmanın önlenmesi ile ilgili olarak, “Vizyon Sıfıra” giden yolda yeni geçici
hedeflerin belirlenmesini ve Avrupa düzeyinde karayolu güvenliği için bir dizi
anahtar performans göstergesinin oluşturulmasını (KPI’ler) tavsiye etmiştir.

5.a.2. Yol Güvenliğine İlişkin Valetta Deklarasyonu 2017
Deklarasyon, 2017 yılına kadar neler başarıldığının ve başlangıç beyanı ile neler
başarılabileceğinin altını çizmekte ve Üye Devletleri mevcut Yol Güvenliği
planına göre harekete geçmeye teşvik etmektedir. Deklarasyon, trafik kazalarında
ölüm oranını düşürme konusunda kaydedilen ilerlemeyi görmezden gelmiyor;
bunun yerine, “2018 yılına kadar MAIS73+ travma ölçeğine dayalı ortak bir
tanım kullanarak güvenilir ve karşılaştırılabilir verilerin rapor edilmesi” gibi yol
kazalarına karşı önleyici tedbirlerin alınmasını teşvik etmektedir.
Vurgulanan diğer noktalar ise şu şekildedir:
^ Üye Devletler arasındaki işbirliğini geliştirmek
^ Bisiklete binmenin ve yürümenin hareketlilik planlarında, güvenlik
politikalarında ve önlemlerinde hesaba katmak ve mümkün olduğunda
özel altyapının dahil edilmesini düşünmek,
^ Daha güvenli yol altyapısı geliştirerek yol kullanıcılarının güvenliğini
artırmak,
^ Hareketlilik planlamasının bir parçası olarak, azaltılmış hız sınırlarını
genişletme ve entegre etme olasılığı vb. konusunda ilgili paydaşlarla
etkileşim kurmak.
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^ e-Call sisteminin etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlamak ve kurtarma
sürelerini azaltmak,
^ Avrupa çapında yol güvenliği kültürünü teşvik etmek,
^ Kanıtlanmış güvenlik avantajlarıyla uyumlu ve birlikte çalışabilir,
bağlantılı ve otomatikleştirilmiş araçların dağıtımını desteklemek,
^ işbirliği ve en iyi uygulamaların değişimi de dahil olmak üzere yol
güvenliği kurallarını etkili bir şekilde uygulamak ve karayolu uygulama
kurumlarına destek sağlamak

5.a.3. Vizyon Sıfır
Avrupa Komisyonu, Mayıs 2018’de yayınlanan “Avrupa Hareket Halinde”
Paketinde, orta vadeli bir Stratejik Eylem Planı ile birlikte AB yol güvenliği
politikasına yeni bir yaklaşım ortaya koydu. Komisyonun bu Bildiriminin amacı
, yeni politikanın nasıl eyleme dönüştürüldüğünü ortaya koymaktır. AB, bu iddialı
ve uzun vadeli amacını, yani 2050 yılına kadar sıfır ölüme yaklaşma (“Vizyon
Sıfır”) hedefini yeniden teyit etmiştir. AB ulaştırma bakanları, Mart 2017 tarihli
yol güvenliğine ilişkin Valletta Deklarasyonunu Konsey kararlarında onaylayarak,
ilk kez ciddi yaralanmaları azaltma hedefini, yani AB’deki ciddi yaralanmaların
sayısını 2020’den 2030’a kadar yarıya indirme hedefini de koydular.
“Avrupa Hareket Halinde” çağrısına yanıt olarak, araç üreticileri, otomotiv
tedarikçileri ve otomobil kulüplerinden oluşan bir koalisyon, hedeflenen
bilinçlendirme kampanyaları, teknolojileri piyasaya çıkarmayı amaçlayan
araştırma çalışmaları ve araç güvenliği teknolojilerinin etkin kullanımı
konusunda sürücüleri bilgilendirmeyi içeren önlemlerle, 2050 yılına kadar
“Vizyon Sıfıra” katkıda bulunma taahhüdü imzaladı. Komisyon, yenilenmekte
olan, dünyadaki yol güvenliğine yönelik en büyük sivil toplum platformu Avrupa
Yol Güvenliği Sözleşmesi’nin bir parçası olarak bu tür taahhütlere görünürlük
kazandıracak. Komisyon ayrıca, Avrupa Ulaştırma Güvenliği Konseyi ile işbirliği
içinde, başlangıçta karayolu güvenliği performanslarını iyileştirmeye yönelik en
fazla kapsama sahip altı AB Üye Devletine odaklanan ve Avrupa Parlamentosu
pilot projesi ile mümkün kılınan bir kapasite geliştirme ve eşleştirme programı
olan “AB Yol Güvenliği Değişimi” programını başlatmıştır.
Bu hedeflere doğru ilerlemek için “Avrupa Hareket Halinde” Bildiriminde yeni bir
yaklaşım ortaya konmuştur. İlk olarak, “Vizyon Sıfır” zihniyetinin hem politika
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yapıcılar arasında hem de genel olarak toplumda şimdiye kadar olduğundan
daha fazla yer edinmesi gerekiyor. İkinci olarak, AB düzeyinde “Güvenli Sistemi”
hayata geçirmemiz gerekiyor. Temel unsurlar; güvenli araçlar, güvenli altyapı,
güvenli yol kullanımı (hız, ayık sürüş, emniyet kemeri ve kask takma) ve daha
iyi bir çarpışma sonrası bakımın sağlanmasıdır; bunların tümü Güvenli Sistem
yaklaşımında köklü ve önemli faktörlerdir. Üçüncüsü, mobil cihazlar tarafından
artan dikkat dağınıklığı olgusu gibi yeni trendlerle yüzleşmeye hazır olmalıyız.
Bağlantı halinde olma ve otomasyon başta olmak üzere bazı teknolojik gelişmeler
gelecekte insan hatalarının rolünü azaltarak yeni yol güvenliği fırsatları
yaratacaktır.

5.a.4. Güvenli Sistem
Avrupa’da adı geçen ve tasarlanan Güvenli Sistem yaklaşımına göre, trafik
kazalarında ölüm ve ciddi yaralanma, hareketlilik için ödenmesi gereken
kaçınılmaz bir bedel değildir. Kazalar meydana gelmeye devam edecek olsa da,
ölüm ve ciddi yaralanmalar büyük ölçüde önlenebilir. Güvenli Sistem yaklaşımı,
daha affedici bir yol sistemini hedeflemektedir. İnsanların hata yapacaklarını
kabul eder ve insan kırılganlığının fiziğini dikkate alarak insanların bu hatalardan
ölmesini önlemek için katmanlı bir önlem kombinasyonunu savunur. Örneğin
daha iyi araç yapımı, iyileştirilmiş yol altyapısı, daha düşük hızlar; bunların hepsi
çarpışmaların etkisini azaltma kapasitesine sahiptir. Birlikte ele alındığında,
bir öğe başarısız olursa diğerinin en kötü sonucu önlemek için telafi etmesini
sağlayan koruma katmanları oluşturmalıdırlar.
Çerçevenin uygulanması, ulusal idarelerin her birinden üst düzey temsilcilerden
oluşan ve rolü gözden geçirilmiş, şeffaf çalışma yöntemlerine dayalı olarak
stratejik tavsiye ve sık geri bildirim içerecek şekilde geliştirilmiş bir grup olan
Yol Güvenliği Üst Düzey Grubu tarafından denetlenmektedir. Grubun yılda bir
düzenlediği toplantı artık paydaşlara açıktır ve ayrıca Komisyon her iki yılda bir
sonuç konferansları düzenlemeyi planlamaktadır. Komisyon ayrıca, çerçevenin
işleyişini yönlendirmek ve bundan türeyecek herhangi bir ek politika girişimini
yönlendirmek için tüm Genel Müdürlüklerini yol güvenliği hedefleriyle ilgili
politikalara dahil ederek üst yönetim düzeyinde daha sistematik bir koordinasyon
sağlamaktadır.
Farklı iş kollarını bir araya getirmek ve hem AB içinde hem de dünya çapında
yol güvenliğini ilerletmek amacıyla, AB Ulaştırma Komiseri, yol güvenliği
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ve sürdürülebilir hareketliliğin ilgili yönleri için bir Avrupa Koordinatörü
görevlendirmiştir.

5.a.5. E-güvenlik
Komisyon tarafından 2003 yılında oluşturulan ve 2011 yılından bu yana “iMobility”
olarak bilinen “e-Güvenlik Forumu”, tüm karayolu güvenliği paydaşlarının
e-Güvenlik ile ilgili tavsiyelere uymasını teşvik etmeye ve gözlemlemeye ve araç
güvenlik sistemlerinin devreye alınmasını ve kullanımını desteklemeye yönelik
ortak bir platformdur.
AB çapında birlikte çalışabilir e-Call hizmetinin konuşlandırılmasına ilişkin 15
Mayıs 2014 tarih ve 585/2014/EU sayılı Kararın ardından, Üye Devletler, en geç 1
Ekim 2017 tarihine kadar e-Call’ları işlemek için gereken Kamu Güvenliği Yanıt
Noktalarının (PSAP) altyapısını kurmakla yükümlü hale gelmişti. 2015 yılında
yapılan bir ara değerlendirme, AB yol güvenliği çalışmalarının genel olarak doğru
yolda olduğu sonucuna varmıştır. AB düzeyindeki eylem katma değer gösterdi
ve özellikle nispeten düşük yol güvenliği seviyelerine sahip Üye Devletlerde
değişimi hızlandırması olasıydı. Tamamlanması ve takip edilmesi gereken
birkaç eylem olduğundan, stratejik hedefe ulaşmak için sürekli çaba sarf etmeye
ihtiyaç vardı. Bununla birlikte, Üye Devlet düzeyindeki eylemler, örneğin trafik
kurallarının daha iyi uygulanması, özellikle aşırı hız suçlarını hedefleme gibi hızlı
iyileştirmeler elde etmek için en yüksek potansiyele sahipti. Ciddi yaralanmaların
ölümler kadar hızlı azalmadığını gören değerlendirme (kısmen, örneğin daha
güvenli araçlar ve daha iyi çarpışma sonrası bakım ile önlenen bazı ölümlerin
ciddi yaralanma istatistiklerini artırması nedeniyle), ciddi yaralanmalara yönelik
belirli bir azaltma hedefinin ölüme ilişkin hedefi tamamlayabileceğini öne
sürmüştür. Ayrıca, özellikle çevresel, ekonomik, sağlık ve sosyal konularla ilgili
olarak diğer politika hedefleriyle tutarlılığın sağlanmasının yanı sıra, savunmasız
yol kullanıcıları için önlemlere özel dikkat gösterilmesini de tavsiye etmiştir.

5.a.6. E-call
13 Haziran 2013’te Komisyon, e-Call Kamu Güvenliği Yanıt Noktalarına ilişkin
Komisyon stratejisini tamamlamaya yönelik bir öneriyi, yani (EU) 305/2013 Sayılı
Yetkilendirilmiş Tüzük tarafından belirlenen spesifikasyonlara uygun olarak
PSAP’lerde AB çapında birlikte çalışabilir e-Call’un devreye alınması hakkında
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Kararına ilişkin öneriyi kabul etmiştir.

60

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

MEVZUATA İLİŞKİN MASABAŞI ARAŞTIRMA RAPORU

Avrupa Parlamentosu ve Konsey Mayıs 2014’te, e-Call cihazının araçlara (kişisel
araçlar ve ticari hafif araçlar) zorunlu olarak takılmasına, AB topraklarındaki
tüm e-Call aramalarının işlenmesi için gerekli e-Call altyapısının 1 Ekim 2017
son tarihine kadar zorunlu olarak takılmasına ilişkin Tüzüğün uygulama
tarihinden en az 6 ay önce devreye alınmasını öngören bu teklif üzerinde bir
anlaşmaya varmıştır. Ayrıca, Yetkilendirilen Tüzükte belirtilen özelliklere uygun
olarak, Üye Devlet tarafından tanınan özel kuruluşlara e-Call aramalarının
alınması ve işlenmesiyle ilgilenmeye izin verme hakkı da dahil olmak üzere, her
Üye Devletin acil durum hizmetlerini en uygun maliyetli ve ihtiyaçlarına uygun
şekilde organize etme hakkı bulunmaktadır. Araç içi sistemler de, tüm yeni
M1 ve N1 araç türlerinde (binek araçlar ve hafif ticari araçlar) e-Call zorunlu
kılmak üzere 2007/46/EC Direktifi tarafından sağlanan çerçeve dahilindeki teklif
kapsamındadır.
Nisan 2015’te Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 31 Mart 2018’den itibaren tüm
yeni M1 ve N1 araçlarına 112 tabanlı e-Call araç içi sisteminin zorunlu olarak
takılmasını sağlayan ve araç sahibinin 112 tabanlı e-Call araç içi sistemine ek
olarak benzer bir hizmet sunan TPS e-Call araç içi sistemini kullanma hakkını
temin eden bu teklif üzerinde bir anlaşmaya varmıştır. (EU) 2015/758 sayılı
Tüzük, 19 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

*
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5. b. Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi
5.b.1. 2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı

12 Temmuz 2012 tarihinde, “2011-2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi
ve Eylem Planı”na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmış ve
yürürlükteki planın gidişatını izlemek ve raporlamak üzere “Karayolu Trafik
Güvenliği Stratejisi Koordinasyon Komitesi” oluşturulmuştur. Plan altı
uygulama alanı altında yapılandırılmıştır: “Trafik Yönetimi”, “Güvenli Yollar”,
“Bilgilendirilmiş Yolcular”, “Dezavantajlı Gruplar İçin Yolların Güvenliği”,
“Kaza Sonrası Acil Durum ve Müdahale” ve “Araç Güvenliği”. Alınan önlemler
sonucunda OECD rakamlarına göre Türkiye’de 2015-2019’da 100.000 kişi başına
ölümlü trafik kazası %33 oranında azaldı.

5.b.2. Roadpol
Türkiye, 2019 yılında Roadpol’un Kurucu Üyelerinden biriydi. Nisan 2021’de
Türkiye, Roadpol düzenlemeleri doğrultusunda bir yol hız kontrolü gerçekleştirmiş
ve hatta kontrolün uygulanması Roadpol programının bir parçası olarak teşvik
edilmiştir. Hız kontrolü sonucunda 11.809 sürücüye para cezası kesilmiştir.

5.b.3.Güvenli Sistem ve Vizyon Sıfır
2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, yol güvensizliğinden
kaynaklanan kazaların zararlı etkileri doğrultusunda hareket etmektedir.
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Tanımlanan her bir mihenk taşı, 2021-2030 Stratejik Karayolu Güvenliği Planında
oluşturulan “Güvenli Sistem” ve “Vizyon Sıfır” ilkelerine ve planla belirlenen
hedeflere ulaşmak için azami etkinlikle tasarlanan yol güvenliğine yönelik gerekli
tüm operasyonlara dayanmaktadır.
İyileştirmek üzere seçilen alanlar, yüksek araba kazası riskine sahiptir. Belirlenen
sebepler; “Aşırı ve Uygunsuz Hız”, “Savunmasız Yolcuların Korunması” ve “Sık
Sık Kaza Olan Noktaların İyileştirilmesidir”. Bu planla Türkiye, 2030 yılı sonuna
kadar ölümlü trafik kazalarında %50 azalma olmasını beklemektedir.

5.b.4. Yol Kenarı Denetim Mekanizması
Yol güvenliğinin daha iyi bir Yol Kenarı Denetim Mekanizması ile sıkılaştırılması
ve iyileştirilmesi için 3 Haziran 2021’de 31500 sayılı Resmi Gazetede Ulaştırma
Hizmetleri Denetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı,
karayolu taşımacılığı hizmetleri alanında yürütülecek faaliyetlerin denetimlerine
ilişkin usul ve esaslar ile denetimi yapacak personelin nitelikleri, görev, yetki,
sorumluluk ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu Yönetmelik, denetim
görevlilerinin görev, yetki, sorumluluk, yükümlülük ve niteliklerini, idari para
cezası karar tutanaklarının düzenlenmesi ve takibinde uygulanacak usul ve
esasları, ihlal tespit tutanaklarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları ve
yapılacak uyarılara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

5. c. AB ve Türk Mevzuatının Karşılaştırılması ve Mukayesesi
Genel ulaştırma müktesebatına ilişkin olarak, Türkiye, ulaştırma sektöründeki
uyum düzeyini değerlendirmek ve boşlukları ve ihtiyaçları karşılamaya
yönelik eylemleri belirlemek için yeni ve kapsamlı bir çalışma hazırlamaktadır
. Avrupa Komisyonu, karayolu taşımacılığı konusunda 2021 Türkiye raporunda,
yasal çerçevenin AB müktesebatına uyum konusunda iyi bir hazırlık düzeyinde
olduğunu kaydetmiştir. Ayrıca raporda, Türkiye’nin 2020 Stockholm
Deklarasyonu ve 2021-2030 dönemine ilişkin AB Karayolu Güvenliği Politikası
Çerçevesi doğrultusunda Karayolu Güvenliği Stratejisi ve Eylem planını kabul
ettiğini belirtmektedir. Ayrıca Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın Karayolu Trafik
Güvenliği Öncü Ajansı’ndan sorumlu olarak atandığı belirtilmiştir. Ayrıca rapor,
güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hareketliliğe ulaşmak için yapılandırılmış bir
yasal çerçevenin benimsenmesini etkin bir şekilde öngören Türkiye tarafından
benimsenen yeni bir Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) Stratejisinden bahsetmektedir.
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Rapor, AB’nin Yeşil Yol girişimi ve Türkiye’nin bu açıdan katılımıyla ilgili olarak,
Türkiye’nin COVID-19 salgını sırasında etkin bir şekilde işbirliği yaptığını
ve sürüş ve dinlenme süreleri, takograf aracılığıyla konumlandırma, karayolu
taşımacılığı işletmecisinin mesleğe ve uluslararası nakliye pazarına erişimi
ve ayrıca karayolu taşımacılığı sektöründe sürücülerin görevlendirilmesi ile
ilgili olduğundan, Birinci Hareketlilik Paketi ile ilgili karayolu taşımacılığı
müktesebatının revizyonlarına uyum sağlamasının beklendiğini belirtmektedir.
Karayolu taşımacılığına ilişkin yasal çerçeve, AB müktesebatına uyum konusunda
iyi bir hazırlık düzeyindedir. 2019-2020 döneminde bir miktar ilerleme
kaydedilmiştir. Türkiye, ticari araçlarda son beş yılda yol kenarı denetimlerini
ikiye katlamıştır.
11. Beş Yıllık Ulusal Kalkınma Planında aşağıdaki hedefler tanımlanmıştır:
“508.2. Yol güvenliğini, yük güvenliğini ve çevre korumasını iyileştirmek için
kurumsal denetimler artırılacak ve etkin hale getirilecektir.
512.3. Trafik güvenliği alanında faaliyet gösteren mevcut kurum ve kuruluşlar
arasındaki koordinasyon ve veri alışverişi en üst düzeye çıkarılacaktır.
512.4. Trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için ileri düzey yol kullanımı
ile denetimler iyileştirilecektir.”
Ulaştırmada Enerji Verimliliği Yönetmeliği Mayıs 2019’da yayınlanmıştır.
Türkiye’nin, Stockholm Deklarasyonu ve 2021-2030’u kapsayan yeni AB karayolu
güvenliği stratejisi doğrultusunda karayolu ölümlerini %50 varan oranda yarıya
indirmek için hedefler belirlemesi beklenmektedir. İlgili paydaşlar arasında
daha iyi hedefleme, izleme ve koordinasyon sağlamak için karayolu güvenliği
öncü kurumunun oluşturulması önemli bir adımdır. Akıllı ulaşım hizmetlerine
ilişkin AB müktesebatının benimsenmesinde ilerleme kaydedilmemiştir. Kentsel hareketlilik de dahil olmak üzere Akıllı Ulaşım Sistemi (AUS) sektörünün
gelişimine daha geniş destek sağlamak için, yapılandırılmış bir yasal çerçeve ve
daha güçlü kurumsal kapasiteye ihtiyaç vardır.

5. d. AB Mevzuatına Uyum İçin Öncelikli Alanlar
Türkiye, “Avrupa Hareket Halinde” planında belirtildiği gibi, AB’nin karayolu
güvenliği müktesebatına uyum sağlamak için önemli bir çaba sarf etmiştir. Güvenli
Sistem ve Vizyon Sıfır yaklaşımları, Türkiye’nin karayolu güvenliğine uyumunda
ana başlıklar haline gelmiştir. Vizyon Sıfır’ın da belirttiği gibi, 2050 yılına kadar
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kazalardan kaynaklanan ölüm oranını %0’a indirmek, yeni yayınlanan eylem
planı ile Türkiye için bir öncelik haline gelmiştir ve süreci AB Standartlarına
göre şekillendirmiştir. Türkiye, Vizyon Sıfır’a ek olarak, karbon emisyonu, gaz ve
karayolu tüzükleri ile ilgili mevzuatlarla Yeşil Mutabakat etrafında inşa edilmiş
güvenli bir sistem şemasına öncelik vermiştir. Özellikle Karayolu Sözleşmesi
yapılırken, Yeşil Alanların korunmasına ilişkin mevzuat, yol güvenliği açısından
bir uyum olarak kabul edilebilir (Yeşil Mutabakat hedefleri).

5. e. Karayolu Taşımacılığı Konusunda AB ve Türk Mevzuatının
Karşılaştırılması ve AB Mevzuatına Uyum İçin Öncelikli Alanlar
Yol kenarı denetimleri titizlikle gerçekleştirilmektedir, ancak özellikle
kargo güvenliği gibi yeni yola elverişlilik ilkelerinin getirilmesi için
mevzuat ve prosedürlerin güncellenmesi gerekmektedir. Karayolu güvenliği
politikalarının müktesebatla uyumlu hale getirilmesine ve ‘vizyon sıfır’
stratejisini uygulayacak bir öncü kuruluşun belirlenmesine öncelik verilmelidir
. Ayrıca, bu çerçevede, ilgili çeşitli bakanlıklardan üst düzey temsilcileri temsil
eden bir kurul bulunduğunu da belirtmek gerekir. Taşıma için Temiz Güç paketi
veya akıllı ulaşım sistemleri geliştirme konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.
Bu kapsamda AUS Stratejisi ve Eylemi 2020 yılında yayınlanmıştır ve Türkiye
C-Roads Platformunda aktif olarak yer almaktadır. Ayrıca Türkiye, hız tuzağı
mekanizması yerine öncelikle “Güvenli.Mobil.Yaşam” stratejisine odaklanan bir
yol kenarı denetim mekanizması benimsemelidir.
“Ulaştırma Operasyonel Programında” ulaşım güvenliği bir öncelik olarak ele
alınmaktadır. Ayrıca, 2014-2020 programlaması kapsamında “Türkiye’de Karayolu
Altyapı Güvenliği Yönetimi için KGM’nin Kapasite Artırımına Yönelik Teknik
Yardım” projesi olduğunu da eklemek gerekir. Karayolu Trafik Stratejisi ve Eylem
Planı (aynı zamanda Türkiye’nin BM’nin dünya çapındaki “Karayolu Güvenliğine
İlişkin Eylem On Yılı, 2011-2020”ye katkısını sunmanın ana aracı) faaliyetlerinin
uygulanması için AB tarafından program kapsamında desteğin sürdürülmesi
gerekmektedir.
Ulaştırma müktesebatının uygulanmasına ilişkin yasal uyumlaştırma ve kapasite
geliştirme – özel ve ticari araçların düzenli teknik kontrolleri ve yol kenarı
denetimleri, ulaşımda güvenlik kurallarının düzenlenmesi ve uygulanması veya
ulaşım kazalarının araştırılması, karayolu altyapı güvenliğinin iyileştirilmesi vb.
hususlar dahil.
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Karayolu trafik kurallarının uygulanmasına ve ulaşım işletmecilerini, belediyeleri,
eğitim sistemini, vatandaşları ve STK’ları hedef alan faaliyetlere odaklanan
belirli bir eylem tanımlanmıştır. Bu eylem kapsamında somut olarak, Türkiye’de
karayolu güvenliğinin geliştirilmesi ve uygulama kapasitesinin artırılması
konusunda AB’den destek beklenmektedir. Bu, denetim kapasitesi artırılarak,
suçluları tespit etmeye yönelik trafik denetimlerinin sayısı artırılarak (örneğin
hız yapma, trafik kurallarının ihlali, alkollü araç kullanma, uyuşturucu kullanımı
vb.) gerçekleştirilecektir. Destek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda kapasite
geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan teçhizatın tedarikine odaklanacaktır.
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6

Yeşil Mutabakat Stratejisi

Avrupa Yeşil Mutabakat 11 Aralık 2019’da ilan edilmiştir ve AB, 2030 yılı için
sera gazı emisyon azaltımını en az %55’e çıkarmayı ve Avrupa’yı 2050 yılına kadar
dünyanın iklim açısından ilk nötr kıtası haline getirme hedefini belirlemiştir.
Önümüzdeki yıllarda tüm AB politikalarının iklim değişikliği etrafında
şekillenmesi öngörülmektedir. AB, karayolunun sadece bir bileşeni olduğu
ulaştırma sektörünü yalnızca daha rekabetçi, daha modern ve Üye Devletler
arasında uyumlu hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda daha temiz hale
getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, devam etmekte olan Yeşil Mutabakat
bünyesinde belirlenen önemli politika hedeflerini belirtmek önem arz etmektedir.
Dahası, 2015 Paris Anlaşmasının ve aynı zamanda sera gazı ve diğer emisyonların
azaltılmasına ilişkin AB’nin kendi planının bir sonucu olarak, AB, enerji tüketimi
açısından hem yenilikçi hem de daha temiz bir karayolu taşımacılığı sektörünü
teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
AB kendi mevzuatını iyileştirirken, Türkiye de Yeşil Mutabakat ile ilgili AB
müktesebatına uyum sağlamaya devam etmektedir. 2021’de “Yeşil Mutabakat
Eylem Planı” olarak oluşturulan planla, Türkiye, mevzuatını çevresel kaygılarla
ilgili olarak daha da uyumlu hale getirmek için adımlar atmaya karar vermiştir.

6. a. AB Mevzuatının Değerlendirilmesi
Avrupa Komisyonu, Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim açısından ilk nötr kıta
yapmak için gelecekteki politika paketini ortaya koyan Avrupa Yeşil Mutabakatına
ilişkin Tebliğini 11 Aralık 2019’da yayınladı.
9 Aralık 2020’de Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatının hedefi ve AB’nin
Dijital Stratejisinin hedefleri doğrultusunda AB ulaşım sistemini dönüştürmek
için planlanan adımları ana hatlarıyla belirten Sürdürülebilir ve Akıllı
Hareketlilik Stratejisini ortaya koymuştur. Hareketlilik stratejisi, önümüzdeki
dört yıl içinde hayata geçirilecek somut tedbirlerle birlikte 10 kilit eylem (‘amiral
gemileri’) alanında 82 girişimi içeren bir eylem planı ile tamamlanmaktadır.
Avrupa Komisyonu, AB’nin iklim, enerji, ulaşım ve vergilendirme politikalarını
2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla net sera gazı emisyonlarını en az %55
oranında azaltmaya uygun hale getirmek için bir dizi teklif hayata geçirmiştir.
Bu yeni teklifler, enerji ve ulaşım ile inşaat ve yenileme gibi sektörlerdeki tüm
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değer zincirlerinde etki yaratacak ve Avrupa genelinde sürdürülebilir, yerel ve iyi
ücretli işler yaratılmasına yardımcı olacaktır.
Avrupa’da, malların %50’den fazlası, yıllık yaklaşık 500 milyar Euro gelir sağlayan
ve 5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden karayolu taşımacılığı ile taşınmaktadır.
Son 20 yılda karayolu taşımacılığı sektörü, yenilikçi teknolojilere yoğun bir
şekilde yatırım yapmıştır ve bunu yaparken emisyonlarını %98’e varan oranlarda
düşürmeyi başarmıştır. Bu istatistikler, sürdürülebilirliğin nasıl sektörün genel
ilkesi haline geldiğini ve AB ekonomisi için karayolu taşımacılığının ne anlama
geldiğini açıkça göstermektedir. Günümüzde, ulaşım emisyonları AB’nin toplam
sera gazı emisyonlarının yaklaşık %25’ini temsil etmektedir ve bu emisyonlar son
yıllarda artmıştır. 2050 yılına kadar iklim açısından ilk nötr kıta olma hedefimiz,
ulaşımda iddialı değişiklikler gerektirmektedir. 2050 yılına kadar ulaşımla
ilgili sera gazı emisyonlarında %90’lık bir azalma sağlamak için berrak bir yola
ihtiyaç vardır. 2050 yılına kadar Komisyon, AB’de neredeyse tüm arabaların,
kamyonetlerin, otobüslerin ve kamyonların sıfır emisyonlu olmasını, demiryolu
yük trafiğinin ikiye katlanmasını ve yüksek hızlı demiryolu trafiğinin üç katına
çıkmasını beklemektedir; multimodal trans-Avrupa ulaşım ağı (TEN-T) ise
tam olarak faaliyete geçmeli ve yüksek hızlı bağlantı sağlamalıdır. Kısa deniz
taşımacılığı ve iç sularda taşımacılık kullanımı %50 oranında artmalıdır.
Komisyon, mevcut kuralları güçlendirerek, yeni mevzuat önererek ve destek
önlemleri ve rehberlik sağlayarak bunu başarmak istemektedir.
Stratejide ana hatları verilen daha yatay eylem alanları şunları hedeflemektedir;
sağlıklı ve sürdürülebilir şehirlerarası ve kentsel hareketliliği; bağlantılı
ve otomatik hareketlilik; yenilik, veri ve yapay zeka; ulaşım tek pazarını
güçlendirmek; hareketliliği herkes için adil ve erişilebilir yapmak; ulaşım
güvenliğini ve emniyetini artırmak ve AB’nin küresel konumunu korumak.
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi kendi görüşüne göre genel yaklaşımı
desteklemektedir ancak teknik önlemler ile ulaştırma politikası önlemleri
arasındaki dengenin doğru olup olmadığını sorgulamaktadır. Sürdürülebilirlik
ve dijitalleşme için önerilen eylemlerin çoğunun tek pazar ve nakliye
çalışanları üzerinde geniş kapsamlı etkileri olduğu ve bunların uygun şekilde
değerlendirilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Stratejinin başarılı
olması için ulaştırma sektörünün ve AB’nin ilgili sanayi tabanının rekabet gücünü
güçlendirmesi, aynı zamanda ulaştırma sistemini sosyal olarak sürdürülebilir
hale getirme arzusunu da sürdürmesi gerekmektedir. Ulaşımda dönüşüm, sivil
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toplumdaki tüm paydaşların geniş desteğini gerektirir ve adil olmalıdır, aksi
durumda ise gerçekleşmemelidir.
3 Haziran 2021’de Konsey, stratejiyi memnuniyetle karşılayarak ve Komisyonun
vizyonunu destekleyerek sonuçlarını kabul etmiştir. Komisyon’u, Üye Devlet
düzeyinde çevresel, ekonomik ve sosyal etkinin derinlemesine bir incelemesini
yaparak, ulaştırma modlarının 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşılmasına en iyi
şekilde katkıda bulunmasını stratejide öngörülen her önlemin nasıl sağlayacağını
değerlendirmeye davet etmiştir.
AB’nin 2030 ve 2050 iklim hedeflerinin yasal çerçevesini oluşturan AB’nin
ilk İklim Yasası, 9 Temmuz 2021’de AB Resmi Gazetesinde yayınlamıştır.
AB’nin iklim-nötr politikalarını hayata geçiren düzenleme ile, belirlenen
somut hedeflere ulaşılması kapsamında AB ve ulusal düzeyde gerekli
adımların atılması zorunluluğu getirilmiştir. Avrupa İklim Yasası’nın ortaya
koyduğu hedeflere ulaşmak için bir dizi yasal düzenlemeyi içeren “55’e Uyum
” paketi 14 Temmuz 2021’de Avrupa Komisyonu tarafından sunulmuştur.
Pakette ayrıca uzun zamandır beklenen karbon sınırı ayarlama mekanizmasına
ilişkin ayrıntılar da yer almakta ve iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve
vergi politikalarını kapsayan birçok yasa teklifi yer almaktadır. Teklifler Paris
Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmıştır.
“Karayolu Taşımacılığı” alanını doğrudan ilgilendiren birbiriyle bağlantılı ve
tamamlayıcı politika önlemlerini içeren öneriler arasında şunlar yer almaktadır:
^ Mevcut Emisyon Ticareti Sisteminin (ETS) sıkılaştırılacağı, yeni
sektörlere yaygınlaştırılacağı, havacılık sektöründeki ücretsiz emisyon
tahsislerin kademeli olarak sona erdirilmesi ve istenilen emisyon azalımı
artışının sağlanamadığı karayolu taşımacılığı ve binalar için yeni bir
ETS oluşturulması öngörülmektedir. AB Emisyon Ticareti Sistemi ile
karbon için bir fiyat belirlenmekte ve belirli sektörlerden kaynaklanan
emisyonların üst sınırı her yıl düşürülmektedir. Komisyon, yeni açıklanan
paketle toplam emisyon üst sınırını daha da düşürmeyi ve yıllık azaltma
oranını artırmayı teklif etmektedir.
^ “Çaba Paylaşımı Yönetmeliği” ile her Üye Devlete binalar, karayolu
ve ulusal deniz taşımacılığı, tarım, atık ve küçük sanayiler için
güçlendirilmiş emisyon azaltma hedefleri atanmaktadır. Bu hedefler, her
Üye Devletin farklı başlangıç noktalarına ve kapasitelere sahip olduğu
göz önünde bulundurularak, maliyet verimliliğini dikkate almak için
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

69

MEVZUATA İLİŞKİN MASABAŞI ARAŞTIRMA RAPORU

yapılan ayarlamalarla, kişi başına düşen GSYİH’ya dayanmaktadır.
Örnek olarak, GSYİH/kişi formülüne göre Almanya’nın hedefi %50,
Macaristan’ınki ise %18’dir.
^ “Otomobil ve Kamyonlar İçin CO2 Emisyon Standartlarını Belirleyen
Yönetmelik”te değişiklik yapılmasına yönelik taslak yönetmelikle,
otomobiller ve kamyonetler için emisyon standartlarının güçlendirilmesi
ve yeni araçların karbon emisyonlarının 2030’da %55, 2035’te ise %100
azaltılması hedeflenmektedir. Böylece 2035 yılına kadar tüm araçların
“sıfır emisyonlu araç” olarak tescil edilmesi sağlanacaktır. “Alternatif
yakıtlar altyapısının yaygınlaştırılmasına ilişkin Direktifin” revizyonu
ile sıfır emisyonlu araçların ihtiyaç duyacağı araç şarj kapasitesinin
sağlanması hedeflenmektedir.
^ Son olarak, paket kapsamında “Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması
(CBAM)” önerisi açıklanmıştır. CBAM’ın tasarımı, sektörel kapsamı
ve uygulama usul ve esasları şu şekilde özetlenmektedir; Avrupa Yeşil
Mutabakatı ile hedeflenen politikaların Avrupa endüstrisine getireceği
maliyetler düşünüldüğünde, Avrupa’nın rekabet gücünün korunması,
üretim ve yatırımların AB’den daha az emisyon azaltma hedefi olan
ülkelere kaymasını önlemek amacıyla uygulanması hedeflenmektedir.
^ Yönetmeliğin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren herhangi bir mali
yükümlülük getirmeyen 3 yıllık geçiş dönemi ile başlatılması
hedeflenmektedir.
Söz konusu yönetmeliğe tabi olan seçilen sektörler bu aşamada Ek-1’de listelenen
demir-çelik, çimento, alüminyum, elektrik ve gübre olarak belirlenmiştir.
Düzenlemenin İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre dışında tüm ülke ve
bölgeler ile belirli bölgeler (Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta, Melilla) için
geçerli olması öngörülüyor. Ancak, üçüncü bir ülke AB’nin ETS’sine tamamen
entegre olmuşsa veya herhangi bir üçüncü ülke ile AB arasında emisyon ticaret
sistemlerini bağlayan bir anlaşma imzalanmışsa, ve CBAM’a tabi mallar için, söz
konusu malların menşe ülkesinde ödenecek ücret ETS’nin ötesindedir. İndirime
konu edilmeden etkin bir şekilde tahsis edilmesi halinde düzenlemeden muafiyet
sağlanması mümkündür. İstisnalar kapsamında elektrik sektörüne ilişkin
ek düzenlemelerin uygulanması öngörülmekte olup, Ek-2’de henüz elektrik
sektörü muafiyetine tabi üçüncü bir ülke belirtilmemiştir. Bu aşamada sadece
üretim sırasında salınan sera gazı emisyonları dikkate alınarak her bir maldaki
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emisyon miktarının belirlenen metodolojiye göre hesaplanması beklenmektedir.
Kullanılan elektrikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarının kapsama alınmasına
yönelik çalışmaların yapılacağı görülmektedir.

6. b. Türk Mevzuatının Değerlendirilmesi
Karbon Sınırı Uyum Mekanizması kapsamında bir CBAM Komitesi öngörülmüş
olup, ülkemizin söz konusu Komiteye dahil edilmesi için diplomatik girişimlerde
bulunulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Avrupa Parlamentosu ve
Avrupa Birliği Konseyi teklif üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra yasama
tasarrufu kabul edilmektedir. Her yasa maddesi ayrı ayrı müzakere edilecek ve
onaylanacaktır. Komisyon ayrıca, yasa tasarılarını Kasım ayında Glasgow’da
gerçekleştirilecek olan COP26’da (BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı)
paylaşacağını duyurmuştur.
Öte yandan, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı, karayolu taşımacılığı
alanında aşağıdaki eylemleri öngörmektedir(Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım
bölümü):
^ Taşıma modlarının dengeli büyümesini sağlamak için Kombine
Taşımacılık Yönetmeliği ve Lojistik Merkezleri Yönetmeliği’nin
çıkarılması
^ Elektrikli araçların ve şarj altyapılarının daha geniş kullanımına ilişkin
strateji ve planlama
^ Mikro mobilite araçlarının kullanımının ve alternatif enerji kullanımının
desteklenmesi
^ Ulusal AUS Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planının Desteklenmesi

6. c. AB ve Türk Mevzuatının Karşılaştırılması ve Mukayesesi
AB’de kombine taşımacılık, 92/106/EEC Direktifi (Direktif) tarafından
düzenlenmektedir. Direktifte de belirtildiği üzere, kombine taşımaların yol
ayağında karayolu kabotaj kısıtlamalarının uygulanmayacağı öngörülürken, izin
prosedürleri ve miktar kısıtlamalarının ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
Bazı kombine taşımacılık operasyonları için vergi teşvikleri yoluyla finansal
destek sağlanması hedeflenmektedir. Taşımacılıkta yük birimleri ve mesafeler ile
ilgili bazı özel kriterler getirilmiştir.
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Ayrıca bu Direktif, Ağırlıklar ve Ölçüler Direktifi de (Konsey Direktifi 96/53/
EC’yi değiştiren (EU) 2015/719 sayılı Direktif) dahil olmak üzere çeşitli
politikalarla desteklenmekte ve kombine taşımacılık operasyonlarında karayolu
ayağında daha ağır intermodal birimlerin kullanımını teşvik etmektedir. Ayrıca
kombine taşımacılık projelerine finansal destek sağlanması hedeflenmektedir.
92/106/EEC Direktifi (Direktif) çerçevesinde düzenlenen şartlar şunlardır:
●

Kombine taşımacılık operasyonlarında yol ayağı sınırlıdır (denizyolunda
kuşbakışı 150 km, demiryolu üzerinde en yakın istasyona uzaklık)

●

Giriş koşullarının yerine getirilmesi

●

Vergi indirimleri (motorlu taşıt, özel tüketim vergileri vb.)

●

Denizyolu veya demiryolu ayağındaki yükleme-boşaltma yerlerinin
kaydedilmesi

Avrupa Komisyonu tarafından 2017 yılından bu yana yukarıda belirtilen Direktif
ile ilgili bir dizi araştırma ve istişare gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de bahsi geçen yasal düzenlemelere uyum çerçevesinde yayınlanan
Eylem Planı kapsamında “ulaşım” alanında yapılacak işlemlerden ilki, “Kombine
Taşımacılık Yönetmeliğinin yayımlanmasıdır”. T.C. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından taslağı ilgili kurumlarla paylaşılan “Yönetmelik” ile kombine
yük taşımacılığı yapan işletmelerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir lojistik
faaliyetler gerçekleştirmeye teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Yeni Yönetmelik ile uygulanması planlanan “Yeşil Lojistik Belgesi”, Yönetmelik
kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak çevresel lojistik faaliyetleri
yürüten gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça onaylanarak verilecek belge olarak
tanımlanmaktadır. Yeşil Lojistik Belgesi süresiz olarak verilen ücretsiz bir
belgedir. Bu belgeyi alabilmek için TIO (Ulaştırma Kuruluşu) Yetki Belgesine
sahip olmak ve Mesleki İtibar başta olmak üzere bir dizi özel (yeşil) kriteri yerine
getirmek gerekmektedir.

72

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

MEVZUATA İLİŞKİN MASABAŞI ARAŞTIRMA RAPORU

Türkiye
Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı

Karayolu Taşımacılığında Emisyonların Azaltılması

Çok modlu taşımacılığın desteklenmesi

Demiryolları ve
iç suyollarının
kapasitesinin
artırılması

Otomatikleştirilmiş ve
birbirine bağlı
intermodal
taşımacılık

Karayolu taşımacılığının ETS kapsamına
dahil edilmesi

Revize edilmiş “Eurovignette”in kabulü

“Kombine
Taşımacılık
Direktifi”nin
Revizyonu

Bağlantılı
Avrupa Tesisi
(CEF)

Şekil 3: Karayolu Taşımacılığında Emisyonların Azaltılması, Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı

6. d. AB Mevzuatı ile uyum için öncelikli alanlar
Türkiye, yeni yayınlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile Avrupa Birliği
Yeşil Mutabakatı’nın bir parçası olmak üzere önemli adımlar atmıştır. Eylem
planı, Avrupa’yı 2050 yılına kadar iklim açısından nötr ilk kıta yapma hedefi
doğrultusunda Türkiye’nin daha sürdürülebilir, daha yeşil bir ekonomiye
geçişini desteklemek üzere dokuz kategoride 32 hedef ve 81 eylem içermektedir.
Türkiye, ekonominin lokomotifi olan ihracatta rekabet gücünü korumanın ve
geliştirmenin yanı sıra mevcut Gümrük Birliği sayesinde AB ile entegrasyonunu
derinleştirmeye de yardımcı olmayı hedeflemektedir. Türkiye, küresel tedarik
zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların
Türkiye’ye çekilmesi kapsamında Eylem Planı’na önem vermektedir. Eylem planı
kapsamındaki amaç ve eylemleri özel sektörle birlikte etkin bir şekilde yürütmek
için bir Avrupa Yeşil Düzen Çalışma Grubu kurmuştur.

6. e. Karayolu Taşımacılığı Konusunda AB ve Türk Mevzuatının
Karşılaştırılması ve AB Mevzuatına Uyum için Öncelikli Alanlar
11 Aralık 2019’da AB tarafından Yeşil Mutabakatın ilan edilmesinin ardından
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, AB’nin uygulamayı öngördüğü kapsamlı
değişikliklerin Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında AB ile ticari ilişkilerimize
olası etkilerini detaylı olarak inceleyeceğini ve bu kapsamda atılabilecek adımları
belirleyeceğini belirtmiştir.
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İlgili sektör kuruluşlarının koordinasyonunda ve katılımıyla bir Avrupa Yeşil
Mutabakat Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Karayolu taşımacılığının toplam ulaşım emisyonları içindeki payı %72-75 arasında
olmasına rağmen bu oran ağırlıklı olarak otomobillerden kaynaklanmaktadır.
Ancak karayolu taşımacılığı genel başlık altında ele alındığı için, ticari faaliyetler
de bu emisyon oranından sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle taşımacılığı ticari
kapsamda ayırmak gerekmektedir. Ticari araçlardan kaynaklanan emisyon
oranı %25’ten fazla değildir. Çevresel amaçlı kuralların belirlendiği göz önünde
bulundurularak sınır geçişlerinde çevreci araçlara geçiş kolaylığı sağlanması
gerekmektedir. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 pandemisi
nedeniyle kesintiye uğrayan uluslararası tedarik zincirlerinin devamlılığının
sağlanması amacıyla Mart 2020’de uygulamaya alınan “Yeşil Şeritler” konsepti
önümüzdeki yıllarda da uygulamada kalmaya devam edecektir. Bu durum,
sınırlarda beklemekten kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı
sağlayacaktır.
Benzer şekilde, ülke ekonomilerinin can damarı olan karayolu yük taşımacılığı
alanında, Türkiye’de kayıtlı karayolu yük araçlarına uygulanan transit belge
kotaları ve transit ücretleri şeklindeki “transit kısıtlamaları”, sınır beklemelerine
ek olarak, kısıtlamayı uygulayan ülkelerin topraklarını baypas etmek için kat
edilen mesafelerin uzamasına yol açmaktadır. Yeşil Mutabakat kapsamındaki
tüm çalışmalarda bu durumun sera gazı emisyonlarında artışa neden olduğu
konusunun dikkate alınması gerekmektedir.
Türkiye’de Avrupa bölgesi için karayolu taşımacılığı yapan filo, toplam filonun
üçte birini ve 21.000 araçtan (çekici) oluşmaktadır. Söz konusu uluslararası
nakliye filomuz, taşıma yapılan ülkelerin kurallarına göre %100 oranında AB’nin
Avrupa tipi çevre dostu motor standartlarına sahip araçlardan oluşmaktadır.
(ECMT Çok Taraflı Kota Sistemi kapsamında Türkiye’de kayıtlı karayolu yük
araçlarına tahsis edilen yıllık Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı (ECMT)
UBAK izin belgesi değerlendirme listesine göre; %20 EUR VI ve %80 EUR V
motorlu araçlar).
Ancak, 27 Üye Devletten 23’ünün AB ülkelerine yönelik karayolu
operasyonlarında sadece Türkiye’de kayıtlı araçlara uyguladığı “geçer belge kota
sistemi” çerçevesinde, AB izni, AB gümrük bölgesi içinde daha düşük (EUR II,
III) motorlu karayolu yük araçları ile taşıma gerçekleştirmektedir. Belgelerinde
kayıtlı araçlar herhangi bir kota sınırlaması olmaksızın kullanılmaktadır; AB’de
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6 milyondan fazla yük aracının neden oldukları emisyona paralel herhangi bir
kısıtlamaya veya vergiye tabi olmadığı belirtilmektedir (otoyol geçiş ücretleri
hariç). Bu nedenle, uluslararası ticaretin, özellikle de karayolu taşımacılığının
sınırlar arası geçişinin dijitalleştirilmiş süreçler, yenilikçi teknolojiler, azaltılmış
bürokratik uygulamalar ve koruyucu önlemler yoluyla hızlandırılması ve sera
gazı emisyonlarının azaltılmasının Yeşil Mutabakat gündemine dahil edilmesi
için girişimlerde bulunulması önerilmektedir.
Eylem Planında şu şekilde bahsedilmektedir: “Türkiye’nin AB’ye coğrafi
yakınlığının ve AB bölgesel tedarik zincirlerine yakın entegrasyonunun sağladığı
rekabet avantajını koruyabilmek için; ek olarak, COVID-19 pandemisi ile hayati
önemi anlaşılan değer zincirlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde faaliyetlerini
sürdürebilmesi için ulaştırma sektöründeki politikaların sürdürülebilir bir
ulaşım altyapısının güçlendirilmesini desteklemesi önem arz etmektedir17’’. Bu
süreçte özellikle pandemi sonrası yaşanan dönüşümle birlikte Avrupa tedarik
zincirleri için Çin’e alternatif bir tedarik üssü olarak ülkemizin güçlenen konumu
ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin gündemde olması bağlamında ‘karbon
düzenlemesinin olası sektörel etkilerinin acil analizi’ ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu
konuyla ilgili çalışmalara bir an önce başlanması önem arz etmektedir.
Ulaştırma sektörü açısından, AB tarafından uygulanması öngörülen sınırda
karbon vergisine esas teşkil edecek “emisyon ölçümü” hazırlıkları ile AB
tarafından öngörülen ölçüm sistematiğinin analizi ve maliyeti konusunda sektörel
çalışmaların başlatılması önem arz etmektedir. Bu konuların, Gümrük Birliği de
dahil olmak üzere Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin gündeminin en üst
sıralarında yer alması beklenmektedir.
Ulaştırma alanında hedeflenen politika değişikliklerinin Üye Devletler tarafından
karayolu kotaları ve transit ücretleri şeklinde uygulanmasının karayolu taşımacılığı
üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, Türkiye’nin lojistik sektörü,
özellikle de orta-uzun vadede karayolu sektörü üzerinde önemli etkileri olacaktır.
Bu nedenle, COVID-19’dan sonra en önemli ticaret paydaşlarımızdan biri
olan Üye Devletlere ihracatın artırılması için Türkiye’deki ulaştırma ve lojistik
sektörü paydaşlarına da önemli görevler düşmektedir ve Yeşil Mutabakat ile ilgili
gelişmeler çerçevesinde bir yol haritası hazırlamaları gerekmektedir.

17

Ministry of Trade of the Republic of Turkey, Green Deal Action Plan 2021, June 2021, https://
ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YEŞİL.pdf
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Yeşil Mutabakat bağlamında, etkili eğitim esastır. Yeşil Mutabakat kapsamında,
AB içinde mali konular (mali yardımlar), bu ülkeler aleyhine bir durumla karşı
karşıya kalmamak için üzerinde durulması gereken bir konudur, çünkü kaynak
tahsis etme kapasitesi olmayan ülkelerden bu dönüşüme katılmaları istenecektir.
Yeşil Mutabakat, Türkiye ve AB’nin ortak yükümlülüklerinin olacağı bir dönemi
temsil etmektedir; bu sürecin Türkiye ekonomisine sorun çıkarmayacak şekilde
işletilmesi gerekmektedir ve “gönüllü uyumun” gerçekleşmesi için yeni değerler
oluşturulmalıdır.
Yeşil Mutabakat, zorluklarla ve darboğazlarla karşı karşıya kalan sektörlerin
toparlanması için bir finansman kaynağı olarak da görülebilir. Türkiye ihracatının
%50’sinin AB pazarına yapıldığı ve bunun COVID 19 pandemisi sonrası tedarik
zincirlerinde başlayan dönüşümle artabileceği düşünüldüğünde, kamuoyunun,
STK’ların ve iş dünyasının bu konuda daha fazla inisiyatif alması gerektiği
açıktır18. Çevre dostu teknolojilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir ancak
buna uygun teknoloji ve altyapı şu anda tam olarak hazır olmadığı için karayolu
taşımacılığı sektörü çevre dostu teknolojilere yatırım yapmaya teşvik edilmelidir.
AB’nin aday ve komşu ülkelere sağlamayı planladığı finansmandan Türkiye’nin
optimum düzeyde yararlanabilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Türk sanayisi kendi mevcut kaynakları ile gerekli yatırımları yaparak genç ve
çevreci bir filo oluşturmayı başarmıştır. Bunların yanı sıra Türkiye, eğitimden
ulaşımın dijitalleşmesine kadar birçok alanda yaptığı yatırımlarla emisyonları
azaltmak için önemli çabalar sarf etmiştir. Yine de bu yatırımlara rağmen
Türkiye, özellikle transit olarak Avrupa Birliği ülkelerine ulaşım konusunda
ayrımcı uygulamalara ve kısıtlamalara maruz kalmaya devam etmektedir.
Ayrımcı uygulamalar ve transit geçiş kotaları, rota dayatmaları nedeniyle Türk
araçları, çoğu daha düşük Euro emisyon standartlarına sahip AB ülke araçlarına
kıyasla daha uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmaktadır. Sınırlarda bekleme
ve güzergah sapmaları nedeniyle sera gazı emisyonları artmaktadır. Ayrıca AB’ye
ihraç ettiğimiz ürünlerin fiyatları da bu nedenle suni olarak artmaktadır. Bu
nedenle, AB tarafında Yeşil Mutabakat gerekliliklerinin yerine getirilmesinde
ve zaman kaybının önlenmesinde karayolu taşımacılığından beklenen
iyileştirmelerin sağlanması için AB sınırları içinde sadece Türk araçlarına
uygulanan kota türü kısıtlamaların önüne geçilmesi öncelik olmalıdır.
18
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Hatta AB içinde, belirtildiği gibi kısıtlamalara tabi olmayan ve emisyon
standartlarında konusunda sınırlı yatırımı bulunan yaklaşık 6 milyon ağır ticari
araç ücretsiz olarak kullanılmaktadır. Ulaşım kaynaklı sera gazı emisyonları
açısından en düşük paya sahip segmentlerden biri olan ticari karayolu
taşımacılığına ağırlık vermek ve Türkiye-AB ticaretinin %50’sini taşıyan karayolu
taşımacılığı sektörünü karbon emisyonlarının azaltılması gerekçesiyle yeni
maliyet ve kısıtlamalara maruz bırakmak yanlış bir tutum olacaktır. Uluslararası
ticaret ve ekonomik ilişkilerde elde ettiği kazanımları gölgede bırakacaktır. Yeşil
Mutabakatın getireceği ek yükümlülüklerin üstlenilmesi sürecinde malların
dolaşımına getirilen kısıtlamaların, çevre dostu filo yatırımlarını teşvik etmekten
uzak olduğu ve ticarette zaten haksız rekabet yarattığı bilinmektedir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik
Alanına (AEA) dahil olan ülkeler, ulaştırma alanında uyum ve uygulama
sürecinde ülkemizin yürüteceği diplomasi çalışmalarında Yeşil Mutabakatın
önemini artırmak zorundadır. Ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği’nin 2023 yılından
sonra karayolu taşımacılığına da uygulamayı planladığı yeni Emisyon Ticareti
Sistemi ile ilgili çalışmaları yakından takip etmekte ve sektörümüze olası
etkilerini zamanında analiz etmektedir. “Kirleten öder” ilkesi kapsamında ağır
ticari araçların katlandığı ek maliyetlere rağmen, karbon emisyonlarında daha
yüksek paya sahip otomobil ve hafif ticari araçların bu maliyetleri yeterince
karşılamadığı görülmektedir. Bu nedenle, AB gündeminde halen yer alan
“otomobil ve hafif yük araçlarını içerecek mesafe veya zamana değil, emisyona
dayalı karayolu fiyatlandırma sistemleri” yaklaşımı, Yeşil Mutabakatın hedeflerine
daha fazla katkıda bulunacak ve Avrupa çapında daha adil bir fiyatlandırma
sistemi oluşturmaya hizmet edecektir. Sektörlerin neden olduğu karbondioksit
emisyonlarının doğru ve sürdürülebilir bir şekilde hesaplanabilmesi için gerekli
mekanizmaların süratle kurulması gerekmektedir. Son olarak, Yeşil Anlaşmanın
gerektirdiği dönüşüm ve karayolu taşımacılığının sorumlulukları çerçevesinde,
düşük veya sıfır karbonlu yakıt alternatiflerinin kullanımını yaygınlaştırmak
veya AB emisyon standartlarına uygun filo yenilemeleri gerçekleştirmek için
uygun teşvik kombinasyonlarına erişim önemli ve gereklidir.
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5 Odak Grup Toplantısının Artıları ve Eksileri

Mevcut proje çerçevesinde, bu proje belgesinin yazarları ve Türkiye’den ve ayrıca
AB Üye Ülkelerinden çeşitli STK temsilcileriyle bir dizi (toplam 5) odak grup
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye ile AB arasında karayolu
taşımacılığına ilişkin yeni bir anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olasılıkları,
avantajları ve dezavantajları açık yüreklilikle tartışma fırsatı meydana gelmiştir.
Odak grup toplantılarının her birinde ifade edilen görüşlerin kısa bir açıklamasını
aşağıda bulabilirsiniz.

1. Odak Grubu Toplantısı
26.10.2021
Raporun sunumunun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, STK’lar ve
akademiden çeşitli yetkililer içeriği tartışmıştır. Bu itibarla, Ulaştırma Bakanlığı’ndan
bir yetkili, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde 2019 yılında 2021 yılına kadar
değişiklik yapıldığını ve Bakanlığın bazı güncellemeler konusunda sektörle sürekli
istişare halinde olduğunu kaydetmiştir. Ayrıca, Türkiye’de transit ücretlerinin
bir politika olarak alınmadığı ve transit geçişin bir hak olarak kaldığı açıkça
belirtilmiştir. Toplantı sırasında bir katılımcı, taraflar arasında daha da geliştirilmiş
bir karayolu taşımacılığı anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapılması olasılığına
ilişkin olarak AB tarafından itirazların dile getirildiğini belirtmiştir. Ayrıca (2030
ve 2050 hedefleri doğrultusunda) CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik
olarak üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışmaların yapılabileceği kaydedilmiştir.
Bir diğer katılımcı, Türkiye’de karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuatın %95’inin
AB mevzuatı ile uyumlu olduğunu ancak uyum sürecinin tamamlanması için
daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetmiştir. Türkiye Taşıt Araçları Tedarik
Sanayicileri Derneği’nden (TAYSAD) bir üye, Türkiye’de karayolu taşımacılığı
sektörüne ilişkin yönetmeliklerin AB direktifi ile birlikte yürürlüğe girdiğini ve bu
konuda önemli bir düzeyde uyumun sağlandığını belirtmiştir.

2. Odak Grubu Toplantısı
03.11.2021
Bu toplantıda, Türkiye Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nden bir temsilci,
Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde çözüm bekleyen sorunların olduğunu ve karayolu
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taşımacılığının bunlardan biri olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda, hem
Türkiye’de hem de AB’de bu alandaki bazı uygulamaların, 1990’ların ortalarından
bu yana taraflar arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği Anlaşması hükümleriyle
tam olarak uyumlu olmadığı kaydedilmiştir. Bu itibarla, bu temsilci, Gümrük
Birliği’nin modernizasyonunun yukarıda belirtilen çelişkilerin giderilmesine
yardımcı olacağını ve bu nedenle karşılıklı müzakerelere ihtiyaç duyulacağını
savunmuştur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden bir diğer temsilci de
karayolu taşımacılığı sektörünün Türkiye için çok önemli olduğunun altını
çizerek, küresel düzeyde uluslararası taşımacılığın denizyolu ile ortalama %84 %85 oranında gerçekleştiğini hatırlatmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’nin elinde çok
sayıda liman tesisi bulunmasına rağmen ticaretinin %35-%36 oranlarında kara
yolu ile gerçekleştirildiği kaydedilmiştir. Örgütleri adına, Türkiye’nin şu anda
karayolu geçiş belgeleri konusunda sıkıntı yaşadığını ve (AB’de serbest dolaşımdaki
malları taşıyan Türk kamyonlarına çok sınırlı bir karayolu transit belge kotası
uygulayan) Avusturya’ya ve Fransa’ya (Ro-Ro ile bu ülkelerin limanlarına gelen
Türk yarı römorkları, kabotaj kısıtlamaları nedeniyle Türk çekicileri tarafından
çekilemiyor) özel vurgu yaparak, bazı AB üye ülkelerinin Ro-Ro taşımacılığı
alanında uyguladığı kabotaj sınırlamalarıyla ilgili sorunların olduğunu
kaydetmişlerdir. Türk nakliyeciler, yarı römorklarını Fransız kamyonlarıyla
limanda çektirmek için yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu,
kombine/intermodal taşımacılığın (ve AB genelinde intermodaliteyi destekleyen
mevcut AB politikalarına aykırı) yanlış yorumlanması olarak kabul edilmektedir;
çünkü bir yolculuğun karayolu ayağı ve Ro-Ro ayağı, aynı/tek operasyonu
parçaları olarak görülmelidir ve yarı römorklara konteyner muamelesi
yapılmamalıdır (ilgili karayolu taşıma izni karşılığında Türk tırları tarafından
limanda çekilmesine izin verilmelidir). Bu tür konuların değerlendirilmesi ve
kalıcı çözümler bulunması için ilgili taraflarla görüşmeler yapılması gerektiğinin
altı çizilmiştir.

3. Odak Grubu Toplantısı
25.11.2021
Bu toplantıda Türkiye Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nden (TAYSAD)
bir temsilci, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği güncellemesini de içerecek
olan sağlam ve güçlü ilişkilerin uzun vadede devam etmesi gerektiğinin ve bunun
tüm taraflar için ekonomik avantajlar sağlayacağının ve bu şekilde daha fazla
işbirliğine açık olduklarının altını çizmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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İhracatçı Birlikleri’nden (İTKİB) bir üye, AB hareketlilik paketinin Türk lojistik
sektörü açısından yaklaşık maliyetlerini belirtmiştir. Toplantıda UND temsilcisi,
Hareketlilik Paketi kapsamında AB genelinde bu alandaki denetimlerin
artırıldığını ve zorunlu dinlenme saatlerinin kabinde geçirilmesinin bu şekilde
yasaklandığını, bu nedenle sürücülerin dinlenme saatlerinin firmalar tarafından
temin edilen otellerde veya konaklama tesislerinde geçirilmesi gerektiğini, bunun
ek maliyetler gerektirebileceğini belirtmiştir. Taraflar, bu alanda daha fazla
açıklık olmasının önemini vurgulamıştır. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (İHKİB) temsilcisi, İHKİB adına Avrupa Yeşil Mutabakatı
çerçevesinde çok sayıda ciddi çalışma yürüttüklerini, maliyet artışları ile ilgili
konularda şirket ile anlaştıklarını ve üyelerin cari ve geriye dönük karbon ayak
izlerinin ilgili hesaplamalarının gerçekleştirileceğini hatırlatmıştır. Bu konuda
temasların ve işbirliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

4. Odak Grubu Toplantısı
21.12.2021
Türkiye ve Avrupa’daki çeşitli STK temsilcilerinin yanı sıra bazı bölgesel
kuruluşların da katıldığı bu toplantıda, Sırbistan Uluslararası Karayolu
Taşımacıları Birliği - MT (MT)’den bir temsilci, Karayolu taşımacılığı sektörünün
geleceği açısından Rapor 1’de gündeme getirilen konunun öneminin ve bunun
onlara Türk ve Sırp mevzuatlarını karşılaştırma ve mukayese etme şansı
verdiğinin altını çizmiştir. Temsilci ayrıca, Sırbistan olarak benzer sorunlara
sahip olduklarını ve Sırbistan’ın özellikle transit geçiş belgeleriyle ilgili konularda
AB’ye aday ülke olmaya devam ettiğini belirtmiştir. Bu itibarla, temsilci aynı
yönde ilerlemenin öneminin altını çizmiştir ve toplantıda hazır bulunan UND
temsilcisi, onlarda dahil olursa Avrupa Komisyonu’nun daha dikkatli dinleyeceği
için, bu özel alanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla sağlam ve yapıcı bir ağ
kurmanın önemini belirtmiştir. Ayrıca, hem AB hem de AB üyesi olmayan
ülkelerden karayolu taşımacılığı birliklerinden oluşan Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Bölgesi Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği’nden (KEİ-URTA) bir
temsilci, karayolu taşımacılığı konusunda ortak sorunları olduğunu belirtti.
Temsilci, yeni AB hareketlilik paketi ile uyumlaştırmanın maliyeti hakkında
bazı bilgiler talep etmiştir. Bu soruya cevaben UND temsilcisi, UND’nin bu
konuda zaten böyle bir çalışma grubu oluşturduğunu, sürücülerin 4 haftada
bir dönüş yapma zorunluluğu nedeniyle aylık ek hareketlilik paketi maliyetinin
oluşacağını, araçların 2 ayda bir veya 8 haftada bir kendi ülkelerine döneceklerini
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ve aylık maliyetlerin yaklaşık 250 bin Euro’ya ulaşacağını hatırlatmıştır. Ayrıca
UND temsilcisi, hareketlilik paketi kurallarının tam uyumlaştırılmasının aylık ek
maliyetinin UND tarafından gerçekleştirilen ilgili çalışmalara göre 500 bin Euro
civarında olduğunu da sözlerine eklemiştir.

5. Odak Grubu Toplantısı
21.12.2021
Türkiye’den karayolu taşımacılığının birçok farklı alanında çeşitli STK’ların
katıldığı odak grup toplantıları serisinin son toplantısında, Türkiye-Avrupa Birliği
Derneği’nden bir temsilci, AB’nin yeni hareketlilik paketinin Türkiye’yi yakından
ilgilendirdiğini belirtmiştir. Nitekim böyle bir pakette yer alan hükümlerin,
BM’ninkiler gibi (özellikle AETR Sözleşmesi) karayolu taşımacılığına ilişkin
uluslararası anlaşmalara yansıma sürecinde olduğu kaydedilmiştir. Temsilci
ayrıca, Türkiye’nin AB’nin Yeşil Mutabakat politikalarına (özellikle yeni
uygulamaya konan Karbon Sınırı Uyum Mekanizmasına ilişkin olarak)
angajmanı için gerekli olan 2023-2026 arasındaki geçiş döneminde herhangi
bir mali yükümlülük olmayacağını, ama çok ciddi bir belge işlemi söz konusu
olacağını ve yükümlülüklerin açıkça rapor edileceğini ifade etmiştir.
Son olarak önemli noktalardan bir tanesi de, WILAT’tan (Lojistik ve Taşımacılıkta
Kadınlar) bir temsilci, kadınların işgücüne sürekli katılımının öneminin altını
çizmiştir ve bunun daha fazla vurgulanması gerekmektedir. Karayolu taşımacılığı
sektöründe kadın işgücünün artırılması için daha fazla çalışma ve projeye ihtiyaç
olduğu kaydedilmiştir.
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TÜRKİYE VE AB KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI’NIN EKONOMİK YÖNLERİ

Giriş
Lojistik, pazar entegrasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunan ekonominin kritik öneme sahip sektörüdür. İşletme maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye
sahiptir ve aynı zamanda karayolu taşımacılığı işinin de odak noktasıdır (Togan
ve Arıcanlı, 2010). Karayolu yük taşımacılığının iç ve dış ticaretteki rolü oldukça
önemlidir (Kunaka ve diğerleri, 2013). Karayolu ticaret trafiği için en yaygın ulaşım şeklidir ve çoğu bölgede tüm seyahatlerin %80’inden fazlasını oluşturmaktadır. Sonuç olarak, karayolu taşımacılığı hizmetlerinin maliyeti ve kalitesi, bir
ülkenin ve bölgenin ticari rekabet gücü için çok önemlidir.
Gerçek şu ki, karayolu taşımacılığı, sıfır stoklu üretimin kullanımı üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir ve GSYİH ve istihdam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ekonomi bir bütün olarak taşımacılıktan kazanç sağlar ve durdurulursa,
ekonomi bir bütün olarak kaybeder. Ayrıca, GSYİH’de meydana gelen büyüme,
taşımacılık talebinde orantılı bir artışa yol açmaktadır.
Ulusal sınırları aşan ticaret, ülkeler içindeki ticaretten daha yüksek taşımacılık maliyetlerine neden olmaktadır. Ne yazık ki, hükümetler yalnızca kendi vatandaşlarının refahı ile ilgilenmekte ve denizaşırı müşteriler için eylemlerinin sonuçlarını
görmezden gelmekte ve bu da küresel çapta yetersiz yatırıma yol açmaktadır.
Dünya Ticaret Örgütü, üretimin artan karmaşıklığına bağlı olarak karayolu taşımacılığının GSYİH ve istihdam üzerindeki etkisinin önemini vurgulamaktadır
(DTÖ, 2010). Karayolu taşımacılığı, coğrafyalarına ve ulaşım ağlarının yapısına
bağlı olarak, ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 0,4 ila 4,9’unu
ve ülke istihdamının yüzde 0,3 ila 3,9’unu temsil etmektedir. Öte yandan, mamul
mal taşımacıları için en önemli hususlar navlun ücretleri ve varış zamanı güvenilirliğidir. En eski ve en temel hükümet işlevlerinden biri ulaşım altyapısının
kurulmasıdır (Felbermayr ve Tarasov, 2015).
Karayolu yük taşımacılığı hizmetlerinde uluslararası ticaret sırasında farklı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu zorluklar ya siyasi çatışmalara, gümrük, gümrük
beyannamesi ve gümrükleme prosedürleri için belge standardizasyonundaki yetersizliğe, sınır noktalarındaki yetersiz altyapı ve donanıma ve son olarak araç
standartlarının olmamasına, sürücülerin çalışma koşullarına, kontrol ve yaptırımlara dayanmaktadır (DSÖ, 2001).
Miktar limitleri, taşımacılık maliyetlerini düşürürken karşılaşılan en önemli engellerden biridir (Kunaka Ve diğerleri, 2013).
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

87

TÜRKİYE VE AB KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI’NIN EKONOMİK YÖNLERİ

Avrupa’da ikili tercihli ticaret çerçeveleri
Uluslararası ekonomik işbirliği ve denizaşırı ticarette, karayolu taşımacılığı, hızın
önemli olduğu tüm kıtalarda kısa ve orta mesafeler ile uzun mesafeli taşımacılık için yaygın olarak kullanılmaktadır (Kunaka ve diğerleri, 2013). Hükümetler,
özel sektör işletmecilerine rekabet avantajı sağlama konusunda çok önemli bir
rol oynamaktadır. Ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar, karayolu taşımacılığı hizmetlerinde tam serbestleşmenin olmadığı durumlarda tercih edilmektedir. Uluslararası karayolu taşımacılığı hizmetlerini yönetmek ve düzenlemek için birincil
araçlardır ve yürürlükte çok taraflı bir anlaşma veya sistem olmadığında önemli
bir düzenleyici işlev sağlarlar. Bu anlaşmaların kapsamı ve karmaşıklığı farklılık
gösterir, ancak içerdikleri özellikler genellikle ülkelerin karayolu taşımacılığı hizmetlerine açıklığını yansıtır.
AB üyesi olmayan ülkelere veya AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan bireysel
taşımacılık faaliyetleri dışında, uluslararası taşımacılık, aşağıdaki üç geçiş belgesi
türünden birinin kullanılmasını gerektirmektedir: 1 ‘ikili’ (2) “transit” geçiş belgesi (3) çok taraflı UBAK lisansı (Togan ve Arıcanlı, 2010).
Çoğu ülkede, yeni bir karayolu taşımacılık firması kurmak ve taşımacılık operasyonlarını yürütmek için tescilin yanı sıra lisans veya geçiş belgesi gereklidir.
Daha yaygın olarak AB veya AT lisansı olarak bilinen topluluk lisansı, Avrupa’da
faaliyet gösteren taşımacılık şirketleri tarafından kullanılan ana belgedir. Avrupa Birliği’nde hem yurt içinde hem de sınır ötesi ticari karayolu taşımacılığı yapılmasına yönelik olarak sahibi hakkında bilgi verir. AB üye ülkeleri arasındaki
seyahatleri kapsayan tek bir geçiş belgesidir. Ayrıca, AB üyesi olmayan ülkelere
giden ve bu ülkelerden gelen transit trafiğin, bir AB ülkesi içinde sınırlı sayıda
taşımacılık işlemi gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır. 10 yıllık bir süre için
verilir ve istenildiği takdirde yenilenebilir.
Anlaşmaların çeşitliliği, taşımacılık şirketlerinin kurallara uymasını zorlaştırmaktadır. Karayolu taşımacılığına ilişkin birkaç ikili anlaşma aynı endüstriyi
kontrol ediyor olsa da, hepsi benzersizdir. İlgili iki ülkeye özgü siyasi, ekonomik ve diğer unsurlar sıklıkla anlaşmalara yansıtılmaktadır, ancak amaçları ve
sınırları her zaman açık değildir. Mevcut modeller genellikle benzer koşullara
sahip ortaklar arasında daha iyi sonuç verse de, bölgesel karayolu yük taşımacılığı
pazarlarında nihai yakınsama ve entegrasyon için zemin hazırlamaya çalışmak
amacıyla bölgesel model anlaşmalar kullanılmıştır.
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Karayolu taşımacılığı rejimi, iki taraf arasındaki trafiği diğerlerini hariç tutacak
şekilde bölen (“üçüncü ülke” kotaları hariç) ve her yıl izin verilen yolculuk sayısı için kotalar belirleyerek nicel bir çerçeve sunan birkaç ikili anlaşmadan oluşmaktadır. Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı’na (UBAK) katılan 43 Devlete
ait ikili anlaşmaların sayısının, Avrupa Birliği Üye Devletleri başına yaklaşık 20
anlaşma ve dünyanın geri kalanı için 30 ila 35 anlaşma ile yaklaşık 1.400 olduğu
tahmin edilmektedir. (DTÖ, 2010).
Dünya Ticaret Örgütü Bölgesel Ticaret Anlaşmaları veritabanına göre 2021 itibariyle Avrupa Birliği’nin yürürlükte olan 46 bölgesel ticaret anlaşması bulunmaktadır. Ek olarak, erken duyuru yapılan 11 katılım ve 10 Bölgesel Ticaret Anlaşması bulunmaktadır (DTÖ, 2021).
Kunaka ve diğerleri (2013) tarafından altı çizildiği gibi, karayolu taşımacılığı
için bir lisans, kota ve tarife sistemi getirerek demiryollarını karayolu taşımacılığı rekabetinden korumak için 1939’lardan itibaren hem ikili hem de çok taraflı
karayolu yük taşımacılığı anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır. İkili karayolu taşımacılığı anlaşmalarının çoğunda, iki ülke arasında hizmet verebilecek araç sayısı
sınırlıdır.
Mütekabiliyet özelliğine sahip olan İkili Tercihli Ticaret Çerçeveleri (İTTÇ), ihraç eden ülkelere avantaj sağlamakta ve ticari trafik akışını kontrol etmelerine ve
ulusal operatörler açısından belirli bir denge oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.
DTÖ’ye (2016) göre, uluslararası karayolu taşımacılığı rejimi binlerce İkili Tercihli Ticaret Çerçevelerinden oluşmaktadır (DTÖ, 2016). Kota gereklilikleri,
bireysel seyahat sayısını veya belirli bir süre için geçerli olan geçiş belgelerinin
sayısını belirtmekte ve ikili kapasite kontrol sisteminin özünü oluşturmaktadır.
Komşu olmayan iki ülke arasındaki ilişkilerde ikili kotaların tam olarak kullanılması, belirtildiği gibi, araya giren transit ülkelerdeki transit kotaların mevcudiyetine bağlıdır.
İkili anlaşmalar uzun zamandır uluslararası yolcu ve yük taşımacılığını yönetmek için geleneksel yöntem olmasına rağmen, doğası, özü ve önemi bağlamında farklılılar gösterebilmektedir. (Kunaka ve diğerleri, 2013). Dünyanın pek çok
bölgesinde ekonomik güçlüklerin yaşandığı zamanlarda ikili anlaşmalar daha
önemli hale gelmektedir ve hükümetler “kendi” ikili anlaşmaları gibi yasal araçları tercih edebilmektedir. Uluslar, aynı hükümetler tarafından bölgesel ve hatta
küresel düzeyde onaylanan çok taraflı çözümlerin şartlarıyla çelişseler bile, ikili
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anlaşmaları kolayca “kontrol altında tutabilirler” (Dünya Ticaret Örgütü [DTÖ]
veya Dünya Gümrük Örgütü [DGÖ] anlaşmaları gibi).
Her iki tarafın ikili kotaları her zaman aynı seviyede belirlenir (DTÖ, 2010). Sonuç olarak, iki bayrak eşit derecede rekabetçi olmadığında, daha rekabetçi bayrağa tahsis edilen kota genellikle yıl bitmeden tükenir. Bu durumlarda kotasının
tamamını tüketen ülke, ortağından yeni bir kota almaya çalışır. Bunu yapamazsa
veya ek kota tükenirse, ürünler yine de daha az rekabetçi bir bayrak altında veya
karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan karayolu taşımacılığı limitlerinin dışında taşınabilir.
Komşu olmayan ülke bağlantılarında ikili kotaların tam kullanımı, aradaki transit ülkelerdeki transit kotaların mevcudiyetine bağlıdır. Zincirin uç noktalarındaki iki ülkenin transit kotaları her zaman aynı değildir. Belirli bir transit rota
için ikili kotanın tam kullanımı teorik olarak en düşük transit kotasına bağlıdır.
Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya ve Yunanistan gibi bazı AB üyesi
ülkelerin Türkiye’de kayıtlı araçların transit numaralarına “karayolu transit geçiş belgesi kotaları” ve/veya “karayolu transit ücretleri” şeklinde getirdiği kısıtlamalar nedeniyle; Türkiye’nin Avrupa ticaret ortaklarıyla, özellikle de Almanya
ile olan ticareti olumsuz etkilenmektedir. Bu aynı zamanda DTÖ üyesi ülkelerin
uluslararası ticaret açısından temel bir sorumluluğu olan transit geçiş serbestisinin de ihlalidir.
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AB ve Türkiye Arasında İkili Tercihli Ticaret
Çerçevesinin Evrimi
Yasal ve Kurumsal Çerçeve
AB – Türkiye ilişkisi, yasal anlaşmalar ve kalıcı organlardan oluşan katmanlı bir
yapıya dayanmaktadır. 1963 Ankara Anlaşması bunun belkemiğidir.1 Bu, 1964
yılında yürürlüğe giren Anlaşma o günkü AET ile yapılmış olup, günümüz AB’si
ile yapılmış bir ortaklık anlaşmasıdır. Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmasıdır. Aşağıdakileri içeren üç aşamalı (kademeli) bir ilişkinin ana hatlarını çizmiştir:
■ AET’nin Türkiye’nin ekonomisini iyileştirme çabalarını sübvanse edeceği beş
yıl sürecek bir hazırlık dönemi(Madde 3).
■ 12 yıldan fazla sürmeyecek bir dönem boyunca “Türkiye ve Topluluğun
ekonomik politikalarını daha yakından” uyumlu hale getirmek için
tasarlanmış bir geçiş dönemi (Madde 4).
■ Tüm düzenlemeler tamamlandıktan sonra Gümrük Birliği’nin tam olarak
faaliyete geçtiği üçüncü ve son dönem(Madde 5).
Anlaşma, ortaklık ilişkisi için genel çerçeveyi tanımlarken, Gümrük Birliği’nin
kademeli olarak kurulmasına ilişkin ayrıntılar, ilişkinin yasal zeminini zenginleştiren aşamaların her birinin tamamlanmasının ardından kabul edilen diğer
belgelerde belirtilmiştir.
Ankara Anlaşması, işgücünün serbest dolaşımını sağlamaya, 12-14. maddelerde
belirtilen yerleşme serbestisi ve hizmet sunma serbestisine yönelik kısıtlamaları ortadan kaldırmaya yönelik tedbirleri içeriyordu. Bununla birlikte, sonraki hükümler,
“taraflar yönlendirilmeyi kabul eder” giriş cümlesinin ifade ettiği gibi, yasal olarak
bağlayıcı bir karakterden daha çok istek uyandırıcı bir niteliğe sahipti. Anlaşma,
Türkiye’nin Avrupa bloğuna nihai katılımı için açık bir kapı bıraktı. 28. Maddenin
dolambaçlı dili, anlaşmalarının başarılı ve ilerici bir işleyişinin ardından, Türkiye,
AET anlaşmalarının yükümlülüklerini rahatça kabul edebileceği bir aşamaya ulaştığında her iki taraftaki akit tarafların bu olasılığı inceleyeceklerini belirtmektedir.2
1

2

Official Journal of the European Union. Agreement on Establishing an Association Between the
European Economic Community and Turkey. Ankara, 12 September 1963. Retrieved from: https://
eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f8e2f9f4-75c8-4f62-ae3f-b86ca5842eee.0008.02/
DOC_2&format=PDF (accessed: 4/1/2022).
Article 28 reads: “As soon as the operation of this Agreement has advanced far enough to justify
envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising out of the Treaty establishing the
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1973 yılında yürürlüğe giren Katma Protokol, 1970 yılında Ankara Anlaşmasını
tamamlayan ikinci aşamanın başlangıcı olmuştur. Bu belge, “geçiş aşamasının uygulanması için koşullar, düzenlemeler ve zaman çizelgelerini” ortaya koymuştur.3
Protokol, engellerin kaldırılması için ayrı yükümlülükler ortaya koymuştur. Türkiye’ye AET’den ithal edilen mallar üzerindeki tarifeleri kaldırması ve 1973’ten başlayarak sanayi ürünleri için kademeli olarak pazarını açması amacıyla 12 yıl (istisnai ürünler için yirmi iki yıllık bir süre)
verildi (Madde 8, 10, 11). Örneğin çelik ve tekstil ürünleri gibi AET’nin orantısız bir avantaja sahip olduğu kategorilerde gümrük vergileri bırakıldı.4
Buna karşılık, Topluluk üyeleri ilk günden itibaren Türkiye’den yapılan ithalattaki
tüm vergi ve tarifeleri kaldırdılar (9. Madde).
Karşılıklı serbestleşmenin diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi
için hükümler konuldu. Madde 33, Türkiye’nin AET ortak tarım politikası (OTP)
ile uyumuna tabi olan tarımsal malların serbest dolaşımı ile ilgiliydi; Madde 36
ise, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren yirmi iki yıl içinde kademeli
olarak sağlanacak işgücünün serbest dolaşımı ile ilgiliydi.
Üçüncü ve son aşamaya 1995 yılında Gümrük birliğini kuran 1/95 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararı ile ulaşılmıştır.5 İki ana hedef vardı: malların serbest dolaşımı ve
malların serbest dolaşımı ile ilgili alanlarda mevzuatın uyumlaştırılması.
Tek pazar, hem “Toplulukta veya Türkiye’de üretilen malları” hem de “Üçüncü
ülkelerden gelen ve Toplulukta veya Türkiye’de serbest dolaşımda olan malları”
içeriyordu (madde 3).
Taraflar, karşılıklı ticaretleri üzerinde eşdeğer etkiye sahip tarifeleri ve harçları sona erdirmeyi taahhüt ettiler (Madde 4). Türkiye ayrıca, yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren AT’nin Ortak Gümrük Tarifesine (OGT) dayalı olarak üçüncü ülkelere yönelik tarifeleri uyumlu hale getirmek ve daha sonra gerektiğinde
bunları OGT’de yapılacak değişikliklere uyarlamak zorunda kaldı (Madde 13).
3
4
5
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Community, the Contracting Parties shall examine the possibility of the accession of Turkey to the
Community.”
Official Journal of the European Union. Additional Protocol (Financial Protocol). Brussels, 23
November 1970. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=C
ELEX:21970A1123(01)&from=EN (accessed: 4/1//2022).
Arıkan, Harun. Turkey and the EU: An Awkward Candidate for EU Membership? (Abingdon:
Routledge, 2003), p. 58.
EC-Turkey Association Council. Decision No 1/95 on Implementing the Final Phase of the Customs
Union. Brussels, 22 December 1995. Retrieved from: https://www.avrupa.info.tr/sites/default/
files/2016-09/Custom_Union_des_ENG_0.pdf (accessed: 4/1/2022).
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Ancak, “Türk gümrük tarifesinin Ortak Gümrük Tarifesi ile aynı anda uyumlu
hale getirilemeyeceği” (Madde 14) haller için bazı istisnalar tanınmıştır. Bu gibi
durumlarda, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi kararı ile bir uyum süresi verilebilmektedir.6
Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin işleyişiyle doğrudan ilgili alanlarda mevzuatını
Topluluk kurallarıyla “mümkün olduğunca uyumlu hale getirmesini” gerektiren
54. maddede belirtilen bir gereklilik uyarınca, birçok durumda, bu taahhütler,
Türkiye’nin kendi iç mevzuatını düzenlemesini gerektirmekteydi. Bunlar; ticaret
politikası ve üçüncü ülkelerle yapılan mal ticareti anlaşmaları, ticaretin önündeki
teknik engellere ilişkin mevzuat, rekabet ve sınai ve fikri mülkiyet hukuku ve
gümrük mevzuatı olarak belirtilmiştir.
1996 yılında, yukarıdaki belgeler, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran
Antlaşma kapsamındaki ürünlerin ticaretine ilişkin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Anlaşma ile tamamlanmıştır. Bu, o
zamanlar tamamen ayrı bir örgüttü, ancak 2002’de Paris Antlaşması’nın süresinin
dolması üzerine varlığı sona erdi ve Avrupa Birliği’ne katıldı ve yetkileri devredildi.
Son olarak, 1998 yılında, Ortaklık Konseyi, belirli tarımsal ürünlerin ticaretinde
tercihli imtiyazlar sağlayan 1/98 sayılı Kararı (2/2006 sayılı Karar ile değiştirilmiştir) kabul etmiştir. 1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın serbest ticaret bölgesi olarak değerlendirilmesi uygun olmayacaktır.
Özetle, AB-Türkiye Birliği ortaklığı öncelikle ticari bir ilişkidir. Omurgasını oluşturan Ankara Anlaşması ve Katma Protokolün yanı sıra üç adet tercihli ticaret
anlaşmasına tabidir:
■ Ocak 1996’dan itibaren geçerli olmak üzere Gümrük Birliği kuran 1/95 sayılı
Karar.
■ Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu kuran Antlaşma kapsamındaki
ürünlerin ticaretine ilişkin Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Türkiye
Cumhuriyeti arasındaki 1996 tarihli Anlaşma.
■ Bazı tarımsal ürünlerin ticaretinde tercihli imtiyazlar sağlayan 1/98 sayılı
Karar.
6

Nonetheless, the article specifies that “under no circumstances may the Customs Union Joint
Committee authorize Turkey to apply a customs tariff which is lower than the Common Customs
Tariff for any product.” See: Decision No 1/95 of the EC-Turkey Association Council of 22 December
1995 on Implementing the Final Phase of the Customs Union.
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Ayrıca, bu anlaşmaların bazılarına ek olarak, tarafların gümrük birliğinin işleyişine ilişkin konuları tartışabilecekleri ve anlaşmazlıklarını düzenli olarak iletebilecekleri müesseseleşmiş alanlar sunan üç ana organ bulunmaktadır:
■ Ankara Anlaşması ile oluşturulan Ortaklık Konseyi, iki tarafın temsilcilerinin
düzenli olarak bir araya gelmesine ve stratejik düzeyde tartışmasına olanak
sağlayan ana konseydir.
■ 1/95 sayılı Karara (Madde 54) ek olarak oluşturulan ve Gümrük Birliğinin
işleyişini denetlemekten ve taraflarca atıfta bulunulan belirli yükümlülüklerden
sapmaya izin vermekten sorumlu Gümrük Birliği Ortak Komitesi.
■ Gümrük İşbirliği Komitesi, 1969 yılında Ankara Anlaşması’nın 24. maddesine
dayanılarak 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile kurulmuştur. Ortaklık
Anlaşmasının gümrük hükümlerinin düzgün ve tek tip uygulanması için
taraflar arasındaki idari işbirliğinden sorumludur.
Paralel olarak, katılım müzakereleri bu ilişkinin bir başka ve ayrı ayağını oluşturmaktadır. Bunlar ancak 2005 yılında, Türkiye’nin Helsinki’deki 1999 Avrupa
Konseyi toplantısı vesilesiyle “aday ülke” olarak kabul edilmesinden sonra başlamıştır. Türkiye, 1987 yılında Roma Antlaşması’nın 237. maddesi uyarınca AB
tam üyeliği için ilk başvurusunu sunmuştur.
AB ile Gümrük Birliği (GB) ilişkisi bulunan tek AB üyesi olmayan ülke Türkiye’dir (Ülgen, 2018). Türkiye’nin o sırada yeni kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na erken katılımı, bu olağandışı senaryoyla sonuçlanmıştır. Nitekim Türkiye, Yunanistan’dan sonra AET ile resmi bir ortaklık anlaşması imzalayan ikinci
ülke olmuştur. Dolayısıyla, mevcut Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin kurulmasının üzerinden yirmi yıldan fazla zaman geçmiştir. O zamandan bu yana ticaret
anlaşmaları geliştirilmiş ve yeni disiplinler dahil edilmiştir. Bu nedenle, Türkiye
ile AB arasındaki Gümrük Birliği, uluslararası ticaretteki değişiklikleri yansıtacak
şekilde revize edilmelidir. Aslına bakıldığında, Gümrük Birliği sistemi son yirmi
yılda aynı zamanda birçok temel eksiklik ve sorun ortaya koymuştur.
Gümrük Birliğinin artıları ve eksileri bulunmaktadır. Ortaklar arasında tarifelerin kaldırılması ek ticaret ile sonuçlanabilir ve dolayısıyla refahı artırabilir. Ancak, engellerin dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında yüksek olması, ticaret
yaratmaktan ziyade ticaretin saptırılmasına neden olabilir. Gümrük birliğinin
genel etkisi, bu iki tarafın nispi ağırlığı ile belirlenmektedir (Mumcu Akan ve
Engin Balın, 2016).
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Gümrük Birliği, Türkiye’ye bir takım ekonomik faydalar sağlarken, üçüncü ülkeler açısından asimetrik tarifeler gibi önemli dezavantajlara da sahiptir. Yazarlar,
AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri iyileştirebilecek üç farklı
alternatifin etkisini değerlendirmektedirler:
1. Mevcut Gümrük Birliği çerçevesinin olduğu gibi devam etmesi,
2. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve güncellenmesi,
3. Gümrük Birliği’nin askıya alınması (bu durumda DTÖ kuralları geçerli olacaktır) (Yalçın ve Felbermayr, 2021).
Akan ve Balin, ikili ticaret anlaşmalarının etkisinin trend analizi, çekim modelleri ve İTTÇ’yi ortadan kaldırmayı amaçlayan simülasyon tabanlı bir hesaplanabilir genel denge (CGE) modeli ile değerlendirilebileceğinin de altını çizmektedirler. Çekim modeli, ticaretin yoğunluğunu mesafe, pazar büyüklüğü ve ülkeler
arasında farklılık gösteren çeşitli ticaret maliyetleri gibi çeşitli faktörlere dayalı
olarak analiz etmektedir. İTTÇ, kullandıkları çekim modeline göre en azından
ilk yıllarda iki yönlü mal ticaretini teşvik etmiştir. CGE analizleri, ikili ticaret
anlaşmasının ikili ticaret yoğunluğunu arttırdığını göstermektedir. Öyle ki, 2016
yılında, AB’nin Türkiye’ye ihracatının İTTÇ olmadan olacağından yaklaşık %9
daha fazla olduğu ve Türkiye’nin AB’ye ihracatının İTTÇ olmadan olacağından
yaklaşık %7 daha fazla olduğu tespit edilmiştir. CGE analizi, İTTÇ’nin geleneksel
tekstiller, giyim ve ayakkabı da dahil olmak üzere endüstriyel üretimin ticaretine
katkıda bulunduğunun, ancak yüksek teknolojili mal üretimi üzerinde önemli
bir etkisinin olmadığının altını çizmektedir.
Bilgin (2018), Türkiye’nin AB’ye katılımı henüz gerçekleşmediği için Karar Alma
Sürecine katılım prosedürü de dahil olmak üzere Gümrük Birliği için çeşitli modernizasyon önerilerinde bulunmuştur; AB içinde müzakereler yoluyla ticari
sapmaya karşı önlemler geliştirilmesi, tüm karayolu taşımacılık kotalarının kaldırılması, profesyonel kamyon sürücülerine vizesiz seyahat hakkı verilmesi ve
Gümrük Birliği’nin kapsamının genişletilmesi (Bilgin, 2018). Avrupa Komisyonu
(2018), Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun 2015 yılından bu yana AB’nin
gündeminde olduğunu ancak devam eden tartışmalar nedeniyle somut bir gelişme sağlanamadığını ifade etmiştir. Bu tartışmalar sadece Türkiye’nin değil,
AB’nin de çıkarlarıyla çelişmektedir.
Bu açıkları azaltmak amacıyla AB ve Türkiye, 2015 yılında Gümrük Birliği çerçevesinin güncellenmesini öngören bir mutabakat anlaşması imzalamıştır.
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Ancak AB Bakanlar Konseyi, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ilişkin müzakereleri Avrupa Komisyonu’na başlatma yetkisini henüz vermemiştir.
Hükümet ve devlet başkanlarından oluşan Avrupa Konseyi, Doğu Akdeniz’deki
gerilimi azaltmak için Ekim 2020’de Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ve
ticari operasyonlara dayalı yapıcı bir siyasi AB-Türkiye gündemi önermiştir.
Mayıs 2021’de AP, mevcut Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun hem AB hem
de Türkiye için potansiyel faydalarının altını çizmiştir.
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İkili Tercihli Ticaret Çerçevesine İlişkin Hususlar
Türkiye’nin AB’ye tam üye olma çabasında Gümrük Birliği’nin bir ara ticaret anlaşması aşaması olarak hareket etmesi ve özellikle 2006 sonrasında Türkiye’nin
AB entegrasyon sürecindeki durgunluk nedeniyle, Gümrük Birliği, son yıllarda
AB-Türkiye ticari ilişkilerinde giderek daha fazla soruna yol açmıştır. AB, son
yıllarda diğer ülkelerle (örneğin, Vietnam veya Japonya ile) ek serbest ticaret anlaşmaları müzakere ederek Türk ve Türk olmayan şirketler arasında asimetrik
rekabete neden olmuştur (Yalçın ve Felbermayr, 2021).
2001 yılından bu yana AB ticaret anlaşmalarına dahil edilen hizmetler, DYY,
kamu alımları ve dolandırıcılığa karşı önlemler, ikili tercihli ticaret çerçevesi
(İTTÇ) kapsamında değildir.(Avrupa Komisyonu, 2016). Tarım sektörü Gümrük
Birliği dışında kalsa da, tercihli ticaret düzenlemeleri ikili tarım ticaretinde pazara giriş koşullarının iyileşmesini sağlamıştır. İTTÇ’nin potansiyel olarak önemli
kısıtlamalarından biri, sınır ötesi Tarife Dışı Engellere yönelik modern ticaret anlaşmalarına sahip olmaması ve bunun ticari engellerle sonuçlanmasıdır.
1997’de yükselen piyasa krizi, 2001’de Türkiye’de yaşanan ödeme krizi, Türkiye’nin bölgesini bir çatışma zincirine sokan 11 Eylül olayı, Türkiye ve AB ticaretini olumsuz etkilemiştir. Ek olarak, Çin’in DTÖ’ye katılımı, AB’nin 2004 ve
2007’de doğuya genişlemesi, AB-Türkiye arasındaki ticari ilişki üzerinde yeni
rekabetçi baskılar yaratmıştır. Bu durum, Türkiye’nin üçüncü taraflarla yaptığı
son Serbest Ticaret Anlaşmalarında daha güçlü girişimlerde bulunmasına neden
olmuştur. Bu tür ekonomik gelişmelerin de etkisiyle ve Türkiye’nin AB Ortak Ticaret Politikasına uyma zorunluluğu nedeniyle Türkiye, üçüncü taraflarla yeni
Serbest Ticaret Anlaşmaları yapma eğilimindedir.
Kunaka ve diğerleri (2013) İTTÇ’ler şeffaf ve tutarlı olmadığında, uluslararası
karayolu taşımacılığı hizmetinin maliyetinin arttığını ve etkinliğinin azaldığının
altını çizmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, uluslararası ticaretin önemli bir
bileşeni karayolu taşımacılığı hizmetleridir. Bununla birlikte, ulusal, ikili ve çok
taraflı araçların karmaşık karışımı nedeniyle sınır ötesi kamyon taşımacılığı hizmet sağlayıcılarının verimsizlikleri ve maliyetleri artmıştır. İTTÇ’lerin koşullarını değerlendirmek için sağlam bir metodoloji gereklidir. Araştırma, uluslararası
karayolu taşımacılık hizmetlerinde düzenlemenin etkinliğinin artırılması için bir
rehbere ihtiyaç olduğunun altını çizmektedir.
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AB-Türkiye ilişkileri sorunluysa, bunun nedeni genel yasal çerçevenin yetersiz
kalmasıdır. Bir bakış açısı da, bu sürtüşmelerin çoğunun anlaşmanın kendisindeki herhangi bir eksiklikten değil, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin hiçbir
zaman tamamlanmamış olmasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Diğer bir
görüş de, anlaşmaların asimetrik dağılımsal etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ne hakkında düzenli olarak şikâyetlerini dile getirmektedirler.
Aşağıda sıralanan alanlar mevcut Gümrük Birliği çerçevesinde sorunlu olarak
belirlenmiştir (Dünya Bankası, 2014)
Gümrük Birliği’nin kısıtlı kapsamı. Hizmet ticareti, uyumlaştırılmış kamu alımları
ile tarım ve balıkçılık kalemleri Gümrük Birliği’ne dahil değildir (işlenmiş tarım
ürünleri hariç). Bunun temel amacı mallar üzerindeki tarifeleri kaldırmaktı, ancak aynı zamanda mallar ve hizmetler için ticaret engellerine neden olan tarife dışı
engellerin (NTB’ler) azaltılması veya kaldırılması üzerinde çok az etkisi olmuştur.
Sınırlı karayolu taşımacılığı kotaları. Dünya Bankası tarafından belirtildiği üzere
(Dünya Bankası Raporu, 2014), özellikle transit taşımacılığa yönelik geçiş belgeleri, hem endüstri hem de kamu sektörü tarafından Türkiye’nin AB ile ticaretinin
önündeki önemli engeller olarak tanımlanmaktadır.
Vize kısıtlamaları. Profesyonel kamyon sürücülerine yönelik vize kısıtlamaları
(özellikle vize ücretleri ve davet gereklilikleri), gümrük birliği rejimi kapsamında
Türkiye ile AB arasında taşınan mallar üzerinde tarife dışı bir engel teşkil etmektedir ve AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin düzgün işleyişini engellemektedir
(Dünya Bankası, 2014).
Türkiye’nin Bakış Açısı
Türkiye için en büyük zorluk, AB’nin tercihli ticaret politikasına tam uyum sağlanamamasından kaynaklanan ticaret asimetrisidir. AB, her yeni serbest ticaret anlaşmasıyla tercih edilen ticaret ortaklarının sayısını kademeli olarak artırmıştır.
Dünya çapında bir politika trendini takip eden AB, 2000’li yılların başından itibaren üçüncü devletlerle STA imzalama planlarını artırmıştır. Türkiye AB’nin
tam üyesi olmadığı için bu STA’lara otomatik olarak dahil edilmemektedir. AB
ile ticaret anlaşması olan Cezayir, Meksika, Güney Afrika ve daha yakın zamanda
Japonya ve Vietnam gibi ülkelerin Türkiye ile STA imzalamak için çok az nedeni
bulunmaktadır. Gümrük Birliği, AB üzerinden Türkiye pazarına tercihli erişim
sağladığından, durum bundan ibarettir.
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Türkiye’nin ana şikayeti, AB ile üçüncü ülkeler veya bunların grupları arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ile ilgilidir ve Türkiye Gümrük Birliği hükümlerine göre yasal olarak bu anlaşmalara bağlıdır. Bunun nedeni, Ankara’nın,
mütekabiliyete dayanan muamele olmaksızın kendiliğinden pazarını bu üçüncü
taraf ihracatçılara açmasının gerekmesidir. Bu durum aynı zamanda Ankara açısından tarife gelirlerinin azalmasının ve Türkiye’nin daha sonra aynı ülkelerle bir
STA’ya başvurduğunda AB ile aynı şartları müzakere edememesinin sorumlusudur.7
Türkiye, bu kaygısını Avrupa Parlamentosu da dahil olmak üzere AB kurumlarına defalarca dile getirmiştir8 ve daha sonra yapılan çalışmalar bu benzersiz
özelliğin Türkiye açısından üçüncü ülke pazarları karşısında haksız rekabet bakımından ciddi bir dezavantaj yarattığı konusunda hemfikirdir. 2014 tarihli bir
Dünya Bankası değerlendirmesi, Türkiye’nin AB’nin tercihli gümrük rejimine
uyumunu talep eden 1/95 sayılı Kararın 16. ve 54. maddelerinin özellikle zararlı olduğunu ortaya koymuştur. Bunları etkileri, Türkiye’nin ithalat tarifelerinin
herhangi bir ürün için OGT’den düşük olmaması gerektiğine ilişkin 14. maddede
yer alan gereklilikle daha da kötüleşmektedir. Bu, “AB’nin [OGT]’yi öncelikleri doğrultusunda belirlediği ve çoğu durumda STA’lar çerçevesinde daha düşük
vergiler uyguladığı anlamına gelmektedir. Bu, çoğu sanayi ürününde Türk tarifelerinin aşamalı olarak serbestleştirilmesine ve AB’nin STA’ları müzakere ettiği
üçüncü ülkelerden gelen tarımsal ürünlerin seçmeli olarak serbestleştirilmesine
yol açmıştır.”9
Raporda ayrıca, Gümrük Birliği’nin etkinliğini artırmak için bu tür hükümlerden kaynaklanan asimetrilerin kaldırılması gerektiği de belirtilmiştir. Ancak bu
sorun hiçbir zaman ele alınmamıştır.
İkinci eksiklik karar verme ile; yani Türkiye’nin AB’nin stratejik ticaret kararlarında yer almaması ile ilgilidir. Ankara Gümrük Birliği Ortak Komitesi’nde temsil edilse de, bu organ sadece Gümrük Birliği’nin uygulanmasına ilişkin konularla
7
8

9

Togan, Subidey. “The EU-Turkey Customs Union: A Model for Future Euro-Med Integration,” in R.
Ayadi et al. (eds.), Economic and Social Development of the Southern and Eastern Mediterranean
Countries (Springer, 2015), pp. 37-48, p. 46.
Yapici, Murat. Turkish Perspective on FTAs Under the Turkey-EU CU (with special emphasis to
TTIP). Director General for EU Affairs, Ministry of Economy of the Republic of Turkey. Brussels,
18 June 2013. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/191854/20130619ATT6802
6EN-original.pdf (accessed: 4/1/2022), p.15.
World Bank. Evaluation of the EU-Turkey Customs Union (Washington, D.C.: World Bank Group,
2014), p. 24.
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ilgilenmektedir. Ancak, Gümrük Birliği yoluyla Türkiye, AB üyesi olmaksızın Tek
Pazar’a pratik olarak entegre edilmiştir. Türkiye, AB üyesi olmadığı için AB’nin
uluslararası ticaret politikalarında veya tek pazar politikasında söz sahibi değildir. Türkiye, kendi iç ve uluslararası ticaret politikalarını AB’ninkilerle uyumlu
hale getirmek zorundayken, bunun için gereken fiili önlemler, özellikle üçüncü
taraflarla ilgili olarak, Türkiye’nin eşdeğer yasa ve prosedürlere sahip olmaması
veya bunları kabul edememesi nedeniyle uygulamada zorluklar yaşamaktadır.
Bu çerçevede, özellikle AB’nin 3. Ülkelerle yaptığı STA’lar 3. Ülkelerin Türkiye
ile STA yapmak istememesi nedeniyle uyum sorunları ortaya çıkarmaktadır.
Sonuç olarak Ankara, AB’nin ticaret ve rekabet politikalarına uymanın yükünü
taşımakta, bunula birlikte bunların nasıl hayata geçirileceği konusunda ciddi belirsizlikler bulunmaktadır. Hatta 1/95 sayılı Karar (54-60. Maddeler), Türkiye’nin
Gümrük Birliği’nden doğrudan etkilenen alanlarda AB kurallarıyla uyumlu mevzuat kabul etmesi için her türlü çabayı göstermesini gerektirmektedir.
55. Madde, Avrupa Komisyonu’nun Gümrük Birliği ile ilgili alanlarda yeni mevzuat hazırladığında ve üye ülkelerden uzmanlara danıştığında, gayri resmi olarak Türk uzmanlara da danışacağını belirtmektedir. Ayrıca, her bir taraf, Avrupa
Konseyi’nin kararından önceki aşamalarda, Gümrük Birliği Ortak Konseyi bünyesinde ek istişareler talep edebilir. Ancak OGT oluşturma konusunda herhangi bir koordinasyon gerçekleşmemiştir. Ankara Anlaşması aynı şekilde taraflar
arasında üçüncü ülkelerle kendi ticaret politikaları konusunda koordinasyonu
teşvik etmektedir (Madde 21).
Üçüncü bir sorun da, etkisiz olan anlaşmazlık çözüm mekanizmasının doğasıyla
ilgilidir. Bu, Ankara Anlaşması’nın 25. maddesinde açıklanmakta ve şu şekilde
ifade edilmektedir: “Akit Taraflar, Topluluğu, Topluluğun bir Üye Devletini veya
Türkiye’yi ilgilendiren bu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanması ile ilgili
herhangi bir anlaşmazlığı Ortaklık Konseyi’ne ibraz edebilirler. Ortaklık Konseyi, anlaşmazlığı bir kararla çözebilir; ayrıca anlaşmazlığın Avrupa Toplulukları
Adalet Divanı’na veya mevcut diğer herhangi bir mahkemeye sunulmasına da
karar verebilir. Her bir Taraf, bu tür kararlara uymak için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacaktır.”10
Teorik olarak, Ankara Anlaşması, çok çeşitli potansiyel anlaşmazlıklar için bir
Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması içermektedir; ancak, bir anlaşmazlık çözümünün başlaması için her iki tarafın da anlaşmaya varması gerekmektedir. Or10

Official Journal of the European Union. Agreement Establishing an Association Between the
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taklık Konseyi’ndeki kararlar oybirliği gerektirdiğinden, bu organ anlaşmazlıkları çözmeye veya bu tür anlaşmazlıkları diğer organlara havale etmeye bilhassa
uygun değildir, çünkü bir tarafın her zaman veto hakkı olacaktır. Mevcut anlaşmazlık çözüm prosedürü, AB ile Türkiye arasındaki ticaret sorunlarını nadiren
çözmektedir (DSM). Ankara, bu durumun, güç asimetrileri ve gümrük birliğinin yasal altyapısına eklenen sözleşmeye dayalı asimetriler ışığında, nihayetinde
AB’nin çıkarına hizmet ettiğini tespit etmektedir.11
AB ve Türkiye arasında, ortak ticari politikalara ve teknik düzenlemelere sahip
yeni bir Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması (DSM) gerekmektedir.
Türkiye ve AB, ticari politikaları ve teknik düzenlemeleri çeşitli alanlarda işbirliği
yapmadan sıklıkla uygulamaktadır. Sonuç olarak, Türkiye’deki AB ihracatçıları
çeşitli tarife dışı engellerle (NTB) karşı karşıya kalmaktadır.
AB Raporuna (2016) göre, Türkiye ekonomisi İTTÇ’den orta düzeyde etkilenmiştir. Türkiye’den AB’ye ihraç edilen ürün konfigürasyonu, ticarette tekstil ve
hazır giyim payının azaldığı ve motorlu taşıtların payının arttığı iki istisna dışında değişmemiştir. Türkiye, AB ortak dış tarifesinin uygulanması ve entegre
üretim kalıplarının gelişmesi nedeniyle dünyaya daha açıktır ve ticarete dayalı bir
büyüme yaşanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2016).
AB’nin bakış açısından bakıldığında ise İTTÇ, Türkiye pazarına güçlü bir erişim
sağlamıştır. Bu, 2008-2009 küresel krizini takip eden küresel yavaş büyüme döneminde gerçekten bir avantaj sağlamıştır.
AB’nin Bakış Açısı
AB’nin görüşü çerçevesinde, taşımacılık AB içinde tartışmalı bir konudur, AB
kendi içinde dahi, taşımacılık konusunda bir mutabakata çok uzun yılların ardından varabilmiştir.
Son olarak, taşımacılık AB için de tartışmalı bir konudur. Taraflar; yol güvenliği,
sürdürülebilirlik ve yeşil nakliye gibi çeşitli ortak hedefleri paylaşmaktadır. Bununla birlikte, örneğin 2019 Konsey Sonuçları, Türkiye’nin bir AB taşımacısının,
kendisine lisans verenden başka bir AB Üye Devletinden Türkiye’ye uçuş yapma
hakkını tanımayı reddetmesine ilişkin kaygıları dile getirmiştir. Komisyonun,
AB-Türkiye Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması müzakereleri sırasında süre11

See: Göral, Emirhan and Muzaffer Dartan. “The Customs Union in The Context of EU-Turkey
Relations: An Evoluation of Current Debates.” Marmara Journal of European Studies 24, 2 (2016):
1-31, p. 15.
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sinin dolmasının ardından görev süresinin yenilenmesini istememesi bu açıdan
okunabilir.12
Özellikle Sıkıntılı Bir Nokta: Karayolu Taşımacılığı
Ek bir sorun da karayolu taşımacılığı kotalarıdır. Türk karayolu taşımacılığı sektörü, AB üye devletlerinin transit geçiş belgesi verme isteyip istememesinin tutsağıdır ve bu, giderek artan sayıda şikâyete yol açmaktadır.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İrlanda ve Malta dışında, Türkiye’nin tüm
AB üyeleri ile ikili taşımacılık anlaşmaları bulunmaktadır. Ancak bu anlaşmalar
arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar, operatörler ve düzenleyiciler için her zaman çeşitli zorluklar teşkil etmektedir. Karayolu taşımacılığı
kotaları, idari bir yükün yanı sıra ek maliyetler doğurmaktadır. Ayrıca operatörler için sosyal etkileri bulunmaktadır; kamyon sürücülerinin gümrük kapılarında boşta geçirdikleri süre arttıkça stres ve yorgunluk seviyeleri de artmakta ve bu
da yol güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. AB kota sisteminin Türkiye’nin
1,66 milyar tonluk ihracatını engellediği ve dolayısıyla 5,56 milyar ABD doları
fırsat kaybı yarattığı tahmin edilmektedir. Kota sisteminin kaldırılması sadece
Türkiye için faydalı olmakla kalmayacak, aynı zamanda tedarik zincirindeki işletme maliyetleri azalacağı için AB için daha düşük ürün maliyetleri anlamına
gelecektir. GATT Madde V’e göre, tüm uygun güzergâhlar için transit geçiş ücretsiz olmalıdır, ancak gerçekte durum farklıdır ve birçok işletmeci karayolu taşımacılığında kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Ticaretin Kolaylaştırılması
Anlaşması, kotalar ve izinler konusunda uzun vadeli olumlu bir adımdır, ancak
mevcut ikili anlaşmaların esnetilmesi gerekliliğini korumaktadır (Artıran, 2016).
Ataseven ve Tunahan (2015), Türkiye’den AB’ye karayolu taşımacılığına ilişkin
ikili kotaların transit komplikasyonlarını analiz etmişlerdir. Dünya Bankası, Türkiye Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
ve Avrupa Komisyonu raporlarından yararlanmışlardır. Ayrıca, malların serbest
dolaşımı, Gümrük Birliği kapsamında olmayan hizmetler olarak kategorize edilerek sınırlandırıldığından, devam eden karayolu kotalarının Türkiye’nin ihracatı
üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. (Ataseven & Tunahan,
2015).
Ülengin ve diğerleri (2015), 2005 ile 2012 yıllarını kapsayan 18 seçilmiş AB ülkesinden alınan panel verilerini kullanarak bir çekim modeli geliştirmiştir. Ayrıca,
12

Private consultation, European Commission. Brussels, 18 January 2022.
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en önemli ihracat sektörlerinden biri olan tekstil sektörü, örnek olay çalışması
oluşturmak için incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin AB ülkelerine ihracatı üzerindeki önemli olumsuz etkileri de göstermişlerdir. Bu etkiler tekstil ihracatı ile sınırlı kalmayıp toplam ihracatı da etkilemiştir.
Araştırma dönemi için Türkiye’nin karayoluyla toplam ihracatta 10,6 milyar dolar, karayoluyla tekstil ihracatında ise 5,65 milyar dolar zararı olduğu tahmin
edilmektedir. (Ülengin ve diğerleri, 2015)
Çekyay ve diğerleri (2017), Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki çeşitli kota türlerinin birikmiş etkilerini tahmin etmek üzere Ülengin ve diğerlerinin (2015)
çalışmalarını daha ileriye taşımışlardır. Bu amaçla maksimum akış ve çekim modellerini entegre etmişlerdir. Sonuçlar yine Türkiye’nin karayolu taşımacılığı ihracatında kotalar nedeniyle net bir kayıp yaşadığını göstermektedir. (Çekyay ve
diğerleri, 2017).
Şekil 1. Kotalar yürürlükteyken Türkiye’den AB ülkelerine tahmini
ihracatlar ve kotaların olmadığı yerlerdeki farklar (milyar ABD Doları)
(Çekyay ve diğerleri, 2017)
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Çekyay ve diğerleri (2020) daha yakın tarihli bir çalışmada, kotaların Türkiye’nin
AB ülkeleriyle olan dış ticaretine etkilerini birden fazla malı içeren bir akış ve
bir çekim modeli kullanarak araştırmıştır. Klasik birden fazla malı içeren ağ akış
modeli, karşılaştırma için kotalı ve kotasız nakliye maliyetlerini tahmin etmek
için kullanılmaktadır. Hesaplanan ekstra maliyetler daha sonra ticaret üzerindeki
etkilerini değerlendirmek için bir çekim modelinde kullanılmıştır. Çekim modeli, 2009-2015 dönemi için 17 Avrupa ülkesine ilişkin panel verilerini kullanmıştır.
Kotalar nedeniyle maliyetlerdeki artış, Türkiye’nin toplam ihracatını, gıda ve içecek ile makine ve teçhizat sektörlerinin ihracatını olumsuz etkilemiştir. (Çekyay
ve diğerleri, 2020).
Türkiye’nin AB’ye ihracatının yaklaşık %50’si karayolu ile gerçekleştirilmektedir
(Türkiye’nin ana ticaret ortağı Almanya’ya yapılan ihracatta karayolunun payı
yüzde 61’e yükselmiştir) Türkiye’nin AB üye ülkelerine yıllık toplam ihracatının
%50’si ise, Türkiye’den AB’ye üretim ve ihracat yapan Türkiye’deki AB sermayeli
yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu, AB üye devletlerinin ihraç mallarının Türkiye’den AB’ye taşınmasına getirdiği kısıtlamaların, bu tür malların ticareti ve bu tür malların AB’deki ithalatçıları
üzerinde ek maliyetlere ve kısıtlamalara neden olduğu anlamına gelmektedir.
Gümrük birliğinin varlığına rağmen, birçok AB üyesi ülke tarafından AB ile Türkiye arasında ticareti yapılan malların karayolu geçişine uygulanan mevcut kısıtlamaların önemli etkisi ile birlikte, 2000’li yılların başından itibaren Covid-19
pandemisinin patlak vermesine kadar AB’nin Türkiye’nin ticaretindeki payı
%60’lardan %45’lere gerilemiştir. Bu tür kısıtlayıcı AB üye ülkeleri, ticaret akışları doğrultusunda artırmak yerine, genellikle mevcut geçiş belgelerinin sayısını
sabit tutmayı seçmiştir (transit kotaları ve ücretleri, koruyucu ticaret engelleri
aracı olarak kullanılmıştır).
Tipik bir operasyonda, mallar Türkiye’den Bulgaristan ve Yunanistan’a ve ardından
Balkanlar üzerinden Romanya, Macaristan, Avusturya ve Almanya gibi Türkiye’nin
bazı önemli ihracat noktalarına ulaşmak üzere kamyonlarla taşınmaktadır.13

13

Yalçın, Erdal, Aichele, Rachel, and Felbermayr, Gabriel. Turkey’s EU Integration at Crossroads. GED
Study. Gütersloh: Bertelsman Stiftung, 2016.
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Bir Transit Darboğazı Olarak Avusturya Örneği
Türkiye’den Almanya veya Hollanda gibi Türkiye’nin ana AB ticaret ortaklarına
(aynı zamanda, artık AB’nin resmi bir üyesi olmamakla birlikte, AB ile yüksek
seviyede entegrasyona sahip bir ekonomisi olan Birleşik Krallık’a) karayoluyla
yapılan mal ticaretinde kilit bir transit koridoru olan Avusturya, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında malların serbest dolaşımı için ciddi bir “transit darboğazı”
temsil etmektedir.
Avusturya, Türkiye’de yerleşik yük taşımacılığı operatörlerine, kendi toprakları
üzerinden karayolu ile transit geçişe izin vermek üzere, Avusturya transit geçilerek ulaşılan ana ticaret noktalarına erişim sağlanması için yıllık 21.000 karayolu
transit geçiş belgesi kotası uygulamaktadır ve bu da söz konusu ülkelerin talebini
karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yıl boyunca belirli dönemlerde yeterli transit
geçiş belgelerinin olmaması (Avusturya transit geçiş belgeleri her ayın neredeyse
yarısında kullanılamamaktadır) Türkiye’deki uluslararası yük taşımacılığı operatörlerini ve AB iş ortaklarından sipariş alan ancak Avusturya’yı geçmek için gerekli geçiş belgelerini sunmak zorunda olan ihracatçıları engellemektedir (transit
geçiş belgelerinin olmaması nedeniyle ihracatın aksaması, ek gecikmeler ve sipariş iptalleri vb. masraflar ile birlikte 2019 yılında 180 gün sürmüştür).
Kota kısıtlamaları nedeniyle mevcut karayolu geçiş belgelerinin yeterli olmaması, Türkiye’de kayıtlı taşımacılık operatörlerinin, yarısı AB’den gelen yatırımcılar
olan Türkiye’deki ihracatçılar ve AB’deki ithalatçılar için önemli kayıplar olarak
sayılan daha maliyetli alternatif rotalar aramasına neden olmaktadır (Ekstra tren
ücretleri, trenlerin kapasitesinin sınırlı olması, kış koşullarında sık sık iptal edilen seferler gibi ciddi zorluklar yaratan RO-LA trenlerine son derece zahmetli ve
zorunlu bir şekilde mod değişimi gibi).
Türkiye, bazı AB Üye Devletleri tarafından uygulanan karayolu kotaları ve ücretlerin Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin ana bileşeni olan malların serbest dolaşımından tam olarak yararlanmasını engelleyen bir konuma sahip olmasına
rağmen; taşımacılık ve bunun malların serbest dolaşımıyla yakın ilişkisi konusunda şu anda farklı düşünceler bulunmaktadır. Sonuç olarak, daha geniş Avrupa
alanında karayolu taşımacılığı, birbirleriyle örtüşen ikili ve çok taraflı rejimler
aracılığıyla yönetilmektedir.
Esasen, Lizbon Antlaşması’na göre, üçüncü ülkelerle karayolu taşımacılığı egemenliği ilgilendiren bir konudur ve her bir üye devlet, ikili anlaşmalar yoluyla
istedikleri koşulları kendi keyfiyetine tabi olarak kabul edebilirler. Türkiye’nin 24
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AB üyesi ülke ile daimi anlaşması bulunmaktadır; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi,
İrlanda ve Malta istisnadır.
Bazı AB ülkeleri tarafından Türkiye’ye verilen sınırlı sayıda transit geçiş belgesi
nedeniyle, bu ülkelerin (yani Bulgaristan, Yunanistan, Avusturya, İtalya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya) sınırlarından geçen taşımacılık akışlarında
bir aksama meydana gelmektedir. Dolayısıyla, Türk taşımacılarına tahsis edilen
UBAK lisansları kullanılarak, kaybedilen taşımacılık (ve ticaret) fırsatları da telafi edilmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin üyesi olduğu Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF), karayolu taşımacılığı lisanslarının verilmesinden sorumlu program
olan Çok Taraflı Kota Sistemini (MQS) yönetmektedir.14
Bu lisanslar, 2006 yılında Uluslararası Taşımacılık Forumu’na (ITF) dönüşen
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) tarafından yönetilmektedir.
Sisteme katılan 43 Avrupa üye ülkesinde çok taraflı taşımacılık operasyonlarına
olanak vermektedirler. UBAK, Türkiye’nin yanı sıra AB üye ülkelerinden oluşmaktadır.
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı, bir karara dayalı olarak UBAK lisansları
vermektedir. Bu lisans, transit trafiği de dahil olmak üzere tüm UBAK Üye Devletleri arasında karayoluyla ürünlerin uluslararası taşımacılığını kapsamaktadır.
Her üye devlet için mevcut olan UBAK lisanslarının sayısı sınırlıdır ve bunlar, her
üye devletin sorumlu makamları tarafından ulusal düzeyde tahsis edilmektedir.
UBAK Kota Sistemi kapsamında Türk nakliyecilerine tahsis edilen 620 adet mevcut taban kotası, 2018 yılında UBAK lisansları kullanılarak Türkiye’den (özellikle
AB’ye) 79.036 ihracat seyahatine olanak sağlamıştır. Aynı dönemde, Türk olmayan taşımacıların UBAK lisansları kullanarak Türkiye’ye gerçekleştirdiği ihracat
seferlerinin sayısı 102.671 olmuştur (T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve UND,
2021)
İthalat seferleri ile ilgili olarak, Türk taşımacılar UBAK lisanslarını kullanarak
55.028 (ağırlıklı olarak AB’den) ithalat seferi gerçekleştirirken, Türk olmayan taşımacılar ise 55.899 sefer gerçekleştirmiştir.
2018 yılında ihracat yükü almak için Türkiye’ye boş (UBAK lisanslı) giren Türk
olmayan taşımacı sayısı 51.876 olmuştur.
14

At the time of the program’s introduction in 1974 and until 2006, this body was called the European
Conference of Ministers of Transport, when it was renamed the International Transport Forum, an
OECD affiliated organ.
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UBAK Kota Sistemi kapsamında, UBAK lisanslarının kullanımı Avusturya, İtalya, Macaristan, Rusya Federasyonu ve Yunanistan gibi ülkeler tarafından sınırlandırılmaktadır.
Neredeyse her kamyonu mevcut bir UBAK lisansına sahip olan Avrupa karayolu
taşımacılığı filosu ile karşılaştırıldığında, sınırlı sayıdaki UBAK lisansları çoğunlukla ek transit geçiş belgelerine olan ihtiyacı dengelemek ve uygulanan transit
ücretleri sorununun üstesinden gelmek için kullanıldığından, UBAK Lisanslarının kullanımı, Türk taşımacılarının Avrupa’ya gerçekleştirdikleri taşımacılık
operasyonlarına yönelik yeterli karayolu geçiş belgelerinin bulunmamasını telafi
etmekten uzaktır.
2020’nin başlarındaki Covid-19 pandemi krizi sırasında, Avrupa ülkeleri kendilerini bir anda sınırların aniden kapanması ve bunun sonucunda “en temel mal
ve ürünlerin ciddi kıtlığı” tehdidiyle beklenmedik vahim bir durumda bulduklarında (Avrupa Komisyonu’ndan Bayan Von der Leyen tarafından açıkça ifade
edildiği üzere), Türkiye sınırlarını ticarete açık tutmak ve Avrupa ekonomilerinin
ani arz ve talep şokları karşısında ayakta kalmasını desteklemek için çaba sarf
ederek Avrupalı ortakları için güvenilir bir tedarikçi olmaya devam etmiştir.
Ancak, Türkiye’den Avrupa’ya yapılan uluslararası karayolu yük taşımacılığında,
Türkiye ile AB arasında 20 yılı aşkın bir süredir gümrük birliği olmasına rağmen,
Türk taşımacıları uzun süredir bazı AB üye ülkeleri tarafından uygulanan çeşitli
haksız ve ayrımcı kısıtlamalara maruz kalmaktadır.
Türk taşımacılık operatörleri tarafından gerçekleştirilen taşımacılık operasyonlarına kısıtlamalar getirilmesi yoluyla (Gümrük Birliğini kapsayan) AB müktesebatının bu şekilde ihlali, Macaristan aleyhine Lüksemburg’da Avrupa Adalet
Divanı’na getirilen Macaristan’dan transit geçen Türkiye’de kayıtlı ağır yük taşıtlarının vergilendirilmesine ilişkin dava ile birlikte Ekim 2017’de yasal olarak da
teyit edilmiştir (Dava C-65/16 için Avrupa Adalet Divanı ön kararı):
“Türkiye-AT Ortaklık Konseyi’nin 22 Aralık 1995 tarih ve 1/95 sayılı Gümrük
Birliği’nin son aşamasının kurulmasına ilişkin Kararının 4. Maddesi, Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkede kayıtlı olan ve Macaristan topraklarından başka bir
Üye Devlete transit geçiş yapan tüm ağır yük taşıtı sahiplerinden alınan ve Macaristan sınırının her geçişinde ödenmesi gereken ana davada söz konusu olan
motorlu taşıtlar vergisi, bu birliğin kapsadığı mallarla ilgili olarak bir gümrük
vergisine eşdeğer etkiye sahip bir vergi teşkil ettiği şeklinde yorumlanmalıdır ve
bu nedenle bu madde tarafından yasaklanmıştır.”
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Mahkeme ayrıca, taşımacılık ve malların serbest dolaşımı arasındaki bağlantıyı
teyit ederek, aşağıdaki noktaları kararında ifade etmiştir”:
“…Gümrük Birliği, zorunlu olarak, Üye Ülkeler arasında malların serbest dolaşımını gerektirmektedir. Üye Devletlerin transit halindeki malların hareketini herhangi bir şekilde engellemesi veya müdahale etmesi mümkün olsaydı, bu serbesti kendi başına tam olamazdı. Gümrük Birliği nedeniyle ve Üye
Devletlerin karşılıklı çıkarları için, Avrupa Birliği içinde malların transit serbestliğine ilişkin genel bir ilkenin varlığının kabul edilmesi gerekmektedir (21
Haziran 2007 tarihli karar, Komisyon İtalya’ya karşı, C173/05, EU:C:2007:362,
paragraf 31 ve ilgili içtihat).”
Üye Devletler tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği içindeki ticareti doğrudan,
dolaylı veya potansiyel olarak engelleyebilecek tüm yasalar, içtihat hukukuna
göre miktar sınırlamasıyla eş etkili önlemler olarak kabul edilmiştir. AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan gümrük birliği içindeki ticareti aynı
koşullarda engellemesi muhtemel olan bir Üye Devlet tarafından çıkarılan kurallar için de aynı koşulların mukayeseli olarak uygulanması gerekmektedir.
Malların taşınması bu şekilde bir faaliyeti teşkil etmektedir, bu nedenle, bu malların taşınmasıyla ve dolayısıyla serbest dolaşımıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.
Dolayısıyla, söz konusu vergiyi doğuran olayın tamamen taşımacılık olduğu kabul
edilse dahi, verginin AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 30. Maddesi ve Ortaklık Konseyi’nin 1/95 Sayılı Kararının 4. Maddesi anlamında bir gümrük vergisiyle
eşdeğer etkiye sahip bir ücret olarak sınıflandırılmasını engellememektedir.
Macaristan transit ücretine ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararı, 2018’de Macaristan ve Türkiye arasında siyasi müzakere sürecini başlatmış ve 2018’de transit
ücretinin kaldırılmasıyla sonuçlanmış, ardından 2020’de Türk taşımacılar için
Macar transit izin kotasının sayısında çok yüksek bir artış izlemiştir (mevcut kota
rejimi kapsamında tahsis edilen 110.000 transit geçiş belgesi).
Bu tür bir Avrupa Birliği Adalet Divanı kararı artık AB müktesebatının bir parçası olduğundan ve Bulgaristan (86 EUR), Romanya (238 EUR), Yunanistan (100
EUR) şeklinde transit geçişlere (yalnızca) Türk taşımacılarına benzer ücretler uygulayan tüm AB üye devletlerini otomatik olarak bağlayıcı hale geldiğinden, bu
karar, Türk taşımacılar için benzer bir gelişmeyi amaçlayan politik girişimler için
yasal bir zemin olarak kabul edilebilir.
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Seyahat kısıtlamaları
Türkiye, vatandaşları AB’ye girmek için vize alması gereken tek aday ülkedir. Ancak, Ankara Anlaşması işgücünün hareketinin kademeli olarak serbestleştirilmesini planlamış (12 ila 14. maddeler) ve Katma Protokol bunu gerçekleştirmek için
on yıllık bir zaman dilimi belirlemiştir (Madde 36).15 Ankara, AB üyeliğine aday
olan diğer ülkelerin hiçbirinde bu koşulun söz konusu olmadığına dikkat çekmektedir ve Dünya Bankası, mevcut vize rejiminin i) aşırı evrak işleri ve kısa vize
süreleri ii) yüksek vize reddi oranları iii) yüksek vize ücretleri ve sık işlem gecikmeleri nedeniyle AB-Türkiye ticaret ve iş ilişkilerini baltaladığını tespit etmiştir.16
Türk iş adamları AB’nin vize politikası nedeniyle AB’deki ticari faaliyetlerinde
etkilenmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkileri, özellikle Avrupa tedarik zincirlerinin pandemi sonrası yeniden yapılandırılması dikkate alındığında güçlenmektedir. Salgına rağmen, bu ivme, AB üye ülkeleriyle ikili ticaretin hızla yükselmesine ve 2020’de Türk profesyonel sürücülerin vize başvurularının sayısına
önemli bir artış olarak yansımıştır. Bu yeni aşamanın Türkiye’nin AB ile ilişkilerini güçlendirmesi öngörülmekte olup, başta ikili ticaret olmak üzere birçok alanda
önemli büyüme fırsatları sunmaktadır.
AB ile Türkiye arasındaki mal ve hizmet sevkiyatının en önemli aktörü profesyonel
kamyon sürücüleri olduğundan, “profesyonel sürücü vizeleri”, mevcut “Vize Serbestisi Diyalogu” sürecinde öncelik verilmesi gereken ortak bir ekonomik meseledir.
Sürücülere getirilen sınırlamalar, Gümrük Birliği’nin sorunsuz işleyişini tehlikeye
atmaktadır. Dünya Bankası’nın 2014 AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirme Raporu, vize alma ile ilgili sorunların ve kalış sürelerine ilişkin sınırlamaların Gümrük
Birliği’nin işleyişine zarar verdiğini doğrulamıştır (Dünya Bankası, 2014).
Hem 2009 yılında yayınlanan “Türk Uyruklu Kişilerin AB İçinde Hizmet Sunmak İçin AB Üye Devletlerinin Dış Sınırlarından Geçişlerine İlişkin Kılavuz”
belgesi, hem de AB Komisyonu tarafından 14 Aralık 2012’de yayınlanan “Sınır
Muhafızları için Uygulama El Kitabı (Schengen El Kitabı)” Türk vatandaşlarının
AB Üye Devletleri sınırlarına giriş ve çıkış işlemleri hakkında bilgi vermektedir.
Ancak, üye ülkeler (Almanya, Hollanda ve Danimarka) tarafından “hizmet sağlayıcı” olarak tanınan Türk kamyon sürücüleri (vatandaşları), üye devletler vi15
16

Official Journal of the European Union. Additional Protocol (Financial Protocol).
World Bank. Evaluation of the EU - Turkey Customs Union, p. 79. See also: Nas, Çiğdem. “TurkeyEU Customs Union: Its Modernization and Potential for Turkey-EU Relations.”
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zesiz geçişe izin vermediğinden, yalnızca uçak ve/veya gemi ile seyahat etmeleri
durumunda hizmet verebilmektedir. Ancak AB sınırları üzerinden ürün taşıyan
kamyonlar, sürücülerinden ayrı tutulamaz.
Sonuç olarak, uzun vadeli bir ticaret için karayolu taşımacılığı hizmetleri gerekliyken, profesyonel kamyon sürücüleri için vize sınırlamaları, gümrük birliği düzenlemesi kapsamında Türkiye ile AB arasında taşınan ürünler için tarife dışı bir
engel teşkil etmektedir.
Zaten başlı başına bir sorun olan kamyon sürücüleri için vize zorunluluğu, Schengen bölgesine girmek için sürücülerinin vize alması gereken Türk kamyon
şirketlerine daha fazla idari ve mali yük getirerek karayolu taşımacılığını ağırlaştırmaktadır.
Ankara’nın vizeler konusunda AB ile uzun süredir devam eden bir çekişmesi söz
konusudur ve kamyon taşımacılığı lisanslarına ilişkin kotaları, müştereken düzenlenmekten ziyade, her bir AB Üye Devletinin tek taraflı ve keyfi olarak manipüle edebileceği ticaret için teknik bir engel olarak görmektedir.17 Bunun iki taraflı ticareti doğal olmayan bir şekilde kısıtladığını ve her iki tarafı da engellediğini
ifade etmektedir. Dünya Bankası, kota sistemini Gümrük Birliği’nin tam işleyişinin önünde bir engel olarak nitelendirerek Türkiye’nin görüşüne destek vermiştir.18 Nitekim bir 2014 Avrupa Komisyonu araştırması, karayolu taşımacılığının
tamamen serbestleştirilmesi durumunda ticaretin 3.5 milyar Euro artacağını,
Türkiye’nin ekonomisine 1,9 milyar Euro ve AB ülkelerinin ise 1,6 milyar Euro
ekleyeceğini tahmin etmektedir.19 Ayrıca, Türk makamları statükonun, Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (Madde V) ve imzacı devletlerin topraklarından herhangi bir engelleme, kısıtlama veya gecikme olmaksızın geçiş serbestisini öngören Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın (Madde X) kurallarına
aykırı olduğunu ileri sürmektedir.
Son olarak, Ankara Anlaşması, bunu yapmanın araçlarını belirterek, esasen Topluluğu kuran Antlaşmada yer alan taşımacılık hükümlerinin Türkiye’yi de kapsayacak şekilde genişletilmesini ima eden bir hüküm içermektedir (Madde 15).
Her iki tarafın da sağlam temele dayanan iddialarına ve kusurlarına rağmen, gerçek şu ki, düzenleyici bağlam hızla ilerlemektedir ve ileriye dönük olarak kara17
18
19
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yolu taşımacılığının konuyla devamlı ilgili olması hususu hafife alınmamalıdır.
Yeşil Mutabakat ve diğer benzer yaklaşımların hayata geçirilmesiyle AB, CO2
emisyonlarını azaltmak üzere sefere çıkmıştır. Bu girişim, ulaştırma sektörünün
ürettiği sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar yüzde 90 ve 2030 yılına kadar
en az yüzde 55 oranında azaltma hedefini belirlemiştir,20 ancak bu rapor için danışılan paydaşlar bunun kademeli, gerçekçi ve uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi
gerektiğini söylemektedir.21
Bu bağlamda maddi imkânlar şu anda yetersiz olsa da, Brüksel, demiryoluna ve
denizciliğe kalıcı bir geçiş görmek istemektedir ve bu eninde sonunda Türkiye ile
AB arasında malların hareketini de etkileyecektir. 2016 yılında, Komisyonun Düzenli Raporu, çevre koruma ve karbonsuzlaştırmanın gelişmekte olan bir endişe
alanı olduğunu öne sürerek ve karşılıklı ticarette karayolu taşımacılığının payının
azaltılmasına davet ederek, bunu önceden haber vermiştir.
Yeşil Mutabakat kapsamında, AB ve Türkiye, çeşitli sanayi sektörlerinde yeni
ekonomik ve politika paradigmalarını birlikte uygulamak zorunda kalabilir ve bu
da karbonsuzlaştırma yükünün bir kısmını taşıyacaktır. Eninde sonunda ulaşım
sektörünün etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu rapora ilişkin olarak dinlenen bir muhatap, “Yeşil mutabakatın Türk sanayisini büyük ölçüde etkileyeceği ve bu nedenle Türk sanayisinin ve iş dünyasının kaybetmemesi ve geride kalmaması için yeşil
mevzuatta ve yatırımlardaki AB ilerlemelerine Türkiye’nin mümkün olduğunca
dahil edilmesi önemlidir” uyarısında bulunmuştur.22
Aşağıdaki bölüm, ortak pazarın oluşturulmasından bu yana inişler ve çıkışlar yoluyla Ortaklık ilişkisinin evriminin izini sürmektedir.

20
21
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European Commission. Strategy. Priorities 2019-2024. A European Green Deal:
Transport and the Green Deal. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal/transport-and-green-deal_en (accessed 17. 01. 2022)
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Durgunluğun Arka Planı
Ülke raporları olarak da bilinen, yirmi yıllık dönem boyunca yayınlanan Düzenli
Raporlar, bir aday ülkenin AB üyeliği için gereken koşullara uyum sağlama konusundaki başarısını değerlendiren ve Avrupa Komisyonu tarafından yıllık olarak
yayınlanan resmi belgelerdir.
Belirtilen amaçlar ışığında, bu raporların, esas olarak katılım sürecinin bir parçası olarak yayınlandıkları göz önüne alındığında, sınırlı kaynaklar olduğu belirtilmelidir. Bununla birlikte, Gümrük Birliği’ne ayrılmış özel bir bölüm de içerirler.
Kabul edilmesi gereken bir diğer husus da, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk
ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Türkiye’den hiçbir girdi
almadan hazırlandığı için tek taraflı olmalarıdır. Yine de, Türkiye-AB ilişkisinin
yıllar içindeki gelişimine dair en azından bir görüş olanağı sunmaktadırlar.
Analiz, raporun ilk ve en son yayınını içeren 1998-2021 dönemini kapsamaktadır.23
Türkiye 1999’da resmen aday ilan edilmiştir (1987’deki üyelik başvurusunun ardından), bu nedenle düzenli raporlar 1998’den başlamaktadır. Bu nedenle, bu aracın bir
diğer sınırlaması da, önceki 20 yıllık ilişkilerin hariç tutulmasıdır, ancak bu, Gümrük
Birliği’nin 1995 yılında son dönemine geçilmesi dolayısıyla kabul edilebilir.
İlk bakışta fark edilebilen olgu, belirli alanlarda bazı ilerlemelere karşın, aynı
eleştirilerin çoğunun yıllar boyunca devam etmesidir. Belgeler, 2016’dan sonra
ilişkilerde ciddi bir bozulma olduğunu da vurgulamaktadır.
1998’de rapor, Türkiye’nin gümrük alanında Topluluk mevzuatına uygun reformları hayata geçirmek için “ciddi çabaları” olduğunu kabul etmiştir. Bununla birlikte,
gümrük idaresinin modernizasyonunda ve özellikle bilgisayarlaşma konusunda
geride kaldığını tespit etmiştir. Önemli bir not olarak, Türkiye’nin ulusal mevzuatında ticaretin önündeki teknik engellerin devam ettiğini vurgulamış, “Türkiye’nin
Topluluğun yeni ve küresel yaklaşımlarının temel ilkelerini benimsemesini sağlayacak mevzuatın hala eksik olduğunu” belirtmiş ve “yeni yaklaşım Direktiflerinin”
kapsadığı sektörlerde çok az ilerleme kaydetmiştir.24 Yeni yaklaşım direktifleri, ortak pazarı daha “rekabetçi” hale getirmek için tasarlanmıştır ve tüm AB üye ülkeleri
ile Türkiye gibi ortak pazara dahil olanlar tarafından uygulanması gerekmekteydi.25
23
24
25
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Gümrük Birliği’nin sadece üç yıl önce (yeni direktifler için bir yıl) yürürlüğe
girdiği düşünüldüğünde bu bulgular hiç de şaşırtıcı değildir ve aynı eksiklikler
1999’da da teyit edilmiştir. Belge, gümrük birliği kapsamındaki yükümlülüklerin
çoğunu yerine getirmesine rağmen, Türkiye, rekabet ve yine gümrük alanlarında
mevzuatı AET kriterleriyle tam olarak uyumlu hale getirmek için ek çaba göstermesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır.26
2000 yılında, rapor, belirli ürünlere (örneğin seramik ve fayans) uygulanan tarife
dışı engellere rağmen, mamul malların etkin şekilde serbest dolaşımı olduğunu tespit etmiştir. Türkiye’de alkollü içecekler ile canlı sığır ve sığır eti ithalatına Ortaklık
Anlaşması’nın ihlalini teşkil eden yasaklar getirildiği bildirilmiştir. Türk ton balığı
ürünlerinde menşe kurallarının uygulanması istisnai bir durum olmuştur. 27
2001 yılı düzenli raporu, aynı konuların sürdüğünü vurgulayarak, Türkiye’nin
“özellikle gümrük, ticaret ve dış ilişkiler departmanları arasında yetkinin paylaşıldığı alanlarda mevzuatın tam uyumunu ve uygulanmasını” garanti altına alma
çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini öne sürmüştür.28
2002 yılında Türk mevzuatını uyumlaştırmaya yönelik reformların uygulanması
konusunda bir atılım gerçekleştirildiği rapor edilmiş ve Ankara’nın “Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) ile uyumu neredeyse tamamladığını ve gümrük mevzuatının
Topluluk gümrük mevzuatıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu” tespit edilmiştir.
Ancak, önceki yılların eksiklikleri görünüşte giderilmiş olsa da, Raporda ayrıca,
ekonomik etkisi olan serbest bölgeler ve gümrük prosedürleriyle ilgili olarak ek
çaba gösterilmesi çağrısında bulunulmuştur.29
Aynı konular, yani serbest bölgelerin mali rejimi ve gümrük prosedürleri, raporların kapsamlı iyileştirmeleri teşvik ettiği 2003 ve 2007 yılları arasındaki dönemde birincil endişeler olarak kalmıştır.30
26
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Raporun, “bölgeler Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiğinden, serbest
ticaret bölgelerine ilişkin mevzuatın müktesebatla uyumlu olmadığını” tespit
ettiği 2008 yılında, serbest bölgeleri ve ekonomik etkiye sahip gümrük prosedürlerini çevreleyen eleştiriler devam etmiştir.” 31 AB’nin 2009-2010 Genişleme
Stratejisi ve Ana Zorluklar raporunda “uzun süredir devam eden bir dizi ticari sorun çözülmemiş ve yenileri yaratılmıştır” ifadesi kullanılmış ve ekonomik
kriz sırasında durum değişmemiştir. Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki
taahhütlerine tam olarak uyması esas teşkil etmektedir ve çoğu alanda Türkiye’nin müktesebatla başa çıkmak için idari kapasitesini geliştirmesi hayati önem
taşımaktadır.”32
Serbest bölgeler kanununda yapılan değişiklikler bu bölgeleri Türkiye’nin gümrük alanına entegre etmiştir ve 2009’da rapor, Türk gümrük kanununun AT’nin
yeni gümrük kanunu ile uyumlu hale getirilmesine övgüde bulunmuştur. Bununla birlikte, serbest bölgelerdeki operasyonların kısmen muaf tutulmasını ve
müktesebata yetersiz uyum ve GKRY’ye kayıtlı gemi ve uçaklara veya son uğrak
limanının GKRY olan gemilere ve uçaklara ilişkin kısıtlamalardan eleştirmiştir.33
2010 raporu, yeni gümrük mevzuatı için uygulama mevzuatının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve gümrüksüz satış mağazaları, fikri
mülkiyet hakları ve serbest ticaret bölgelerinde kullanılan mallara ilişkin gümrük
kurallarının daha fazla dikkat gerektirmesine rağmen, bu alanda AB müktesebatı
ile yüksek düzeyde uyum sağlandığını tespit etmiştir. Gümrük birliği sınırları
içinde serbest dolaşımda olan mallar, tarife dışı engellerle karşı karşıya kalmıştır.
Tarife kotaları bir endişe alanı olarak kalmıştır.34

31
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2011 raporu, gümrük mevzuatı, serbest ticaret bölgeleri, sınır yönetimi ve tarife
kotaları ile bağlantılı olarak ilerleme kaydetmiş, ancak güvenlikle ilgili uygulama
kapasitesiyle ilgili eksiklikleri vurgulamıştır.35
Rapor, 2012 yılında, gümrük yasalarının uyumlaştırılması ve malların sınıflandırılmasına ilişkin kurallara dair memnuniyet konusunda inişli çıkışlı bir ilerleme
olduğunu ortaya koymuştur. Aksine, Gümrük Vergisi indirimi, Serbest Bölgeler,
Sınır yönetimi, Tarife kotaları ve bazı tarife dışı engeller, fikri mülkiyet hakları,
üçüncü ülke ithalatlarının menşeleri, GKRY’ye uygulanan kısıtlamalar konusunda uyumlaştırmanın yetersiz kaldığı kabul edilmiştir.36
2013 yılında, vergi muafiyeti, serbest ticaret bölgeleri kuralları, sınır yönetimi,
tarife kotaları ve menşe belgelendirmesi alanlarında devam eden boşluklar söz
konusuydu. Öte yandan, yetkili ekonomik operatör kavramının benimsenmesi
ve Türkiye’nin Ortak Transit Sözleşmesi’ne katılımı ışığında ileriye dönük adımlar atılmıştır. 37
2014 raporu, özellikle vergi muafiyeti, serbest bölgeler, gözetim önlemleri, tarife
kotaları ve serbest dolaşımdaki bazı mallar için menşe ispat belgesi ibraz etme
gerekliliği alanlarında yetersizlikler ile birlikte gümrük mevzuatı alanında çok az
ilerleme kaydetmiştir. Öte yandan, sınır yönetimi alanında operasyonel kapasitelerin geliştiği de kabul edilmiştir.38
2015 yılından itibaren Türkiye’ye ilişkin ülke raporları daha çok iki taraf arasındaki siyasi ilişkilere odaklanmakta ve Gümrük Birliği ile ilgili bilgiler daha sınırlı
kalmaktadır. 2015 Türkiye raporu, gümrük mevzuatı alanında eşit olmayan bir
ilerleme olduğunu vurgulamaktadır. Gümrük kanunu henüz Birlik gümrük kanunu ile uyumlu hale getirilmemiştir. Yerel gümrük izni veya yetkili ekonomik
operatör konseptinin uygulanması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.39
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Aynı durum, gümrük mevzuatı alanında daha fazla ilerleme kaydedilmediğini
belirten 2016 Türkiye raporu için de geçerlidir.40 Türkiye’nin malların serbest
dolaşımı için iyi düzeyde hazırlık yaptığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, tarife kotalarının yönetimi de dahil olmak üzere bir dizi alanda Gümrük Birliği
kurallarının ihlal edildiği tespit edilmiştir. Alüminyum, bakır ve deri gibi bazı
ürünler hala ihracat kısıtlamalarına tabi tutulmaktaydı. Ayrıca, tescil, ön onay, lisanslama ve gözetim ile ilgili gereklilikler gibi ticaretin önünde teknik engeller de
mevcuttu. İdari ofislerin bilgisayarlaştırılmasının yaygınlaştırılması, prosedürlerin basitleştirilmesi ve yasal ticareti kolaylaştırmak için riske dayalı kontrollerin
iyileştirilmesi için çaba gösterilmesi gerekiyordu.41
2017 Türkiye raporu, AB’nin “temel hakların önemli ölçüde kısıtlandığını” açıklamasından bu yana, ülkedeki siyasi duruma daha fazla önem vermektedir. Sonuç olarak, önceki raporlarda tespit edilen önemli sorunlar konusunda ilerleme
kaydedilmemiştir. Aynı raporda, Gümrük Birliği konusunda da özellikle gümrük
mevzuatı konusunda ilerleme kaydedilmediği, daha da önemlisi AB Gümrük Kanunu’nun birincil sorun olmaya devam ettiği vurgulanmaktadır.42
2018’den itibaren, değerlendirmeler, Gümrük Birliği’nin uygulanmasını izlemeye
devam ederken, siyasi alana daha fazla vurgu yapmıştır.
Ticaretle ilgili olarak, rapor, AB Gümrük Kanunu’nun uygulanmasının birincil
endişe konusu olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “önceki raporlarda tanımlanan önemli sorunlar” konusunda ilerleme olmamasından yakınmıştır. Ticaretin önündeki teknik engeller, “malların serbest dolaşımını ve bazı yerelleştirme
planlarını ve AB ürünlerine karşı ayrımcılık yapan ve Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden yerel gereksinimleri” hâlâ engellemektedir. Tescil, ön onay, lisanslama ve gözetim ile ilgili ihracat kısıtlamalarının
ve gerekliliklerinin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştur.
Ayrıca, rapor, katılım müzakerelerinin demokratik gerileme ve genel olarak “kötüleşen iş ortamı ve genişleyen makroekonomik dengesizlikler ile birlikte piyasa
odaklı yaklaşımlara bağlılık açısından gerileme” nedeniyle durma noktasına geldiğini açıkça ifade etmiştir.”43
40
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Bununla birlikte, siyasi alanda geri adımların atılmasına karşı, rapor, özellikle
tarife kotalarını yönetme kurallarıyla ilgili olarak, gümrük mevzuatında olumlu
adımlar tespit etmiştir. Gümrük kanununun AB Gümrük Kanunu ile uyumlu
hale getirilmesi hala eksik olmasına rağmen, Ankara’ya “genel olarak yüksek” bir
uyum seviyesi için övgüde bulunmuştur.44
Raporda, “gümrük mevzuatında, özellikle tarife kotalarının yönetimine ilişkin
kurallarla ilgili olarak bazı ilerlemeler kaydedildiğini ifade etmiştir. Uyum seviyesi genellikle yüksektir. Ancak, gümrük kanunu henüz AB Gümrük Kanunu ile
uyumlu hale getirilmemiştir.”45
2020 yılı ülke raporunda gümrük mevzuatına ilişkin Gümrük Birliği’nde de
önemli bir gerileme yaşandığı belirtilmekte ve rapor, Türk gümrük kanunlarının
AB Gümrük Kanunu ile uyumlu olması gerektiğini ve güvenlik ve emniyeti sağlarken meşru ticareti kolaylaştırmak için riske dayalı kontrollerin ve basitleştirilmiş prosedürlerin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Gözetim, serbest
bölgeler ve vergi muafiyetine ilişkin kurallar henüz AB müktesebatıyla uyumlu
hale getirilmemiştir.46 Rapor ayrıca, ekonomik verilerle de teyit edilen, AB’nin
Türkiye’nin dış ticaretindeki47 payının azalan rolünü ortaya koymuştur.
Aynı durum son ülke raporu için de geçerli, çünkü 2021 Türkiye raporunda hala
aynı sorunların mevcut olduğu ve Türkiye’nin yeni mevzuatı AB Gümrük Kanunu ile “tam olarak uyumlu hale getirmek, malların etkin serbest dolaşımını engelleyen ithalat ve ihracat kısıtlamalarını tamamen ortadan kaldırmak, ithal ürünler
üzerindeki ek vergileri kaldırmak ve ithalat vergilerini AB’nin Ortak Gümrük
Tarifeleri ile tam olarak uyumlu hale getirmek için çabalarını yoğunlaştırmaya
odaklanması gerektiği” öne sürülmektedir.48
Sonuç olarak, yukarıdakilere dayanarak aşağıdaki gözlemler yapılabilir:
1. Raporlar, özellikle gümrük mevzuatının uyarlanması, tarife kotasının yönetimi, seçilen ihracat kısıtlamaları, serbest bölgelerdeki mali koşullar ve sınır
kontrolleri de dahil olmak üzere ticaretin önündeki teknik engeller gibi kritik alanların birçoğunun yıllar boyunca sürdüğünü ortaya koymaktadır.
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2. Ülke Raporları yıllar içinde daha politik hale gelmiştir.
3. Bu, genel ilişkideki bozulmayı yansıtmaktadır. Bir yandan, Avrupa’daki siyasi bölünmelerin mutasyona uğraması ve bazı üye devletlerin Türkiye’nin
üyeliğine devam etme konusundaki isteksizliklerinin bir sonucu olarak
AB’nin Türkiye’ye karşı tutumu değişmiştir. Öte yandan, Ankara’nın kendi
öncelikleri ve dolayısıyla AB’ye yönelik tutumu da aynı şekilde değişmiştir.
Ayrıca, ülke içindeki sosyal ve ekonomik çıkarlar bazen AB’nin gerektirdiği
reform türleri ile çatışmaktadır. Türkiye’nin gümrük kanununun uyumlaştırılması da dahil olmak üzere birçok alandaki isteksizliğini, Gümrük Birliği
kurallarından kaynaklanan asimetrik pazara erişim koşullarını düzeltmek
için özerklik marjlarını geri alma çabası olarak, yasal olmaktan ziyade siyasi
bir ışık altında değerlendirmek mantıklı olabilir.49
Bununla birlikte, yüksek düzeyde tedarik zinciri ve finansal entegrasyon nedeniyle AB ve Türkiye’nin yüksek düzeyde birbirine bağımlı kalması beklenebilir.
Tablo 1: 1998-2021 AB Düzenli Raporuna Göre Yıldan Yıla İlerleme
Yıl

İlerleme
Boşluklar

Kazanımlar

1998

Teknik engeller, Gümrük idaresi, BT

Gümrük reformları

1999

Gümrükler, yapılar güçlendirilmeli

İdari kapasite çok tatmin edici.

2000

Tarife dışı engeller, Canlı sığır ithalatı yasağı ,

Yeni Türk gümrük kanunu kabul edildi, serbest dolaşım
büyük ölçüde yürürlükte.

2001

Gümrük ve Ticaret mevzuatı uygulaması

OGT hayata geçirildi,

2002

Gümrük işlemleri, Serbest Bölgeler

OGT ve gümrük mevzuatı uyumu

2003

Gümrük prosedürleri, Serbest Bölgeler, sahtecilik
mevzuatı, gümrükleme sonrası kontrol.

Gümrük müktesebatına uyum, hariçte işleme mevzuatının
uyarlanması, gümrük transitine ilişkin düzenleme, ön
kontrol anlaşması.

2004

Gümrük işlemleri, Serbest Bölgeler

Gümrük uyumu yüksek, Serbest Bölgelerdeki şirketler için
vergi denetimleri,

2005

Gümrük prosedürleri, fikri mülkiyet hakları, Serbest
Bölgeler

Gümrük müktesebatına uyum, GKRY’nin AB üye ülkeleri
listesine dahil edilmesi, ATA sözleşmesi, yeni Ceza usulü
hukuku.

2006

Gümrük prosedürleri, Serbest Bölgeler, gümrük
muafiyeti

Gümrük modernizasyonu, Malların Sınır Kontrollerinin
Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme yürürlüğe
girdi

2007

Gümrük prosedürleri, Serbest Bölgeler, gümrük
muafiyeti, sahtecilik

TIR karne işlemleri, kabul edilen Gümrük Birliği
değişikliklerine uygun mevzuat,

49
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Fırat, Bilge, Failed promises: economic integration, bureaucratic encounters, and the EU-Turkey
Customs Union.
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Yıl

İlerleme
Boşluklar

Kazanımlar

2008

Gümrük işlemleri, gümrük muafiyeti, transit, taklit
mallar, gümrükleme sonrası, Serbest Bölgeler

Operasyonel kapasiteler, protokole karşı yakıt kaçakçılığı,
elektronik işleme, eğitim.

2009

Müktesebat ile uyum eksikliği, Serbest Bölgelerin
vergilendirilmesi, GKRY taşımacılık kısıtlamaları

Yeni AT ile uyumlu hale getirilmiş gümrük kanunu; Serbest
Bölgeler kanunu değiştirildi

2010

fikri mülkiyet hakları ile ilgili gümrük kuralları.

Gümrük mevzuatı

Tarife kotaları, Serbest Bölgeler, Sınır yönetimi, GKRY
taşımacılık kısıtlamaları
2011

Gümrük mevzuatı, Serbest Bölgeler, Sınır yönetimi,
tarife kotaları, GKRY taşımacılığı

Güvenlikle ilgili uygulama kapasitesi

2012

Gümrük muafiyeti, Serbest Bölgeler, Sınır yönetimi,
Tarife kotaları, fikri mülkiyet hakları, belirli
kategorilerdeki ek vergiler, 3. ülke menşeleri, tarife dışı
engeller, GKRY.

Gümrük kanunlarında düzensiz ilerleme, malların
sınıflandırılması

2013

Gümrük muafiyeti, Serbest Bölgeler, Sınır yönetimi,
Tarife kotaları, Menşe belgesi.

Yetkili ekonomik operatörler, Ortak Transit Sözleşmesine
katılım

2014

Gümrük mevzuatı, gümrük muafiyeti, Serbest Bölgeler,
Sınır yönetimi, Tarife kotaları

Sınır yönetimi.

2015

Gümrük mevzuatı, Yerel gümrükleme, Yetkili ekonomik
operatör

Gümrük mevzuatı (düzensiz ilerleme)

2016

Gümrük kanunu, Tarife kotaları, İhracat kısıtlamaları,
Teknik engeller

Malların serbest dolaşımı hazırlık seviyesi

2017

Rapor yayınlanmadı

2018

Gümrük kanunu, Teknik engeller, sınır yönetimi, İhracat
kısıtlamaları, ek vergiler, serbest dolaşımdaki mallara
ilişkin vergiler, Serbest Bölgeler

fikri mülkiyet hakları üzerinde uygulama kapasitesi

2019

Gümrük kanunu uyumlaştırması

Gümrük mevzuatı, özellikle Tarife kotaları, Yüksek düzeyde
uyum

2020

Gümrük mevzuatında gerileme, Sınır yönetimi, Serbest
Bölgeler, Gümrük muafiyeti, ihracat kısıtlamalarının
yeniden getirilmesi, ek vergiler

Gümrük uygulamaları güçlendirildi, BT

2021

Gümrük mevzuatına uyum, Sınır yönetimi, İhracat/
ithalat kısıtlamaları, OGT’ye uyum

Gümrük yönetmeliği değişti

Kaynak: AT Düzenli Raporları, 1998-2021
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Güçlü bir ticari ilişki
Türkiye ve AB; dünya ticaretinin liberalleşmesinin, yeni teknolojilerin ortaya çıkmasının ve daha rekabetçi tedarik zincirlerinin ihracat odaklı ekonomik modellere yönelik genel bir eğilimi desteklediği ve eski ticaret düzeninin alt üst olduğu
1990’ların sonundaki hızlı küresel ekonomik dönüşümlerden doğan sağlam ve
karşılıklı yarar sağlayan bir ekonomik ortaklığa sahiptir. 2000’lerin ortalarında
AB, ticaretin serbestleştirilmesini ve serbest ticaret anlaşmalarını dış politikasının temel taşı haline getiren Küresel Avrupa stratejisini uygulamaya koymuş ve
böylece 1985 Avrupa Tek Senedinden bu yana blok içi ticaret politikalarını tamamlamıştır.
AB-Türkiye ilişkisi, bu geniş bağlamda gelişmiştir ve karmaşık tedarik zinciri ve
pazar entegrasyonunun küresel modellerini yansıtmaktadır. Buna göre, Türkiye’ye mal ve işlenmiş tarım ürünleri tedarikçisi olarak daha büyük bir rol biçen
ekonomik politikalar hayata geçirilmiştir.
Türkiye’nin birden fazla AB üye devletinin tedarik zincirlerindeki birincil rolü,
yirmi yıldan kısa bir süre içinde yaşam standartlarında eşi görülmemiş bir büyümeyi desteklerken, tarihindeki en hızlı ve en önemli ekonomik dönüşümü gerçekleştirmesini sağlamıştır.
Öte yandan, AB üye ülkeleri ve onların özel sektörleri, Gümrük Birliği kapsamında mevcut koşullar sayesinde enerji, transit ve ticaret için önemli bir geçidin
yanı sıra aynı derecede önemli bir ihracat pazarı ve endüstriyel girdi tedarikçisi
bulmuşlardır.
Bu rol, her şeyden önce, kimya, otomotiv ve makine endüstrilerinde özellikle
yüksek değerlerle birlikte, toplam ticaret seviyelerindeki bir pay olarak ara mallarının büyüklüğünden görülebilir ve özellikle Almanya’nın imalat endüstrisi ile
bağlantılı olarak telaffuz edilmektedir.
Tersine, serbest ticaret rejimi sadece mallar ve tarımsal ürünler için geçerli olduğu ölçüde, hizmet ticareti sınırlıdır. Bununla birlikte, 2016 yılında yapılan bir
araştırma, bu sektörün gelişmiş bir serbest ticaret alanına dahil edilmesinin büyük getiriler sağlayacağını tahmin etmektedir.
1990’lara kadar ekonomistler, Türkiye’yi düşük eğitim becerilerine ve sınırlı kentleşmeye ve esas olarak tarım ekonomisine sahip bir pazar olarak nitelendirdiler.
Bu durum, Türkiye ekonomisinin 2000 yılında 274.303 milyar ABD dolarından
2020 yılında 719.955 milyar ABD dolarına sıçrayarak ve 2013 yılında 957.783
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milyar ABD dolarına ulaşarak gelecek yirmi yılda GSYİH büyümesini teşvik
eden Türkiye ekonomisinin önemli ölçüde hızlandığı 2000’li yıllarında başlarında geniş kapsamlı olarak değişmeye başlamıştır.
Kişi başına GSYİH, 2013’te 12.614 ABD doları ile zirve yaptıktan sonra, 2000’de
4.337 ABD dolarından 2020’de 8.536 ABD dolarına yükselmiştir.
Şekil: 2 Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi (mevcut ABD doları) 1990-2020
Türkiye Ekonomik Büyüme (Cari ABD $ )
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Kaynak: Dünya Bankası

Son yıllarda AB, Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olmuştur. Öte yandan, 2020 yılında AB’nin altıncı en büyük ticaret ortağı olan Türkiye,
AB’nin dünya ile toplam mal ticaretinin yüzde 3,6’sını oluşturmaktadır (Yalçın ve
Felbermayr, 2021).
Türkiye ile AB arasındaki toplam alışveriş hacmi 1996’da yaklaşık 16,2 milyar
ABD dolarından 2020’de yaklaşık 140 milyar ABD dolarına yükseldi (2020’de
Türkiye ile AB arasındaki ikili mal ticareti 132,5 milyar Euro değerindeydi; Covid
19 pandemisi öncesi rakamlarla 137,9 milyar Euro idi).
Esasen, Gümrük Birliği, Türkiye’nin dış ticaretinin daha fazla serbestleşmesine
katkıda bulunmuş ve Türk ekonomisini hem Avrupa hem de küresel pazarlarla
entegre etmiştir. İkili ticaret, AB ile Türkiye arasındaki yatırımın artmasıyla sonuçlanmıştır.
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Ticaret özellikle 2010-2020 yılları arasında hızlanmış ve her iki yönde de dengeli
bir büyüme göstermiştir.
Gümrük Birliği (1995’ten sonra); tarım ürünleri, çelik ve kömür için serbest ticaret anlaşmaları ve (2002’den sonra) siyasi ve kurumsal istikrar, Türkiye’de, özellikle AB ülkelerine ihracatta büyük bir büyüme yaratmıştır. AB, 2008 yılına kadar
Türkiye’nin en önemli ihracat pazarıydı. Avrupa Birliği’nden yapılan ithalat da
benzer bir seyir izlemektedir. Hatta AB, 2014 yılında tüm Türkiye ihracatının
yaklaşık %44’ünü oluşturduğu için en önemli ticaret ortağı olmuştur. İlerleyen
yıllarda bu sayı bir miktar düşse de ithalat rakamlarına bakımından AB’nin önemi hala üst sıralardadır (Pastori ve diğerleri, 2014).
İlerleyen yıllarda bu model geçici olarak değişmiştir ve Türkiye, Avrupa iç pazarına ihracat yüzdesi güçlü kalsa da, dünyadaki diğer ülkelere daha fazla satış
yapmaya başlamıştır. 2015 ve 2019 yılları arasında, AB’nin ihracat pazarı önemini
korusa da, Türkiye’nin dünyanın geri kalanına yaptığı ihracat durma noktasına
geldi. 1990’dan 1995’e kadar Türkiye’nin AB’ye ihracatı 10 milyar ABD dolarının
altında kalmasına rağmen, Gümrük Birliği’nin uygulanmasından sonra AB’ye
yapılan ihracat giderek büyüyerek 2019 yılında 89 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Türkiye’nin AB’den yaptığı ithalatın değeri 73 milyar ABD dolarıdır.
Sonuç olarak, Gümrük Birliği içinde düzenlenen AB-Türkiye ticaretinin çoğunluğunu mamul mallar oluştururken, tarım ve balıkçılık ürünleri ticareti daha az
dinamiktir. Tarım ve balıkçılık ürünleri ticaretini ayrı bir ticaret anlaşması yönetmektedir. Türkiye’nin mamul mal ihracatı 2002-2019 yılları arasında iki katına
çıkarak yaklaşık 70 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Tarım ve balıkçılık ihracatı
ise aynı dönemde 650 milyon ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Türkiye’nin tarım ve balıkçılık ithalatı ise aynı dönemde önemli ölçüde
artmıştır.
2010 yılına kıyasla, AB hizmet ihracatı iki katından fazla artarak toplam 12 milyar Euro’yu aşmıştır. Taşımacılık, inşaat, telekomünikasyon ve diğer ticari hizmetler, AB’de hizmet ihracatına katkıda bulunan temel alanlardır. Finans, sigorta
ve emeklilik hizmetleri ihracatı ise orta düzeyde görünmektedir. Bu orta düzeyli
performansın bir nedeni, hizmet ticareti kanunları için iki taraf arasındaki koordinasyon eksikliğidir ve sonuç olarak modernize edilmiş bir ticaret anlaşmasında
ele alınması gereken bir alan olarak ifade edilebilir.
2019 sanayi ürünlerinin ihracat hacimleri açısından Almanya, açık ara en büyük
ihracat pazarıdır (16 milyar ABD doları), onu Birleşik Krallık (artık AB üyesi
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değil), İtalya, Fransa ve İspanya izlemektedir.
Türkiye’nin AB’ye en çok ihracat yaptığı 10 sektöre üç yıl üst üste (1993, 2006 ve
2019) bakıldığında, en yüksek ihracatın motorlu taşıtlar olduğu görülmektedir.
Gümrük Birliği’nin son yirmi yıldaki katkısının özelliklerinden biri, Türk otomotiv ve kimya sektörlerinin Avrupa iş ağına entegrasyonudur.
AB27, ihracatının yüzde 41,3’ünü ve ithalatının yüzde 33,4’ünü oluşturan açık
farkla Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. 2017 yılında yayınlanan bir araştırma, Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin AB’ye ihracatına ve kişi başına düşen Gayri
Safi Yurtiçi Hasılasına, AB-Türkiye Gümrük Birliği olmadığı duruma kıyasla bu
iki metriğe sırasıyla yüzde 38 ve 13 ekleyerek katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur.
Şekil: 3 Türkiye-AB Ticareti (Milyon Dolar)
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Kaynak: IMF

Genel hacimler yüksek kalırken, 2018’den başlayarak, öncelikle Türkiye’nin ihracatını ve dolayısıyla toplam hacimleri etkileyen bir düşüş eğilimi gözlemlenebilir
- bu, Avrupa Komisyonu’nun yıllık gözetiminde tespit ettiği bir trenddir.
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Tablo 2: Türkiye, Dünya ile Ticaret
Türkiye, Dünya ile Ticaret
Dönem

İthalatlar
Değer M. €

2010

139,960

İhracatlar

Büyüme %

Değer M. €

Bakiye

Büyüme %

85,904

Değer M. €

Toplam Ticaret
Büyüme %

Değer M. €

-54,055

Büyüme %

225,864

2011

173,018

23.6

96,916

12.8

-76,103

40.8

269,934

19.5

2012

184,110

6.4

118,666

22.4

-65,445

-14.0

302,776

12.2

2013

196,388

6.7

121,588

2.5

-74,800

14.3

317,976

5.0

2014

189,042

-3.7

125,333

3.1

-63,709

-14.8

314,375

-1.1

2015

192,536

1.9

136,081

8.6

-56,455

-11.4

328,618

4.5

2016

182,663

-5.1

134,833

-0.9

-47,829

-15.3

317,496

-3.4

2017

211,308

15.7

145,609

8.0

-65,699

37.4

356,918

12.4
-3.1

2018

195,726

-7.4

150,016

3.0

-45,710

-30.4

345,742

2019

187,892

-4.0

161,530

7.7

-26,362

-42.3

349,422

1.1

2020

192,186

2.3

148,536

-8.0

-43,649

65.6

340,722

-2.5

Toplam Mallar: En Yüksek Ticaret Ortakları (2020)
İthalat

İhracat

Toplam Ticaret

Ortak

Değer M. €

Dünya %
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Dünya %
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Dünya %
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Bölge içi ticaret hariç dünya ticareti
En iyi ortaklar: bölge üye ülkeleri hariç
Büyüme %’si: mevcut ve önceki dönem arasındaki nispi değişim
Kaynak: Avrupa Komisyonu

2020’de, Türkiye’nin AB’ye ihracatı bir önceki yıl yaklaşık 77’den 70,02 milyar
dolara gerilemiştir, ancak yine de Türkiye ihracatının yüzde 41,3’ünü temsil ederken, AB’den yapılan ithalat 73,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. O yıl, blok,
Türkiye’nin küresel ithalatının yüzde 33,4’ünü sağlamıştır ve yüzde 10,5’i oluşturan ikinci en büyük tedarikçi olan Çin’in çok önüne geçmiştir. Rusya yüzde 8,1 ile
üçüncü, ABD ise yüzde 5,3 ile dördüncü olmuştur. Öte yandan Türkiye, 2020’de
bloğun ihracatının yüzde 3,6’sını alarak ve ithalatının yüzde 3,7’sini sağlayarak
AB’nin altıncı en büyük ticaret ortağı olmuştur.
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AB-Türkiye ticaretinin üye ülkelere göre dağılımı, söz konusu ekonomilerin büyüklüğü ve coğrafi yakınlığı ile bağlantılı olarak belirli bir farklılaşma göstermektedir.
Tablo 3: AB’den Türkiye’ye
Tablo 4: AB’nin Türkiye’den
Mal İhracatı (2020)
Mal İthalatı (2020)
Almanya
İtalya
Fransa
Hollanda
Belçika
İspanya
Polonya
Romanya
Çekya
Bulgaristan
Macaristan
İsveç
Yunanistan
Avusturya
Danimarka
Finlandiya
Slovakya
İrlanda
Portekiz
Slovenya
Litvanya
Hırvatistan
Lüksemburg
Letonya
Estonya
Malta
Kıbrıs

Milyon €

AB Dışı İhracatta
Türkiye’nin %’si

21,798
7,727
6,333
6,165
5,013
4,260
2,226
2,089
1,996
1,773
1,545
1,412
1,338
1,284
856
779
675
656
550
395
339
183
166
153
123
21
3

3.8
3.6
3.2
3.0
3.8
4.1
3.6
13.1
5.9
18.6
6.8
2.2
10.2
2.8
1.9
2.9
4.2
0.7
3.6
3.1
2.7
3.7
7.0
2.9
2.5
1.8
0.2
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Çekya
Danimarka
Portekiz
İrlanda
Slovakya
Finlandiya
Hırvatistan
Litvanya
Malta
Letonya
Estonya
Kıbrıs
Lüksemburg

Milyon €

AB Dışı İthalatta
Türkiye’nin %’si

12,633
7,456
6,667
6,125
4,503
4,430
3,512
2,501
2,242
2,141
1,592
1,551
1,258
1,082
1,060
900
724
429
411
383
363
189
116
98
78
77
29

3.3
4.8
3.9
5.0
3.3
1.5
16.5
3.4
14.7
18.3
4.6
7.4
4.3
2.6
2.6
3.4
4.2
0.8
2.8
2.3
6.7
2.2
5.9
2.6
2.1
2.5
1.4

Kaynak: Eurostat çevrimiçi veri kodu: ext_st_eu27_2020sitc and DS-018995

Avrupa’nın en büyük ekonomileri ile Türkiye arasında güçlü bir arz-talep ilişkisi
bulunmaktadır. 2020’de Türkiye’nin 12,63 milyar Euro’luk mal ihracatı Almanya
ile gerçekleşti, onu İtalya (7,4 milyar Euro), Fransa (6,67 milyar Euro) ve İspanya
(6,1 milyar Euro) izlemiştir. Benzer şekilde, Türkiye’nin AB’den yaptığı ithalat
21,8 milyar Avro ile Almanya’dan gelirken, onu İtalya (7,73 milyar Avro), Fransa
(6,33 milyar Avro) ve Hollanda (6,16) izlemiştir. Ancak, Türkiye’nin bu ülkelerin
her birinin AB dışına gerçekleştirdiği ticaretteki nispi payı açısından düşünürsek,
bu rakam hiçbir zaman yüzde 5’i geçmemektedir.
Tersine, Türkiye’nin ekonomik ortak olarak rolü, sırasıyla Bulgaristan (ihracatın
yüzde 18,6’sı ve ithalatın yüzde 18,3’ü), Yunanistan (ihracatın yüzde 10,2’si ve
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ithalatın yüzde 7,4’ü), Romanya (ihracatın yüzde 13,1’i ve ithalatın yüzde 16,5’i)
ve Slovenya (ihracatın yüzde 3,1’i ve ithalatın yüzde 14,7’si) gibi daha küçük ama
coğrafi olarak daha yakın olan ülkeler için çok daha büyüktür. Özetle, AB ile
Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, 1990’ların ortalarından bu yana, Gümrük
Birliği’nin modernizasyonuna yönelik müzakereleri durma noktasına getiren siyasi ilişkilerin giderek kötüleşmesinin söz konusu olduğu ortamda önemli oranda gelişmiştir.
Devam eden güçlü ticaret ve yatırım bağlantılarına rağmen, ekonomik ortaklığın halel görebileceği ifade edilebilir. Avrupa Komisyonu raporu, Türkiye’nin
ihracatındaki AB’nin payının düşüşünü “Türkiye’nin AB Türkiye Gümrük Birliği
kapsamındaki yükümlülüklerinden giderek artan sapma olgusuna” bağlamıştır.
Benzer şekilde, bu raporla ilgili konularda müdahil olan bir muhatap, “Türk
ekonomisinin kötü yönetiminin AB-Türkiye ticaretini ve Gümrük Birliği reformunu giderek daha fazla etkilediğini ve daha derin ekonomik entegrasyon olasılığını azalttığını gözlemlemiştir. AB ve diğer yatırımcılar, Türkiye’nin istikrarsız
iş ortamından korkmaktadır ve AB şirketleri için, hükümetin ekonomik politikasının sürdürülebilirliğine dair uzun vadede düşük bir anlayış düzeyiyle birlikte, istikrarsız bir lira ve döviz kuruna sahip olunması caydırıcı bir faktördür.”
Yine de, bunun bir model olarak teyit edilebilmesi için geleceğe ait verilere ihtiyaç duyulsa da, bu aynı zamanda AB’ye ekonomik bağımlılığı azaltmaya yönelik
kasıtlı bir hareketin sonucu da olabilir.
Şekil: 4: Avrupa Birliği, Türkiye ile Ticaret 2010-2020
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Kaynak: Eurastat Comext – İstatiksel rejim
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Potansiyel İyileştirme Fırsatları
Bu araştırma, İTTÇ’nin hem AB hem de Türkiye açısından hayati faydalar sağlamasına rağmen, onu daha faydalı hale getirmek için potansiyel iyileştirmelere
yönelik olası önemli fırsatların bulunduğunu vurgulamaktadır. Örneğin Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı müzakerelere ilişkin bilgi almasına rağmen,
Türkiye AB üyesi olmayan bir ülke olduğu için Türkiye’nin hassasiyetleri resmi
olarak dikkate alınmamaktadır. Ek olarak, hizmetler İTTÇ kapsamında değildir
ve bu nedenle, DTÖ GATS taahhütleri ikili ilişkilerin faaliyetlerini yönetmiştir.
Bununla birlikte Türkiye, neredeyse tüm AB üye ülkeleriyle hizmet ticaretini
artırma potansiyeline sahiptir. Hatta, hizmetler Türkiye’nin GSYİH’sının yüzde
60’ını oluşturmaktadır. Türkiye ve AB’de hizmet ticaretine ilişkin düzenleyici çerçeveler, iki taraf arasındaki ticareti teşvik etmeye yönelik açıklık açısından karşılaştırılabilir olsa da, bazı sektörel farklılıklar bulunmaktadır. Hatta perakende
hizmetler ve çeşitli taşımacılık hizmetleri açısından AB, Türkiye’den daha yüksek
bir kısıtlılık endeksine sahiptir. Öte yandan, profesyonel hizmetler ve demiryolu
hizmetleri için Türkiye AB’den daha kısıtlayıcıdır (AB Raporu, 2014).
Gümrük Birliği’nin tarımı da içerecek şekilde genişletilmesi her iki taraf için de
önemli faydalar sağlayacaktır. Tarım, Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının
%10’unu oluşturmaktadır. Türkiye ile AB arasındaki artan tarımsal ürün hareketliliği ise Türkiye’nin gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili konularda
AB standartlarını hızla hayata geçirme ve uygulama becerisine bağlı olacaktır.
İTTÇ’nin kurumsal çerçevesi, ticari düzenlemelerin geliştirilmesinde uyuşmazlıkların çözümü ve koordinasyonu konusunda yetersizdir (Avrupa Komisyonu,
2016).
AB Raporu (2016), potansiyel iyileştirmeler için iki alternatif senaryoyu değerlendirmiştir:
Genişletilmiş Ticari Çerçeve (ECF); yalnızca endüstriyel ürünleri, CSA’yı ve tarım ve balıkçılık ürünleri ticaretini, hizmetleri, NTB’leri ve kamu satın alımını
içeren bir STA’yı içerecek şekilde kapsamında hiçbir değişiklik olmaksızın bir
Gümrük Birliği olarak kabul edilecektir. ECF’nin yürürlükte olmasıyla birlikte,
her iki taraf da finansal olarak fayda sağlayacaktır. Kazanımlar AB için daha küçük görünse de, yine de anlamlıdır. Örneğin, beklenen servet artışı 5,4 milyar
Euro’dur. Toplam ekonomi açısından önemsiz olmasına rağmen, mutlak anlamda
hala önemlidir. AB’nin Türkiye’ye ihracatı özellikle 27,1 milyar Euro’luk artışla
ECF’den fayda sağlayacaktır. Türkiye’nin GSYİH’si, taban çizgisinden %1,46’lık
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önemli bir kazanç elde edecektir. Ayrıca 5,0 milyar Euro ile AB’ye yapılan doğrudan ihracatta küçük bir kazanç söz konusu olsa da, ekonomik refahtaki artış çok
önemlidir ve 12,5 milyar Euro’ya ulaşmaktadır. Bu, ECF kapsamındaki maliyet
düşürme girişimlerinin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmadaki önemini
göstermektedir. Türkiye’nin hassas sektörlerdeki sektörel etkileri nispeten güçlüdür. Kombine koyun eti/sığır eti ve süt ürünleri sektörleri, toplam üretimde
yaklaşık 2,2 milyar Euro’luk bir düşüş yaşarken, kümes hayvanları sektörü nispeten etkilenmemiştir. AB için sebze ve meyve sektöründe ikili ithalatın artması
önemli bir sorun teşkil etmemektedir çünkü Türkiye pazar payı kazanıyor olsa da
sektörün toplam çıktısı artmaktadır.
AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin derin ve kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına
(DCFTA) dönüştürülmesi halinde, Türkiye’nin Avrupa ekonomisi ile entegrasyonunun miktarı azalacaktır. Gümrük Birliği senaryosuna kıyasla, Türkiye ile AB
arasındaki ticareti azaltması beklenen Menşe Kurallarının uygulanması gerekmektedir. Bir DCFTA, Gümrük Birliği’ni sanayi, tarım ve balıkçılık ürünleri ile
birlikte hizmetler, tarife dışı engeller, kuruluş ve kamu alımları dahil tüm mal
ticaretini içerecek bir STA ile değiştirecektir. DCFTA, ECF ile aynı kapsama sahip
olmakla birlikte, mal ve hizmetlerin serbestleştirilmesi açısından daha az isteklidir. DCFTA’nın uygulamada AB üzerinde nötr bir etkisi olduğu kabul edilebilir. Sanayi ürünleri ticaretinde Gümrük Birliği’nden STA’ya geçişle ilişkili ticaret
maliyetlerindeki artışın miktarına bağlı olarak, DCFTA’nın Türkiye için olumsuz
sonuçları olabilir. Hizmetlerin ve DYY’nin serbestleştirilmesine rağmen, AB’ye
yapılan endüstriyel ürün ihracatının ticaret maliyetlerindeki artış, ihracatta daha
büyük bir düşüşe neden olacaktır. Sonuç olarak, DCFTA’nın maliyet düşürmesi,
reel GSYİH’de hafif bir artışla sonuçlanacaktır. Sonuç olarak, dış ticaret politikası
özerkliği kazanmak için Gümrük Birliği’nden çıkmak, Türkiye’nin refahına bir
maliyet getirecektir, ancak reel GSYİH açısından bu söz konusu değildir. En büyük pazarı ile daha fazla ticaret gideri ile karşı karşıya kalan endüstriyel ürünler
sektörü, en olumsuz etkilenen sektördür.
Öte yandan Yalçın ve Felbermayr (2021), iki senaryo yerine dört farklı ekonomik
entegrasyon senaryosunu analiz etmiştir:
Mevcut Gümrük Birliği çerçevesinin sürdürülmesi. Yalçın ve diğerleri (2016) bu
senaryonun olası uzun vadeli etkilerini simüle etmektedir. 57 mal ve hizmet sektörü bazında birbirleriyle ticaret yapabilen 140 ülkeyi göz önünde bulundurarak
uluslararası ticaret için genel bir denge modeli uygulamışlardır. Ticaret akışları,
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tarifeler ve tarife dışı engeller tarafından azaltılmaktadır. AB’nin üçüncü ülkelerle, özellikle Japonya, MERCOSUR, Hindistan, CETA (Kanada), ASEAN ve ABD
ile yeni serbest ticaret anlaşmaları olacağını varsaymışlardır. Ancak Türkiye bu
tür eşdeğer STA’ları imzalayamayacak ve dolayısıyla asimetri sorunu yaşayacaktır. Bu senaryo sonucunda Türkiye’nin AB’nin yeni STA ortaklarına yaptığı ihracatta düşüş olacağı tespit edilmiştir. Değerlendirilen tüm STA’ların toplam etkisi, AB’nin Türkiye’den ithalatında yüzde 0,5’lik bir azalma ve AB’nin Türkiye’ye
ihracatında yüzde 2,3’lük bir düşüşle sonuçlanmaktadır. AB ile üçüncü taraflar
arasındaki tarifelerin kaldırılmasının AB ile Türkiye arasındaki ticareti yaklaşık
yüzde 1,6 oranında azaltacağını göstermektedirler. (Yalçın ve diğerleri, 2016).
Gümrük Birliğinin Modernizasyonu ve İyileştirilmesi. Bu senaryo, AB ve Türkiye’nin tarım ve hizmet sektörlerini dahil ederek Gümrük Birliği’nin kapsamını
genişletmesinin beklendiğini varsaymaktadır. Türkiye ekonomisi bundan büyük
fayda sağlayacaktır. Ekonominin bu yıl yüzde 1,84 oranında büyümesi beklenmektedir. Türkiye ve AB’nin ikili ticaretinin önemli ölçüde genişlemesi beklenmektedir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı ihracatın yaklaşık %70 oranında
artması tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, ihracattaki artış, tarım, imalat ve
hizmetler gibi üç ana sektörde tutarlı değildir. Tarımsal faktörlerin AB’ye ihracatı
artarken, hizmet sektörü %430’luk bir artış yaşayacak, ancak imalat sektörü ihracatta düşüş yaşayacaktır.
AB-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması. AB-Türkiye Gümrük Birliği (GB), Türkiye’nin tam üyelik yolunda “geçici bir entegrasyon aşaması” olarak nitelendirilmiştir. Sonuç olarak, son olaylar, Türkiye ve AB’nin ikili ticaret bağlarını istikrara
kavuşturmasına, Türkiye tam AB üyeliği yolunda ilerleme kaydetmese bile ikili
ticaretin gelişmesine ve uluslararası gelişmelere uyum sağlamasına olanak sağlayabilecek alternatif bir ticaret stratejisinin araştırılmasını teşvik etmektedir. Birleşik Krallık’ın AB’den çekilmesi ışığında, bu politika alternatifi uygulanabilir bir
ekonomik seçenek olarak ortaya çıkmıştır.
AB, Türk ihracatı için önemli bir pazar olduğu için, AB ile ticarette yaşanacak
bir kayıp, Türkiye’nin genel ekonomik üretiminde bir düşüş ve bunun sonucunda GSYİH’de bir düşüş anlamına gelmektedir. AB’nin Türkiye ile ticaretini bir
DCFTA’ya dayalı olarak yeniden düzenlemek, salt ekonomik açıdan pek çekici
değildir, çünkü politika ayarlaması, AB için önemli bir büyük değişiklik olmamakla birlikte Türkiye’nin GSYİH’sinde bir düşüş öngörmektedir. Ayrıca 2021
yılında Avrupa Parlamentosu’nda geniş çapta yapılan tartışmalar sonucunda bu
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seçenek Avrupa Parlamentosu (yani Uluslararası Ticaret Komitesi) üyeleri tarafından desteklenmemiştir. Türkiye tarafından da hiçbir zaman geçerli bir seçenek
olarak değerlendirilmemiştir.
Gümrük Birliğinin Askıya Alınması. Ampirik tahminlere göre, AB’nin Türkiye’ye
ihracatı %49 artarken, Türkiye’nin AB’ye ihracatı %74 artmıştır. Gümrük Birliği’nin askıya alınmasının, Türkiye’yi AB ile Gümrük Birliği’nin imzalanmasından
önce var olana benzer bir ticaret politikası çerçevesine yerleştirdiği varsayımı altında, Türkiye ve AB’nin benzer ancak olumsuz ticaret etkileri yaşamasını beklemek makuldür. Sonuç olarak, askıya alınması durumunda AB’nin Türkiye’ye
ihracatının %33, Türkiye’nin ihracatının ise %43 düşmesi beklenmektedir.
Bu olası ticari etkiler önceki senaryolarla karşılaştırıldığında, askıya almanın hem
AB hem de Türkiye için en zararlı ticaret etkilerine sahip olduğu açıkça ortaya
çıkmaktadır. Çıkarımsal olarak, Türkiye’nin GSYİH üzerindeki sonuçları, analiz
edilen senaryoların en kötüsüdür. Temelinde bulunan politikanın mevcut ticaret
konularının hiçbirini ele almadığı göz önüne alındığında, bu bulgular şaşırtıcı
değildir. Ayrıca, düzenleyici politikalar (NTM’ler), ticari politikalar ve hizmetler
ve yatırımlar için gerekli yeni normlar dahil olmak üzere Türkiye’nin ticaret kuralları etkilenmeyecektir.
Öte yandan, Pastori ve diğerleri (2014), 5 farklı senaryoyu incelemiştir, bunlar:
olağan iş akışı, transit serbestleştirme, Transit serbestleştirme ve ek AB geçiş belgeleri, AB kota yönetimi ve Tam serbestleştirme. Tablo 1’de verilen her senaryo, kota ve geçiş belgesi düzenlemeleriyle ilgili farklı bir kombinasyonu temsil
etmektedir. Olağan iş akışı senaryosu, ikili kota sisteminin olduğu gibi devam
ettiğini varsayan bir statüko senaryosudur. Transit serbestleştirme senaryosu,
Türkiye’nin serbest geçiş hakkına sahip olacağını varsaymaktadır. Bu durumda,
verilecek ikili geçiş belgelerinin sayısını belirlemek için tüm ikili anlaşmalar tartışılmalıdır. Üçüncü senaryo (transit serbestleştirme + ekstra AB geçiş belgeleri),
mevcut sınırlı sayıdaki geçiş belgelerinin dayattığı ticaret engellerini kaldırmaya
çalıştığı için tam serbestleştirme senaryosuna benzemektedir. AB kota yönetimi
senaryosu dış ortaklarla müzakere sürecinin yasal sahipliğinin AB’ye ait olduğunu varsaymaktadır ve bu da AB tarafından ortak ülke ile müzakere edilen lisans
sayısının dünya çapında Üye Devletlere tahsis edilmesini gerektirmektedir.
Son olarak, tam serbestleştirme senaryosu, AB ile Türkiye arasında hizmetlerin
tam serbestleşmesini gerektirmektedir. Bu, gelen ve giden akışlar üzerindeki kontrolün azalmasıyla sonuçlanan tam bir açılış senaryosudur. Pastori ve diğerleri
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(2014) çalışmalarında çekim modeli, esneklik modeli ve girdi-çıktı analizini bir
arada kullanarak senaryoları karşılaştırmışlardır.
Tablo 5. Alternatif senaryolar (Pastori, 2014).
No

Senaryo

İkili geçiş
belgeleri

Transit geçiş
belgeleri

EU geçiş belgeleri
/ lisanslar

AB anlaşmaları

1

Olağan iş akışı

Değişiklik yok

Değişiklik yok

-

-

Sözleşmeyi
değiştirin /
uyarlayın

-

Gerekli değil1

2b

Transit
serbestleştirme

Kaldırın

Gerçek ihtiyaçlara
göre ekleyin

Evet

3

AB kota yönetimi

Kaldırın

Kaldırın

İkili AB geçiş
belgeleri

Evet

4

Tam
serbestleştirme

Kaldırın

Kaldırın

Gerekli değil

Gerekli değil

2a

1

Bireysel Üye Devletler transit serbestleştirmeye karar vermelidir

Verilen senaryoların ekonomik etkilerinin özeti Şekil 5-8’de özetlenebilir. Temel
senaryoya kıyasla dört serbestleştirme senaryosunun tamamının ticaret ve istihdam üzerinde olumlu etkileri olmasına rağmen, düzenleyici reformlar gerektiren
transit kotaların kaldırılmasıyla en yüksek ekonomik etkinin ve ek istihdamın
sağlanabileceği açıktır (tam serbestleştirme senaryosu).
Şekil: 5. Farklı senaryoların AB’nin
Türkiye’ye karayolu ihracatı üzerindeki
ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).
1580

5,00%

1560

4,90%

1540
1520

4,80%

1500

4,70%

1480
1460

4,60%

1440

4,50%

1420

4,40%

1400
TL

AQ

EUM

8,00%

1920
1900
1880
1860
1840
1820
1800
1780
1760
1740

7,90%
7,80%
7,70%
7,60%
7,50%
7,40%
7,20%
7,10%

1720
TL

FL

AB’den Türkiye’ye karayolu ihracatları (milyon €)

Şekil: 6. Farklı senaryoların AB’nin
Türkiye’den yaptığı karayolu ithalatı
üzerindeki ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).

%

AQ

EUM

FL

AB’nin Türkiye’den karayolu ithalatları (milyon €)

%
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Şekil: 7. Farklı senaryoların İstihdam
üzerindeki ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).
14200

Şekil: 8. Farklı senaryoların doğrudan
tüketici maliyet tasarrufları üzerindeki
ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).
144

14000

142

13800
13600

140

13400

138

13200

136

13000

134

12800
12600
TL

AQ

EUM

132

FL

TL

İstihdam (yeni iş sayısı)

AQ

EUM

FL

Doğrudan tüketici maliyet tasarrufu (milyon €)

TL: Transit serbestleştirme, AQ: Ek kotalar, EUM: AB yönetimi, FL: Tam serbestleştirme

Tahmin edilen en büyük sonuç, Türkiye’deki taşımacılık maliyetlerinin düşmesi
nedeniyle Almanya, Fransa, Hollanda ve Birleşik Krallık’a yapılan Türk ithalatının artmasıdır. Hatta Birleşik Krallık ile ilgili sonucun mevcut durumda Birleşik
Krallık’ın artık AB üyesi olmaması nedeniyle geçerli olmayacağının da altını çizmek gerekmektedir. Şekil 9-12 ayrıca, çeşitli senaryoların Türkiye’deki bazı seçilmiş etkiler üzerindeki ekonomik tesirlerini göstermektedir.
Şekil: 9. Farklı senaryoların
çıktı genişlemesi üzerindeki
ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).
2300

Şekil: 10. Farklı senaryoların AB’nin
Türkiye’den yaptığı karayolu ithalatı
üzerindeki ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).
0,22%

160
158

2250

156
0,21%

2200

154
152
150

2150

0,20%

148
146

2100

144
0,19%

2050
TL

AQ

Üretim artışı (milyon €)

132

EUM

FL
%

142
TL

AQ

EUM

FL

AB’nin çoğunlukta olduğu firmaların ekstra çıktısı (milyon €)
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Şekil: 11. Farklı senaryoların Türkiye’de
istihdam üzerindeki ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).
25500

Şekil: 12. Farklı senaryoların Türkiye’nin
GSYİH’sı üzerindeki ekonomik etkileri
(Pastori ve diğerleri, 2014).
0,16%
0,14%

25000

0,12%

24500

0,10%

24000

0,08%
0,06%

23500

0,04%

23000

0,02%

22500
TL

AQ

İstihdam (yeni iş sayısı)

EUM

FL

0,00%
TL

AQ

EUM

FL

GSYİH etkisi

TL: Transit serbestleştirme, AQ: Ek kotalar, EUM: AB yönetimi, FL: Tam serbestleştirme

Bu karşılaştırmaların en önemli çıktısı şudur: kota sistemi kaldırılırsa hem AB
hem de Türkiye fayda sağlayacaktır. Türkiye’den AB’ye yapılan ithalatın AB’den
yapılan ihracattan daha hızlı artması ve hem Türk ekonomisine hem de AB tüketicilerine fayda sağlaması beklenmektedir.
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Sonuçlar ve Politika Etkileri
Geçtiğimiz on yıl boyunca, Türkiye-AB arasında çeşitli anlaşmazlıklara bağlı
olarak (demokrasi, Doğu Akdeniz vs) siyasi gündemin ön plana çıktığı bir ilişki
içine girilmiştir. Bu ikili, Avrupa mahkemelerine getirilen yasal hak taleplerinin
yanı sıra ilaçlar (AB - Türkiye) 50 ve çelik ürünleri ile ilgili mütekabiliyete dayalı
DTÖ anlaşmazlıklarında da karşı karşıya gelmişlerdir. (Türkiye - AB, 21.01.2022
itibarıyla askıya alınmıştır).51
Ancak, güçlü karşılıklı bağımlılık, tedarik zinciri bağlantıları, ticaret hacmi ve
doğrudan yabancı yatırım seviyeleri nedeniyle, AB ve Türkiye’nin ekonomik
kaynaklı ihtilafları çözmek için yeni tahkim biçimleri bulması gerekmektedir.
Diğer ifadesiyle, COVID sonrası dönemde tedarik zincirlerinin bölgeselleşmesinin yanı sıra yüksek karşılıklı bağımlılık ve ekonomik karmaşıklık seviyeleri ve
maruz kalma oranları nedeniyle, AB ve Türkiye arasında bu alanlarda daha fazla
işbirliği yapılması gerekmektedir.52
Mevcut durum, Türkiye-AB gümrük birliğini geliştirme ve modernleştirme yolunda büyük bir engel teşkil etmektedir. Türkiye AB’ye tam üye olarak katılsa da
katılmasa da, Gümrük Birliği ilişkilerin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğundan,
bu maddenin ikili gündemin üst sıralarında kalması olasıdır.53
Mevcut AB-Türkiye GB ilişkisi, tarım-gıda ve çeşitli imalat sektörlerini hariç tutan kısmi bir Gümrük Birliğidir. Ayrıca, Türkiye’nin üçüncü taraflarla AB-27’nin
ortak dış ithalat tarifelerini uygulaması gerektiği, ancak mütekabiliyete dayalı tarife imtiyazlarının Türkiye’nin bu ülkelere yaptığı ihracatlarda hemen uygulanmadığı için asimetriktir. Son olarak, konu AB’nin ortak gümrük tarifesini belirlemeye geldiğinde Türkiye’nin çok az siyasi nüfuzu bulunmaktadır.
Bu çalışma, Gümrük Birliği’nin mevcut yapısındaki temel zorluklara odaklanmakta ve çeşitli senaryolar altında yapılabilecek potansiyel iyileştirmeleri özetlemektedir.
50
51
52
53

WTO. DS583: Turkey — Certain Measures concerning the Production, Importation and Marketing
of Pharmaceutical Products. Website of the World Trade Organization, 21 December 2021. https://
www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds583_e.htm (accessed 20 1. 2022).
WTO. DS595: European Union — Safeguard Measures on Certain Steel Products. Website of
the World Trade Organization, 21 January 2022. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/
cases_e/ds595_e.htm (accessed 21. 1. 2022).
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/keep-your-friends-close-andturkey-closer-eu-turkey-relations
Nas, Çiğdem. “Turkey-EU Customs Union: Its Modernization and Potential for Turkey-EU Relations,”
p. 58.
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Her ne kadar Türkiye, karayolu taşımacılığında hukuken AB mevzuatına %95 seviyesinde uyumlu ise de, mevzuat uyumuyla ilgili çalışmaların sürdürülmesinde
fayda vardır. Türkiye, aday ülke olarak gerekli AB kriterlerine mümkün olan en
kısa sürede uymayı taahhüt etmiştir. Herhangi bir anlaşma, uygulama ve kontrollerde daha fazla yeknesaklık içermelidir.
Türkiye ile AB arasında yük taşımacılığında ro-ro’nun yaygın olarak kullanılması, alternatif modların ticaret yollarında nasıl rekabet edebileceğini göstermektedir. AB’nin karayolu taşımacılığını diğer modlara aktarma hedefi ile uyumlu olması için, karayolu taşımacılığını serbestleştirme hamleleri, ro-ro hizmetlerinin
rekabet gücünün nasıl korunacağını da hesaba katmalıdır (örneğin, Deniz Yolları
programı aracılığıyla) (Pastori ve diğerleri, 2014). Ancak, Türkiye’den AB’ye karayolu ile yapılan taşımacılığa getirilen kısıtlamaların, Ro-Ro gemileri ile yapılan
taşıma operasyonlarını da kapsadığının altını çizmek gerekmektedir. Zira RoRo seferleri, İtalya veya Fransa’nın ötesindeki AB üye ülkelerine yapılan karayolu
yolculuklarının bir bölümünü temsil etmektedir.
Literatür ve çeşitli raporlardan, özellikle Pastori ve diğerleri (2014), Ülengin ve
diğerleri (2015), Çekyay ve diğerleri (2017) ve Çekyay ve diğerleri (2019) gibi nicel araştırmalardan, kotalar nedeniyle ticaretin haksız bir şekilde engellendiğinin
açık olduğu sonucuna varılabilir. Bu kotaların kaldırılmasıyla, Türkiye birincil
yararlanıcı olacak, AB de bundan yararlanacaktır. Böylece ortak bir çıkar alanı
oluşacaktır. Bu kadar bariz bir karşılıklı kazanç olmasına rağmen, gerekli adımların atılamadığına tanıklık edilmektedir.
Bir başka öneri olarak, Pastori ve diğerleri (2014), Ülengin ve diğerleri (2015),
Çekyay ve diğerleri (2017) ve Çekyay ve diğerleri (2019)’da altı çizilen sonuçların
mevcut verilerden hareketle güncellenmesinde ve Türkiye ile AB arasındaki ikili
ticarete ilişkin meydana gelen değişikliklerin araştırılmasında fayda vardır.
Araştırmalar, küresel ticaretin daha hızlı sınır geçişlerini ve yük taşımacılığını
gerektirdiğini göstermektedir. Hatta transitte bir günlük gecikme ticareti %1’in
üzerinde azaltırken, taşımacılık maliyetlerinde %10’luk bir artış, söz konusu malların ticaretinde %20’lik bir düşüşe neden olmaktadır.
Ticaret maliyetlerinin genel olarak ekonomi ve ticaret hacmi üzerindeki etkileri iyi araştırılmıştır. Taşımacılık maliyetlerindeki %10’luk artışın ticaret hacmini
%20 azalttığı ve taşımacılık maliyetlerini ikiye katlamanın GSYİH büyümesini
%0,5 oranında yavaşlattığı tahmin edilmektedir (Limão ve Venables, 2001).
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Hummels ve Schaur (2013) transitte geçen her günün yüzde 0,6 ila 2,3’lük bir
tarifeye eşdeğer olduğunu ve parça ve bileşenleri içeren ticaret akışlarının en çok
zamana duyarlı akışlar olduğunu tahmin etmektedir (Hummels ve Schaur, 2013).
Covid-19 salgınının son zamanlarda patlak vermesi, Avrupa Birliği (AB) Üye
Devletlerini sınır kısıtlamaları uygulamaya zorlamıştır. Dolayısıyla, bu kısıtlamalar, malların sınır ötesi hareketini olumsuz etkilemiş ve bunun sonucunda AB
içi sınırlardaki trafik sıkışıklıkları, taşımacılık çalışanlarının sınır geçişlerinde 24
saate varan bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.
Malların serbest dolaşımının Avrupa tek pazarının temel ilkesi olması nedeniyle,
AB Komisyonu, malların AB içinde serbest dolaşımını korumaya öncelik vermiştir. Bu nedenle, gelen ve giden trafik ve tüm ulaşım modları dahil olmak üzere
AB sınırları boyunca yük taşımacılığını kolaylaştırmak için ‘Yeşil Yol’ konsepti
oluşturulmuştur.
Nitekim AB iç pazarlarının işleyişini sürdürmek ve AB çapında tedarik zincirlerinin etkin işleyişini sağlamak için kesintisiz ve devamlı bir taşımacılık hizmetinin
hayati önem taşıdığı ifade edilmiştir. Bu nedenle, taşıdıkları mal, menşei ve varış
yeri ile sürücünün uyruğu veya aracın kayıtlı olduğu ülke ne olursa olsun sınırlar
tüm yük araçlarına açık tutulmaktadır.
Komisyonun Yeşil Yollarla ilgili bildirimlerinde, Türkiye’nin AB tek pazarının
komşusu olarak kilit öneme sahip rolüne yer verilmiş ve bu rol teyit edilmiştir.
Hatta Türkiye, şu anda tedarik zincirlerini yeniden yapılandırma arayışında olan
Avrupalı işletmeler için yüksek bir büyüme ve ortaklık potansiyelini temsil etmektedir.
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Tavsiyeler
A. AB-Türkiye ekonomik ilişkisi, donup kalan ‘AB-Türkiye siyasi ilişkisi’ ile
aynı kaderi paylaşamayacak kadar önemlidir. AB/Üye Devletler, Türkiye’yi
AB dışındaki en önemli Gümrük Birliği ortağı olarak tutmak istiyorlarsa,
Türkiye’nin ticari asimetriler, karayolu taşımacılığı (ör. transit kotalar veya
transit ücretleri) ve ticari konularda karar verme konusundaki kaygılarını
ciddiye almalıdır. Buna karşılık Türkiye, AB’nin “sistemik ticareti rahatsız
eden unsurlar” olarak gördüğü durumlara son vermelidir.
B. Gümrük Birliği’ni hizmet ticaretini içerecek şekilde modernize edilmesi
ve her iki taraftaki refahı artırırken tarım ürünleri ticaretinin geliştirilmesi. Bu, AB-Türkiye ilişkileri için yeni bir çerçeve oluşturmaya ve güveni
yeniden inşa etmeye yardımcı olacaktır. Eşit ve Özel Ortaklık müzakereleri,
taşımacılık bağlantısı, Yeşil Mutabakat, Orta Asya pazarları ve enerjiye odaklanılarak yeniden müesseseleştirilebilir. İşleyen ve riayet edilen bir anlaşmazlık çözüm mekanizması, Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve AB-Türkiye
ekonomik ortaklığının başarısının geleceğe taşınması için bir ön koşuldur.
C. Yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılması ve iç reformlar. Hem AB’nin
hem de Türkiye’nin ilerlemek için anlaşmazlıklarını tekrar gözden geçirmesi
gerekecektir. Bu, siyasi anlaşmazlıkları ve ekonomik-teknik konuları içermelidir. Bağımsız ve iyi işleyen bir hukuk sistemi, Gümrük Birliği modernizasyonundaki ilerlemelerin kilidini açmanın anahtarı olduğundan, Türkiye’nin
ve AB’nin yönetişim alanlarında anlamlı gelişmeler göstermesi önemlidir.
AB ve Türkiye’nin siyasi, güvenlik ve ekonomik açılardan birbirinden daha
fazla uzaklaşmasını önlemek için AB üyeliğine alternatifleri ciddiye almak
özel öneme sahiptir. Türkiye’nin üyelik süreci dondurulmuştur ve uzun yıllar
böyle kalabilir. Katılıma alternatif olarak Ortaklığın “paketini genişletmek”
AB’nin jeo-ekonomik çıkarınadır. Örneğin, böyle bir Ortaklık ticarete ek olarak göç, yeşil mutabakat, güvenlik ve karar verme ile ilgili unsurları içerebilir.
Artık her iki tarafı da cezbetmiyor gibi görünen katılım sürecinin felç edici
etkisinden kaçınırken, AB-Türkiye ilişkilerini karşılıklı anlaşma alanlarında,
yani ekonomik sektörlerde ileriye taşıma amacına hizmet edebilir. Bununla
birlikte, herhangi bir sağlam ikame çerçevesi bulunmadan Türkiye’nin katılımı “masadan” kaldırılmamalıdır.
D. Jeopolitikten faydalanma. Rusya’nın Ukrayna’ya gerçekleştirdiği operasyonun ardından, Türkiye’nin Batı dünyası için jeostratejik önemi 3 alanda
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artmıştır: Bu alanlar, taşımacılık, (karayolu ve raylı sistem taşımacılığı) AB
savunma güvenlik kimliği şeklindedir, dolayısıyla Türkiye-AB ilişkilerinin
geleceğinin jeostratejik konum itibariyle yeniden gözden geçirilmesi ve tam
üyelik perspektifinin yeniden değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda tam üyelik gerçekleşene kadar, süreci hızlandırıcı farklı alternatifler
gündeme getirilebilir, örneğin karayolu taşımacılığında tedarik zincirinin kırılmaması için AB ile Türkiye arasında karayolu taşımacılığı (transit) anlaşması önem taşımaktadır.

İstişare Toplantıları Sırasında Paydaşlar Tarafından Sunulan Avantaj
ve Dezavantajlar:
Mevcut proje çerçevesinde, bu proje belgesinin yazarları ve Türkiye’den ve ayrıca
AB Üye Ülkelerinden ve Avrupa Komisyonu’ndan çeşitli STK temsilcileriyle istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Bu tür toplantılarda ifade edilen görüşlerin kısa bir özeti aşağıda verilmiştir:

İstişare Toplantısı (Türkiye):
OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) temsilcisi, raporda belirtilen önerilere tam
olarak katılmanın kolay olmadığını belirtmiştir. Türkiye ile AB arasında karayolu taşımacılığı konusunda imzalanacak anlaşma bazı sorunları çözebilecek olsa
dahi ticarete olumsuz yansımaları olabilir. AB’ye yapılan otomotiv ihracatına ilişkin veriler, daha iyi analiz ve sonuçlar için ayrıntılı olarak incelenebilir. Temsilci,
“Türkiye ile AB arasında ne tür bir anlaşmanın imzalanmasının faydalı olacağı
veya Gümrük Birliği güncellemesi üzerinde çalışılmasının daha uygun olup olmayacağı” konusunda daha fazla analiz yapılmasını önermiştir.
Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği temsilcisi, rapor sonuçlarının yetersizliği hakkında yorumda bulunmuş, mevcut Gümrük Birliği’nin gözden geçirilmesinin
gerekliliğini vurgulamış ve konuyla ilgili mutlak sonuçlara varmanın zorluğuna
dikkat çekmiştir. İlgili dernek ve kuruluşların bir araya gelerek çalışmaları birlikte yürütmelerin sağlanması ve devam eden sorunlar nedeniyle mevcut kısıtlamalardan mustarip olan AB şirketlerinin çalışmaya dahil edilmeleri önerilmiştir. Türkiye benzeri bir örnek olmadığı için Gümrük Birliği üzerinden konuya
bir çözüm bulunması zor bulunmakta ve büyük firmalardan elde edilen bilgiler
kullanılarak AB yetkililerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Son olarak konunun
sektörel bazda değil bütüncül olarak ele alınması önerilmiştir.
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Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nden bir temsilci, STA’nın (Serbest Ticaret Anlaşması) uygulanması Türkiye tarafından hoş karşılanmayabileceğini belirterek,
STK’ların ve ilgili bakanlıkların Türkiye’nin AB adaylığını tehlikeye atabileceği
için böyle bir seçeneği olumlu değerlendirmeyebileceklerini ifade etmiştir. Türkiye’nin AB adaylığına ilişkin konular ve mevzuat uygulamaları dikkatle değerlendirilmelidir. Mevcut Gümrük Birliği’nin uygulanmasının zor olduğu ancak
kısmi iyileştirmelerin her iki taraf için de faydalı olabileceği vurgulanmış fakat
AB tarafının (ilgili temsilci organların) bu tür çalışmalara nasıl tepki vereceği
konusunun da önemli olduğu ifade edilmiştir.
Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında emisyon oranlarının düşürülmesi ve iklim
sorunları gibi konular önemli gündem maddeleri olarak belirtilmiştir ve bu konuda daha fazla çalışma/eylem yapılması gerekmektedir.

İstişare Toplantısı (Belçika):
Avrupa Karayolu Taşımacıları Birliği (UETR) Genel Sekreteri, karayolu taşımacılığı piyasasının genel olarak adil, sürdürülebilir ve aynı zamanda rekabetçi olması
gerektiği yorumunu yapmıştır. Sürüş süreleri, güney, kuzey, doğu ve batı AB arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için sürücülerin görevlendirilmesi de dahil olmak
üzere, getirilen bir dizi önlemin işleri daha sorunsuz hale getirmesi beklendiği
için, AB’nin Mobilite Paketi’nden AB karayolu taşımacılığı pazarında adaleti artırma yolunda önemli bir adım olarak bahsetmiştir. Genel Sekreter, Türkiye dahil
üçüncü ülke operatörlerinin AB birlikleriyle aynı kurallara uyması gerektiğinin
ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Karayolu taşımacılığı ile deniz veya hava
taşımacılığı gibi diğer alternatif taşımacılık türleri arasında bir sinerji olasılığını
vurgulamış, bununla birlikte, reel ekonominin gereklilikleri ve üretilen malların
tüm AB vatandaşları için aynı anda teslim edilmesi gerekliliği, operatörler, işletmeler, yerel yönetimler vb. dahil olmak üzere birçok farklı paydaşı aynı anda
içerdiğinden, bu sürecin oldukça karmaşık olduğunu ifade etmiştir. Genel Sekreter, AB’nin Yeşil Mutabakatının kısa vadede uygulanması gereğini vurgulamış
ve aynı zamanda, ortak pazarda faaliyet gösteren tüm karayolu taşımacıları için
daha fazla sorun yaratacak olan ortak pazara katılan herkes açısından maliyetlerde öngörülen artışa dikkat çekmiştir.
Avrupa Komisyonu, DG NEAR Türkiye Birimi Başkanı, Gümrük Birliği ve ABTürkiye ekonomik ve siyasi ilişkileri ile bağlantılı bir dizi noktaya değinmiştir.
Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki yükümlülüklerinden yasal ve ekoTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

139

TÜRKİYE VE AB KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI’NIN EKONOMİK YÖNLERİ

nomik olarak uzaklaşmasının tehlikelerine özellikle dikkat çekmiştir. Tarifeler,
gümrükler ve ticareti rahatsız eden unsurlarla bağlantılı konular hakkında çok
ayrıntılı bilgiler vermiştir. Ayrıca, Yeşil Mutabakat kapsamında karayolu taşımacılığı ve yeşil ve yenilenebilir yatırımlara duyulan ihtiyaçtan bahsetmiştir. TENT, Türkiye’deki yatırımlar ve bugün AB-Türkiye ekonomik ilişkileriyle bağlantılı
çeşitli artılar ve eksiler, özellikle Gümrük Birliği Reformu, taşımacılık ve ciddi
farklılıklar gösteren genel ticaret meseleleri hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir. AB
ile Türkiye arasındaki siyasi ilişki de ekonomik yönetim, temel haklar ve katılım
fasıllarıyla bağlantılı diğer konular dahil olmak üzere ayrıntılı olarak tartışılmıştır.
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YÖNETİCİ ÖZETİ
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’nin (CU) Modernizasyonu
süreci, iki taraf arasında özellikle siyasi konularda devam eden anlaşmazlıklar
nedeniyle şu anda durma noktasına geldi. 2015 yılında AB (Komisyon) ve Türk
makamları arasında ortak bir anlayış olmasına rağmen, Avrupa Komisyonu’nun
CU’ya ilişkin güncellemeyi müzakere etmek için ihtiyaç duyduğu yetki, AB Üye
Devletleri veya AB Bakanlar Konseyi tarafından henüz Avrupa Komisyonu’na
verilmemiştir.
Avrupa Komisyonu tarafından Ekim 2021’de yayınlanan en son Türkiye Raporu, AB’nin, “Türkiye’nin önceki Avrupa Konseyi kararlarında belirtilen yerleşik
koşulları yerine getirmesine bağlı olarak ve Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmenin devam etmesi şartıyla bir dizi ortak çıkar alanında aşamalı, orantılı ve
tersine çevrilebilir bir şekilde Türkiye ile ilişki kurmaya hazır olduğuna dair açık
beyanlar içermektedir.” Bu durum, özellikle AB-Türkiye ticaretinin karayolu ile
her iki tarafa da taşınmasını içeren Gümrük Birliği kapsamında yaşanan mevcut ve acil sorunlara, özellikle de AB-Türkiye ticaretinin karayoluyla taşınmasını
içeren sorunlara, her iki taraf da Gümrük Birliği’nin Modernizasyonu için uzun
zamandır beklenen müzakerelerin başlatılması için net bir zaman çizelgesi belirleyene kadar, belirli ara çözümler bulmak için bu dönemde AB ile başka alternatif
seçeneklerin tartışılabileceği şeklinde yorumlanabilir.
Bu yaklaşım, Gümrük Birliği kapsamında AB ile Türkiye arasında halihazırda
serbest dolaşımda olan malların taşınmasına ilişkin kural ve prosedürleri tanımlayacak, esas olarak da Türk ve AB taşıtlarının Türkiye ve AB üye ülkeleri topraklarından geçişini kolaylaştırmak için belirli önlemler getirecek bir anlaşmanın
Türkiye ile AB arasında imzalanmasına yönelik seçenekleri detaylandırmak amacıyla bu çalışma kapsamında derinlemesine analiz edilmektedir.
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KISALTMALAR
ACEA: Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği
AETR: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin
Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması
CEEC: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri
CEFTA: Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması
CEPS: Avrupa Politika Çalışmaları Merkezi
ABAD: Avrupa Birliği Adalet Divanı
CLECAT: Avrupa Taşıma İşleri Organizatörleri, Nakliye, Lojistik ve Gümrük
Hizmetleri Birliği
CMR: Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi
CPC: Mesleki Yeterlilik Sertifikası
CU: Gümrük Birliği
DCFTA: Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması
DGSA: Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu)
ECMT: Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı
AEA: Avrupa Ekonomik Alanı
AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu
EEV: Gelişmiş Çevre Dostu Araç standardı
EFTA: Avrupa Serbest Ticaret Birliği
ERTA: Önalım Doktrini
AB: Avrupa Birliği
EURO: Avrupa emisyon standartları
FIATA: Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu
FTA: Serbest Ticaret Anlaşması
GATS: Hizmet Ticareti Genel Anlaşması
GATT: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
GIF: Global İlişkiler Forumu
HGV: Ağır Vasıtalar
ITF: Uluslararası Ulaştırma Forumu
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MFN: En Çok Gözetilen Ulus
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
PHARE: Polonya ve Macaristan Ekonomilerinin Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Destek Programı
RO-LA: Rollande –Landstrasse (kamyonlar için raylı taşıma sistemi)
SEED: Elektronik Veri Değişimi Sistemi
SC1: UNECE’de Karayolu Taşımacılığına İlişkin Çalışma Grubu
TFEU: Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma
TEN-T: Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları
UNECE: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
UNMIK: Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu
SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
KDV: Katma Değer Vergisi
VDA: Verband der Automobilindustrie
WB6: Batı Balkanlar
DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü
ZMPD: Polonya Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği
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1

GİRİŞ

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde (ilgili 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) ulaştırma konuları ayrıntılı olarak ele alınmamış, ancak genel olarak “hizmetler” çerçevesinde dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, Türkiye ile AB arasındaki
karayolu taşımacılığı şu anda mevcut Gümrük Birliği hükümlerince kapsanmamakta ve düzenlenmemektedir.1 Bu bağlamda, AB ile Üye Ülkeleri ve Türkiye
arasındaki karayolu taşımacılığı hizmetleri alanı, hem Hizmet Ticareti Genel
Anlaşması (GATS) gibi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesindeki çok taraflı
anlaşmalarla, hem de malların taşınmasıyla ilgisi açısından, Gümrük Tarifeleri ve
Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ile veya bir yandan Ticaretin Kolaylaştırılması
Antlaşması ya da Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (ECMT) ya da Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) 2 sistemi içerisinde ve diğer yandan Türkiye ile
AB Üye Devletleri arasındaki ikili anlaşmalar tarafından yönetilmektedir.
Bir yanda AB ile Üye Devletler, diğer yanda Türkiye arasındaki karayolu taşımacılığına ilişkin kota sistemi, çok taraflı ve ikili anlaşmalar çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu anlaşmalar uyarınca, Türk taşımacılarının AB topraklarına veya
AB Üye Devletlerinin topraklarına erişimi için karayolu taşımacılığı açısından
iki tür karayolu taşımacılığı kota sistemi bulunmaktadır. Bunlardan biri, panAvrupa karayolu taşımacılığına yönelik taşıma lisansları sistemi olarak, Türkiye
ve AB Üye Devletleri de dahil olmak üzere ECMT / ITF üye ülkeleri arasındaki
yolculuklar için uluslararası karayolu taşımacılığı geçiş belgeleri sağlayan ECMT
Çok Taraflı Kota Sistemidir. Çok Taraflı Kota Sistemi, oldukça sınırlı lisans ve
karayolu taşımacılığı kotaları sağlamaktadır ve bu sistem kapsamında olmayan
geçiş belgeleri, Türkiye ile AB Üye Devletleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla belirlenecektir. Diğer kota ve geçiş belgesi sistemi, halihazırda Türkiye ve
münferit AB Üye Devletleri tarafından imzalanan ikili anlaşmalar yoluyla düzenlenmektedir. İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta hariç olmak üzere,
Türkiye’nin mevcut AB Üye Ülkeleri ile 24 adet ikili anlaşması bulunmaktadır.
Anlaşmalar, geçiş belgelerinin türünü, niteliğini ve sayısını düzenlemektedir. İkili
geçiş belgeleri, transit geçiş belgeleri, üçüncü ülke geçiş belgeleri, çoklu geçiş belgeleri ve dönüş yükü geçiş belgeleri gibi çeşitli geçiş belgesi türleri vardır. Türk
taşımacılarının AB Üye Devletlerine erişimine yönelik olarak her Üye Devlet için
çeşitli geçiş belgesi ve ücret türlerini içeren parçalanmış bir yapı bulunmaktadır.
1
2

Case C629/16 CX EU:C:2018:556, para. 43.
Before 2006 it was called European Conference of Ministers of Transport (ECMT).
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AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacmiyle orantılı olarak Türk taşımacılarının artan talebinin gerisinde kalan ikili geçiş belgesi ve transit geçiş belgelerinin yetersizliği ve bazı geçiş belgeleri için ödenen ücretler veya harçlar Türk taşımacıları
için şekil (RO-LA) veya taşıma güzergâhı değişikliği nedeniyle ekstra maliyetler
ve zaman tüketimi gibi birçok soruna neden olmaktadır. Azalan izin sayısının
Avrupalı taşımacıların3 taşımacılık hizmetlerine olan talebi artıracağı ve karayolu
nakliye piyasasının ulusal operatörleri yabancı operatörlere karşı piyasa rekabetinden korumak için daha içe dönük ve hatta korumacı hale geldiği göz önüne
alındığında,4 AB Üye Devletleri, Türk tarafının artan ticaret hacminden kaynaklanan talepleri ile orantılı olarak geçiş belgelerini artırma konusunda isteksizdir.
Bu koşullar altında, bu rapor, Türk taşımacılarının AB iç pazarına erişim koşullarının ve fırsatlarının iyileştirilmesine yönelik olarak karayolu yük taşımacılığı
alanında bir emsal veya ilham kaynağı olması amacıyla, AB tarafından akdedilen
uluslararası anlaşmaları incelemeyi amaçlamaktadır.

2

KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN OLARAK
AB TARAFINDAN YAPILAN ANLAŞMALAR

2.1. ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR
2.1.1. DTÖ (GATT; GATS; TFA) ANLAŞMASI
DTÖ yasal çerçevesi kapsamında, ulaştırma, 2017 yılında yürürlüğe giren Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın öngördüğü hükümler ile birlikte GATT’ın bazı
hükümlerinin yanı sıra GATS kapsamında yer alan bir konu olmuştur. Ulaştırma,
uluslararası ekonomi hukukunda tipik olarak hizmetler sektörünün ayrılmaz bir
parçası olarak algılansa da, mal ticaretiyle ilgisi hizmetlerle değil mallarla ilgili
ticaret olduğu sürece, taşımacılığa yönelik önlemlerden kaynaklanan sorunları
ele almak bakımından GATT’ın ve Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın uygulanabilirliğini gerektirmektedir.5 Bunun nedeni, operasyonel bir yaklaşımda,
3
4
5

Vitaliy Kravchuk, “EU road transport quotas are limiting trade expansion with Ukraine”, 3 DCFTAs
Op-ed No 33/2019, September 2019.
Peter Krausz, “Openness of International Road Freight Transport Markets in the UNECE Region”,
Economic Commission for Europe Inland Transport Committee Working Party on Road Transport
107th session Geneva, 22-23 2012, Informal document No. 2, p. 6.
Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement:
The case of Turkey” in Robert Teh, Maarten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade
Organisation, Geneva, 2016, p. 127.
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uluslararası ticaret prosedürlerinin etkinliğinde taşımacılığın temel rolünün tanınmasına dayanan ticaretin kolaylaştırılması kavramının önemli bir bileşen olarak taşımacılığın kolaylaştırılmasını da içermesidir; çünkü mallar taşıma araçları
olmadan hareket edemezler ve uygulamada ticaretin önündeki engellerle karşılaşan taşıma operatörleridir.6 Ayrıca, iyi işleyen taşıma türleri olmadan, malların
serbest dolaşımı bu nedenle imkansız hale gelecektir.7
AB-Türkiye Gümrük Birliği bağlamında, GATT Madde XXIV(8)(a)(i) uyarınca, “Gümrük Birliği, tek bir gümrük bölgesinin iki veya daha fazla gümrük bölgesiyle değiştirilmesi ve böylece, birliğin kurucu toprakları arasındaki ticaretin
tamamına yakını veya en azından bu topraklar menşeli ürünlerin ticaretinin tamamına ilişkin olarak, ticarete ilişkin vergiler ve diğer kısıtlayıcı düzenlemelerin
(gerekli olduğu durumlarda, Madde XI, XII, XIII, XIV, XV ve XX kapsamında
izin verilenler hariç) ortadan kaldırılması anlamına gelecektir.”
Ayrıca, GATT’ın V(1) Maddesi uyarınca, bir akit tarafın topraklarından geçiş
“trafiğin topraklarından geçtiği akit tarafın sınırlarının ötesinde başlayıp sona
eren tam bir yolculuğun yalnızca bir kısmı olduğunda, mallar ve taşıtların transit
halinde olduğu kabul edilecektir. Bu nitelikteki trafik, bu maddede ‘transit trafik’
olarak adlandırılmaktadır.” Yani transit serbestisi, karayolu taşımacılığı da dahil
olmak üzere ulaşım araçlarını içermektedir. Kolombiya – Giriş Limanlarındaki Gösterge Fiyatlar ve Kısıtlamalar Davasının8 Paneli, transit geçiş serbestisinin
tüm trafiği kapsadığını teyit etmiştir. 9 GATT’ın V(2) Maddesi uyarınca, “diğer
akit tarafların topraklarına veya topraklarından transit trafik için uluslararası
transit açısından en uygun yollardan, her bir Akit Tarafın ülkesinden transit geçiş serbestisi olacaktır.” Menşe yeri, hareket yeri, giriş, çıkış veya varış yeri ya da
malların mülkiyeti ve taşıma araçları ile ilgili hiçbir koşulda hiçbir ayrım yapılmayacaktır.
6
7
8
9

Azhar Jaimurzina, “The future of trade and transport facilitation: implications of the WTO Trade
Facilitation Agreement”, FAL Bulletin Issue No. 333 – Number 5 / 2014, https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/37470/1/S1420600_en.pdf (last visited on 5.9.2021).
Martin Hennig, “Article 47 [Scope of Application] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen,
Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic
Area: A Commentary, Hart / Nomos, 2018, p. 500-501.
Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009.
Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement:
The case of Turkey” in in Robert Teh, Ma arten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade
Organisation, Geneva, 2016, p. 126.
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Madde V’de güvence altına alınan transit serbestisi, bir yandan transit serbestisine ilişkin kısıtlamalar veya makul olmayan ücretler veya gecikmeler gibi
gereksiz kısıtlamalardan korunmayı ve diğer bir yandan da En Çok Gözetilen
Ulus (MFN) muamelesinin, Üyelerin transit trafik olan veya transit geçişte olan
mallarına genişletilmesini içermektedir.10 Bir Akit Taraf tarafından alınan bir önlem, transit mallar için giriş limanlarını iki ile sınırlandırırsa, bu tür bir önlem,
Madde V(2) anlamında transit serbestisini kısıtlayacaktır.11 Daha açık olmak gerekirse, Madde V, gereksiz kısıtlamalar, makul olmayan ücretler ve gecikmeler
nedeniyle transit trafiği engellemeyen iki temel yükümlülükle transit serbestisini
ve tüm Üyelerin transit veya transit trafikte olan mallarına MFN muamelesini
teyit etmektedir. Madde V(6)’nın malların nihai varış yeri olarak vazife gören bir
Üyenin bölgesine uygulanmasını değerlendiren Panel, MFN yükümlülüğünün
uygulanmasını hem varış Devletlerine hem de bu malların geçtiği Devletlere genişletmiştir.12 Başka bir deyişle, transit veya varış bölgesi olmasına bakılmaksızın,
DTÖ üyelerinin birbirlerinin topraklarından geçiş serbestisi garanti edilecektir.
Ayrıca, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 11. Maddesi aslında GATT’ın
V. Maddesinde yer alan transit serbestisi ilkesine açıklık getirmektedir. Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının 11(1) Maddesine göre, “Bir Üye tarafından
uygulanan transit trafikle bağlantılı herhangi bir düzenleme veya formalite: (a)
uygulanmasına neden olan koşullar veya hedefler artık mevcut değilse veya değişen koşullar veya hedefler makul olarak ticareti daha az kısıtlayacak şekilde ele
alınabiliyorsa, sürdürülmeyecektir; (b) transit trafiğe örtülü bir kısıtlama teşkil
edecek şekilde uygulanmayacaktır. ” Bu nedenle 11. Madde, transit trafik üzerinde her türlü örtülü kısıtlamayı yasaklamaktadır.
2.1.2. ECMT’Yİ OLUŞTURAN PROTOKOL
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı, 1953 yılında, karayolu taşımacılığının
bölgesel yönleriyle ilgilenmek, verimli bir şekilde entegre edilmiş bir ulaşım sisteminin oluşturulmasını desteklemek, Uluslararası öneme sahip Avrupa iç taşımacılığını koordine etmek ve rasyonalize etmek ve daha sonra Çok Taraflı Kota
Sistemi ile ilgili konularla ilgilenmek üzere kıtada taşımacılık yetkisiyle Ekono10
11
12

Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009, para. 7.387.
Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009, para. 5.41.
Colombia – Indicative Prices and Restrictions on Ports of Entry Case, Panel, WT/DS366/R 27 April
2009, para. 7.466.
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mik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesinde kurulmuştur. ECMT, iç
ulaştırmadan sorumlu bakanlar arasında istişareye yönelik bir forum olarak ve
ulaşım sistemlerinin zorluklarını ve sorunlarını ele almak üzere ileriye dönük
politikaların oluşturulması için bir düşünce kuruluşu olarak ortaya çıkmaktadır.13
Uluslararası Ulaştırma Forumu, ECMT’nin amaçlarını yerine getirmek amacıyla,
Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı Bakanlar Konseyi tarafından küresel bir
boyutla 2006 yılında kurulmuştur.
Karayolu taşımacılığının kademeli olarak serbestleştirilmesi için 1974’te getirilen, yük taşımacılığı lisanslarına ilişkin Çok Taraflı Kota Sistemi bulunmaktadır.
Lisanslar, ECMT Üye ülkeleri arasında dış ticaret hacmi ve uluslararası karayolu
trafiği bazında tahsis edilmektedir. ECMT çok taraflı kota sistemi, karayolu yük
taşımacılığı hizmetleri için temel yasal çerçeve olarak ortaya çıkmaktadır. ECMT
kotaları, Bakanlar Kurulu tarafından yıllık olarak belirlenir ve bir ECMT ülkesine tahsis edilen geçiş belgesi sayısında yapılacak herhangi bir değişiklik, tüm
ECMT ülkelerinin oybirliği ile onaylanmalıdır.14 ITF/ECMT tarafından verilen
ECMT lisansları, ECMT Üyesi ülkeler arasında ve bir veya daha fazla ECMT
Üyesi ülke(ler)in topraklarından transit olarak bir ECMT Üyesi ülkede kayıtlı
araçlarla veya ECMT Üyesi ülkeler arasında üçüncü bir ülke üzerinden transit
olarak nakliye operasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için, bir Üye ülkede kurulmuş nakliye şirketleri tarafından bir kota sistemi temelinde malların
uluslararası düzeyde taşınmasına yönelik çok taraflı lisanslardır.15 Bir takvim yılı
için geçerli yıllık lisanslar ve 30 gün geçerli kısa süreli lisanslar bulunmaktadır.
ECMT lisansları her Üye ülke için sınırlı sayıdadır, fakat ECMT ülkelerinde kabotaj için değil, karayolu yük taşımacılığı hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için sabit ve yetersizdir.16
13

14

15
16

Miguel Anacoreta Correia, “50 years of ECMT (European Conference of Ministers of Transport):
transport policies for Greater Europe”, Report of Committee on Economic Affairs and Development,
Doc. 9737, 14 March 2003, at https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.
asp?FileID=10082&lang=EN (last visited on 01.09.2021).
EUROPEAN COMMISSION, “Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on common rules ensuring basic road freight and road
passenger connectivity following the end of the transition period mentioned in the Agreement on
the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community”, COM(2020) 826 final, Brussels, 10.12.2020.
ITF, “ECMT MULTILATERAL QUOTA USER GUIDE”, 2014, p. 15, at http://www.
internationaltransportforum.org/Pub/pdf/13MQguide.pdf (last visited on 25.08.2021)
For further information about the ECMT Multilateral Quota System see http://www.
internationaltransportforum.org/home.html (last visited on 01.09.2021).
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2.2. İKİLİ ANLAŞMALAR
2.2.1. AVRUPA EKONOMİK BÖLGESİ ANLAŞMASI
1994 yılında yürürlüğe giren Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) Anlaşması,17 AB’de
belirlenen ortak kurallar tarafından yönetilen AB iç pazarını Norveç, İzlanda ve
Lihtenştayn olarak üç EFTA Devletini kapsayacak şekilde genişletmektedir. Bir
şekilde AB kurallarının üç EFTA ülkesine normatif uzantısıdır. Böylece üç EFTA
ülkesi, AEA Anlaşması aracılığıyla Avrupa iç pazarına tamamen katılmaktadır.
Bir gümrük birliği veya ortak bir ticaret politikası değil, AB ile üç EFTA ülkesi
arasında dört serbesti açısından bir serbest ticaret alanı tesis etmektedir. Bu nedenle, AEA içindeki tüm AEA Üyeleri için hizmetlerin serbest dolaşımının bir
parçası olarak karayolu taşımacılığı da dahil olmak üzere AB Tek Pazarının dört
serbestisini garanti etmektedir. Buna göre, AEA içindeki bireyler ve teşebbüsler
için eşit hak ve yükümlülükleri garanti etmektedir.
AEA Anlaşmasının 50(1) Maddesi uyarınca, “Akit Tarafların toprakları dahilinde
taşıma durumunda, taşımacıların, söz konusu malların menşei veya varış ülkesi
temelinde, aynı malların aynı taşıma bağlantıları üzerinden taşınması için farklı
ücretler talep etmesi ve farklı koşullar dayatması şeklini alan hiçbir ayrım yapılmayacaktır.” Daha açık olmak gerekirse, bu Maddeye göre, AEA içinde aynı
malların taşınması için farklı ücretler uygulayan ve farklı koşullar uygulayan taşımacılar şeklini alan hiçbir ayrım yapılmayacaktır.
AEA Anlaşmasının AEA Ek XIII’de yer alan Yasalar tarafından uygulanan ve yürütülen Bölüm 6’da taşımacılık alanında hizmet sunma serbestisini düzenleyen
ayrı hükümler ortaya koyduğu dikkate alındığında, hizmetlerin serbest dolaşımı,
uygulanabilirliğini sağlayan ikincil mevzuatın eksikliği nedeniyle ulaştırma alanında uygulanamaz.18 AEA Anlaşmasının XIII. Eki, karayolu taşımacılığına ilişkin AB müktesebatını içermektedir ve konuyla ilgili AB kurallarına uygun olarak
AEA Ortak Komitesinin kararları ile sürekli olarak güncellenmektedir. İzlanda ve
Norveç gibi ikili EFTA Devletleri için AEA Anlaşmasına katılım, AEA yasasının
ulusal yasalarının bir parçası haline getirmek için kendi başına yeterli değildir ve
yasal etkiye sahip AEA yasasını kendi ulusal yasalarının entegre parçası haline
getirebilmeleri için, ilgili AB mevzuatıyla tutarlı ulusal yasal tedbirlerin sonradan
17
18

Agreement on the European Economic Area, OJ No L 1, 3.1.1994, p. 3.
Ólafur Jóhannes Einarsson, Article 38 [Transport services] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland
Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The
European Economic Area: A Commentary, Hart/Nomos, 2018, p. 471.
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kabul edilmesi gerekmektedir.19 TFEU’nun VI. Başlığı kapsamında taşımacılık
alanında kabul edilen AB ikincil mevzuatının çoğunluğu, birkaç istisna dışında,
Ek XIII’deki AEA Anlaşmasına entegre edildiği ve AEA’nın EFTA Devletleri, taşımacılık hizmetleri ve malların serbest dolaşımı için iç pazara tam olarak katıldıkları için, AB taşımacılık mevzuatının çoğu AEA ile ilgili olarak kabul edilmiş
ve daha sonra ulusal yasalara dahil edilmiştir.20
Anlaşmanın 48. Maddesi, ayrımcılığı yasaklamayan, ancak AB Üye Devletlerinin
veya EFTA Devletlerinin, karayolu taşımacılığını düzenleyen ve Ek XIII’te yer
almayan halihazırda mevcut çerçevelerde yeni ayrımcı önlemler getirmesini veya
ayrımcılığı artırmasını yasaklayan bir duraklama yükümlülüğü içermesine rağmen, taşımacılık sektöründe ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan ve daha
sonra Ek XIII’e dahil edilen sürekli olarak kabul edilen AB ikincil mevzuatı, yasağın önemini giderek azaltmaktadır.21
Kısacası, üç EFTA ülkesi taşımacılık bakımından AB iç pazarına tam olarak katılmaktadır. Anlaşma, bu üç EFTA ülkesinin karayolu taşımacılığına ilişkin AB kurallarını aynen AB Üye Devletleri gibi uygulamasını şart koşmaktadır. Anlaşma,
bir AEA Üye Devletinde yerleşik taşımacıların, AEA’nın ayrımcılık yapmama
ve hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin yasal ilkeleri temelinde tüm AEA Üye
Devletlerine veya tüm AEA Üye Devletlerinden malları serbestçe taşıyabilmesini
sağlamaktadır. Bu, üç EFTA ülkesinin taşımacılarının, yük taşımacılığı işlemlerini sınırlama olmaksızın gerçekleştirebileceği anlamına gelmektedir.
2.2.2. İSVİÇRE İLE ANLAŞMA
Avrupa’nın göbeğinde, Avrupa Birliği ülkeleriyle çevrili küçük bir ülke olan İsviçre, İsviçre vatandaşlarının talep ettiği gibi hala ortak bloğun dışında kalmaktadır.
Ancak açık ara en büyük ticaret ortağı olan AB ile yakın bir ilişki sürdürmüştür.
İsviçre’nin ithalatının yaklaşık üçte ikisi bloktan gelirken, ülkenin ihracatının yarısı AB’ye gitmektedir. İsviçre, ABD, Çin ve İngiltere’den sonra AB’nin dördüncü
ticaret ortağıdır. AB’ye yapılan İsviçre mal ihracatı, özellikle kimyasallar/ilaç ve
19
20
21

Erling Selvig, “Foreword” in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola
Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic Area: A Commentary,
Hart / Nomos, 2018, p. VIII.
Martin Hennig, “Article 47 [Scope of Application] in Finn Arnesen, Halvard Haukeland Fredriksen,
Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.), Agreement on The European Economic
Area: A Commentary, Hart/ Nomos, 2018, p. 504.
Martin Hennig, “Article 48 [Non-discriminatory application of national rules]” in Finn Arnesen,
Halvard Haukeland Fredriksen, Hans Petter Graver, Ola Mestad and Christoph Vedder (eds.),
Agreement on The European Economic Area: A Commentary, Hart/ Nomos, 2018, p. 517.
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tıbbi ürünler, makineler, aletler ve saatler olmak üzere birkaç sektör üzerinde yoğunlaşmaktadır. İsviçre, hizmet ticareti, özellikle de ticari hizmetler bakımından
AB’nin çok önemli bir ortağıdır. Tahminen 1,4 milyon AB vatandaşı İsviçre’de
yaşarken, 450.000 İsviçre vatandaşı AB ülkelerinde ikamet etmektedir.
1972’de İsviçre ve Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bilinen AB’nin atası, endüstriyel mallar ve tarım ürünleri üzerine ilk serbest ticaret anlaşmasını imzalamıştır. Anlaşma bugün hala yürürlüktedir. 1990’da anlaşma, gümrük kontrollerini ve ticaret formalitelerini basitleştiren yeni bir anlaşma ile tamamlanmıştır. İki
yıl sonra İsviçre, o zamanlar Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak bilinen bloğa
katılmak için müzakerelerin başlatılmasını talep etmiştir. 1992 yılının sonunda
yapılan bir referandumda İsviçreli seçmenlerin Avrupa Ekonomik Alanı’na katılmayı reddetmesi üzerine entegrasyon durdurulmuştur. 1997 ve 2001’de, AB ile
üyelik müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin federal halk girişimlerine, İsviçreli
seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü tarafından yeniden karşı çıkılmıştır. Avrupa entegrasyonunun reddedilmesi, ülkenin uzun süredir devam eden tarafsızlık geleneğinin devamı olarak görülebilir, aynı zamanda siyasi entegrasyon korkusu olarak da görülebilir; İsviçre, örneğin yaygın olarak uygulanan referandum sistemi
gibi doğrudan demokrasi sistemiyle gurur duymaktadır.
İsviçre’nin bloğa katılmayı reddetmesi ışığında, yapılan işbirliği özel amaçlı anlaşmalar temelinde gelişmiştir. 1999’da İsviçre ve AB, diğer hususların yanı sıra
kişilerin serbest dolaşımını da kapsayan yedi anlaşmadan oluşan bir paket imzalamıştır. Buna göre, her iki taraftaki vatandaşlara, bir işleri veya başka gelir kaynakları olması koşuluyla, AB veya İsviçre’de yaşama ve çalışma hakkı tanınmıştır.
2004 yılında, İsviçre’nin AB’nin sınırsız Schengen bölgesine katılımını sağlayan
bir dizi sektörel anlaşma yapılmıştır. 2018’den itibaren İsviçre ve her AB üye ülkesi, bankacılık verilerini otomatik olarak takas etmeye başlamıştır.
İsviçre, bir EFTA Devleti olmasına rağmen, AEA’ya girmemiştir ve bu nedenle AEA’nın bir Üye Devleti değildir. Şu anda AB ile İsviçre arasında toplamda
100’den fazla ikili anlaşma bulunmaktadır. Bu anlaşmalar, her yeni ülke ile yeniden müzakere edilen insanların serbest dolaşımına ilişkin anlaşma dışında, AB’ye
katıldıkları anda yeni üye devletler için otomatik olarak geçerlilik kazanmaktadır.
Bu anlaşmaların süregelen uygulanması, İsviçre’nin kapsanan sektörlerde ilgili
AB mevzuatını devralmasını zorunlu kılmaktadır. AB ve İsviçre arasındaki bu
ikili anlaşmalar şu anda yaklaşık 20 ortak komite aracılığıyla yönetilmektedir.

162

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

AB’NİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMALARINA DAİR ARAŞTIRMA

AB’nin tek pazarındaki kısmi entegrasyonunun bir sonucu olarak, İsviçre’nin
AB’nin yeni Üye Devletlerinin ekonomik ve sosyal uyumuna mali katkı sağladığının altını çizmek çok önemlidir.
AB, özel coğrafi konumu nedeniyle İsviçre Konfederasyonu ile 2002 yılında yürürlüğe giren Demiryolu ve Karayoluyla Mal ve Yolcu Taşımacılığına22 ilişkin
sektörel ikili bir anlaşmayı imzalamıştır. Bu Kara Taşımacılığı Anlaşmasının 1.
Maddesine göre amacı, diğerlerinin yanı sıra, Akit Tarafların çevre koruma ile
denge içinde birbirlerinin taşımacılık pazarına erişimini serbestleştirmek ve böylece daha verimli trafik yönetiminin, ayrımcılığın yasaklanmasının ve İsviçre ile
AB arasında koordineli bir ulaşım politikasının sağlanmasıdır.
Anlaşma, birbirlerinin iç karayolu taşımacılığı pazarına erişim koşullarını düzenlemektedir.23 Anlaşma, AB ile İsviçre arasındaki karayolu taşımacılığı pazarlarını
serbestleştirmektedir ve bu sayede, karayolu taşımacılığı alanında, AB ve İsviçreli
taşımacılar, İsviçre ile AB arasında karayolu yük taşımacılığı operasyonlarını yürütmekte serbesttirler. 1072/2009 sayılı Tüzük uyarınca karayolu taşımacılığının
serbestleştirilmesini sağlamaktadır. Anlaşma aynı zamanda büyük kabotaj olarak
adlandırılan AB Üye Devletleri arasındaki taşımacılık pazarını İsviçreli taşımacılara da açmaktadır.24 İsviçre de ağır vasıtalar için ağırlık kısıtlamalarını kaldırmış
ve 2005 yılında İsviçre’de izin verilen azami ağırlığı AB’deki gibi 28 tondan 40
tona yükseltmiştir.
Polonya’nın AB’ye katılımından önce ve sonra Polonyalı taşımacılar tarafından malların karayolu taşımacılığı
Polonya’nın 2004 yılında AB’ye katılımı, Topluluğun münhasır anlaşma yetkileri nedeniyle İsviçre ile ticaret anlaşmalarının feshedilmesi anlamına gelmiştir.
Mayıs 2004’ün ilk günü, Polonya’nın İsviçre ve EFTA ile ikili anlaşmaları sona ermiştir ve bunların yerini, İsviçre ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki 1972 Serbest
Ticaret Anlaşması (FTA) ve insanların serbest dolaşımı, hava taşımacılığı, demiryolu ile mal ve yolcu taşımacılığı, tarım ürünleri ticareti, uygunluk değerlendirmesi alanında karşılıklı tanıma, kamu alımları, bilimsel ve teknolojik işbirliği
22
23
24

AGREEMENT between the European Community and the Swiss Confederation on the Carriage of
Goods and Passengers by Rail and Road, OJ. L 114/91 30.4.2002.
European Commission, “Road Transport: A change of gear”, 2012, p. 14, at https://books.google.
com.tr/books/about/Road_Transport.html?id=4M5dMwEACAAJ&redir_esc=y (last visited on
20.08.2021).
Enrico Pastori, Alessio Sitran, Caterina Rosa, Dorota Bielanska (TRT), Artem Korzhenevych,
Marco Artavia (DIW ECON), Andrew Jarvis (ICF), Study on the economic impact of an agreement
between the EU and the Republic of Turkey, FINAL REPORT 14 OCTOBER 2014.
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konularında AB-İsviçre Sektörel Anlaşma Paketi almıştır. 25
2018 sonunda İsviçre, toplam ihracatta Polonya’nın ticaret ortağı olarak 22. sırada yer almıştır. Polonya’nın İsviçre’ye ihracatında en büyük pay endüstriyel ürünler, elektronik, taşıtlar, mobilya ve ev eşyaları, metaller ve metal ürünler, tekstil,
giyim ve ayakkabıdan oluşmaktadır. İsviçre’den yapılan Polonya ithalatında ilaç
ve kimyasal ürünler, makineler, elektronik, metaller, hassas aletler ve saatler başı
çekmektedir. 26
Bu rapor, Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasında 30.4.2002 tarihli
Demiryolu ve Karayoluyla Mal ve Yolcu Taşınmasına İlişkin Anlaşmayı analiz etmektedir. Ancak, söz konusu Anlaşmaya odaklanmadan önce, Polonya ve İsviçre arasında taşımacıların 2004’ten önce nasıl çalıştığını görmek için Polonya’nın
AB’ye katılımından önceki döneme bakmamız gerekmektedir.
31 Ocak 1975 tarihinde, İsviçre hükümeti ve daha sonra komünist Polonya Halk
Cumhuriyeti olan Polonya hükümeti, karayoluyla uluslararası taşımacılığa ilişkin Anlaşmayı imzalamışlardır. Bu belgenin 4. maddesinde, Polonya ve İsviçreli
taşımacılar için aşağıdaki durumlarda herhangi bir geçiş belgesi olmaksızın mal
taşınmasına izin verildiği belirtilmektedir:
■ Anlaşmanın her iki ülkesi arasında malların taşınması;
■ Anlaşmanın her iki ülkesi üzerinden malların transit olarak taşınması;
■ Anlaşmanın bir ülkesine/ülkesinden üçüncü ülkeden/ülkeye malların
taşınması;
■ Anlaşmanın bir ülkesinin topraklarında dönüşte malları almak.
Taşımacıların alması gereken geçiş belgeleri madde 4.4 ve 4.5’te belirtilmiştir ve
bunlar, Anlaşma ülkelerinin topraklarında izin verilen azami ağırlık ve boyutları
aşan veya tehlikeli madde taşıyan taşıtlara yönelik geçiş belgeleridir. Madde 5’te
de belirtildiği gibi, her iki ülkenin taşımacılarına da yasak olan husus kabotajdır. 27
Her iki ülkenin temsilcilerinden oluşan Ortak Komisyon, Anlaşmanın uygun şe25
26
27

The Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral relations, https://www.gov.pl/web/
szwajcaria/szwajcaria
The Polish Government Official Site, Switzerland, Bilateral economic cooperation
https://www.gov.pl/web/szwajcaria/ie
Agreement between the Government of the People’s Republic of Poland and the Swiss Federal
Council on international road transport, made at Bern on January 31, 1975., 1975, http://eli.gov.pl/
eli/MP/2003/42/ogl/pol
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kilde uygulanmasıyla ilgilenmekte ve Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan vaziyetlerle alakadar olmaktadır.
Polonya Avrupa Birliği’ne katıldıktan sonra, Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki Demiryolu ve Karayoluyla Mal ve Yolcu Taşınmasına İlişkin Anlaşma, Polonya için bağlayıcı bir belge haline gelmiştir.
Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu Arasındaki Malların ve Yolcuların Demiryolu ve Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın Analizi
Avrupa Topluluğu ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki Malların ve Yolcuların
Demiryolu ve Karayoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın giriş kısmının analiz
edildiğinde, iki ana kavram hemen fark edilmektedir: birbirlerinin taşımacılık
pazarına erişim sağlanması ve daha çevre dostu taşıtların kullanımının teşvik
edilmesi. Bu nedenle, en başından itibaren, başta Alp bölgesi olmak üzere çevre
konusundaki kaygılar ve diğer pazarlarda engelsiz çalışma isteği hakimdir. Genel
Hükümlerde, 1. maddede, temel amaç, mütekabiliyet kuralı ve koordineli taşımacılık politikasını koruyarak, elbette, birbirlerinin taşımacılık pazarına erişimi
serbestleştirmektir. Başlık II Uluslararası Karayolu Taşımacılığı bölümü, karayolu taşımacısının mesleğinin ve sosyal standartlarının karşılıklı olarak kabul edildiğinin teyidi ile açılmaktadır.
Akit Tarafların ihtiyaç ve beklentilerindeki ilk farklılıklar, Başlık II Uluslararası Karayolu Taşımacılığının 7. maddesinde görülebilir. İzin verilen maksimum
ağırlık sınırları sorununun her iki Taraf için de çok önemli olduğunu ve geçici
düzenlemelerle sonuçlandığını söyleyebiliriz. İsviçre, teknik kontrollerle ilgili
yasasını Topluluk yasasına uyarlamak zorunda kalmıştır. Öte yandan İsviçre taleplerine cevap verilmiş ve izin verilen ağırlık sınırının yükseltilmesi 2000-2005
yılları arasında 5 yıla yayılmıştır. Altyapı kullanımı için ek bir ücret ödenmesine
dayalı olarak özel kota uygulamaya konmuştur. Kota ve ücretler şu şekildeydi:
Tarihler

Ağırlık sınırı

Her bir taraf için kota sayısı

2000

28 tona kadar

250000

2001 - 2002

34 tona kadar

300000

2003 - 2004

34 tona kadar

400000

1 Ocak 2005’ten

40 tona kadar

Kota yok
İsviçre, Topluluk yasasına eşdeğer izin
verilen azami ağırlık limitleri yasasını
kabul etti

itibaren
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İsviçre’de kayıtlı operatörlerin İsviçre içindeki taşımacılık operasyonları için de
kota kullanabildiğinin altını çizmekte fayda vardır. 8. maddenin bu kısa analizi,
AB ile İsviçre arasındaki karşılıklı ilişkilerde çevresel konuların ve mütekabiliyet
kuralının esas olduğuna dair ilk varsayımı doğrulamaktadır. Ancak, hukukunu
AB hukukuna yaklaştırması gereken tarafın İsviçre olduğunu vurgulamak önem
arz etmektedir.
Anlaşmanın malların karayoluyla taşınmasına ilişkin bir sonraki anlamlı bölümü, 9-10. sayılı maddede görülebilir. Bu bölüm, tarafların birbirlerinin taşımacılık pazarlarına erişmeleri konusunu ele almaktadır. Her iki Akit Taraf da birbirleri için geçiş belgelerinden vazgeçmiştir. AB taşımacılarının, 881/92 sayılı Konsey
Tüzüğü’nün (EEC) taleplerine göre, ödeme alma amacıyla üçüncü şahıslar adına
karayoluyla uluslararası mal taşımacılığı yapabilmeleri için bir Topluluk yetkisine sahip olmaları gerekmektedir ve İsviçre operatörleri için de benzer bir yetkisi
söz konusudur. Taşımacılar gerekli talepleri karşıladıklarında ve ülke onlara bir
yetkilendirme vermeye karar verdiğinde, hem AB hem de İsviçreli operatörler,
malları Akit Tarafların toprakları arasında ve bu ülkeler üzerinden transit olarak
serbestçe taşıyabilmektedir.
Bu belge, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 21 Ekim 2009 tarihli 1072/2009
Sayılı Tüzüğü ile yürürlükten kaldırılmıştır. 28 AB hukukunun bu kanunu tüm
Üye Devletlerde geçerlidir ve hukuk kaynakları hiyerarşisinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir (ör. ulusal yasa ve yönetmeliklerle ilgili olarak). Kanunun temel
amacı, uluslararası karayolu taşımacılığı pazarına erişim için ortak kurallar oluşturmaktır; tüm Avrupa Birliği’nde mesleğe erişimi yöneten ortak kuralların birleştirilmesi ile ilgilidir. Bununla birlikte, bu belge AB-İsviçre arasındaki ilişkilerde hiçbir şeyi değiştirmemiştir. Yine, her iki taraf da, mesleklerini icra etmek için
taşımacılara bazı koşullar dahilinde yetki verme kurallarına uymak zorundadır.
Diğer bir deyişle, İsviçreli veya AB’li taşımacılar, ülkelerinde mesleki bir lisans
aldıktan sonra, İsviçre ile AB arasında Anlaşma şartları çerçevesinde serbestçe
faaliyet gösterebilmektedir.
11. madde çevre sorunlarına odaklanmaktadır. Avusturya, AB’ye girerken, ekopuan sistemine girerek, kendi topraklarından geçişi kısıtlama hakkını saklı tutmuştur. Bu, Avusturya’nın Avrupa Birliği’ne Katılım Yasası’nın 9. Protokolünün
11. Maddesi uyarınca şart koşulmuştur. Anlaşmaya göre, bu kural, bu Protokolün
28

Regulation No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009,
2009, Eur-Lex site, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A0199
2R0881-20111204
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geçerlilik sınırları dahilinde Avusturya topraklarından transit geçiş yapan İsviçreli operatörler için de geçerli olacaktır. Hesaplama yöntemi ve eko-puanların
yönetimi ve kontrolü için ayrıntılı kural ve prosedürler, Anlaşmanın akdedilmesi
üzerine Akit Taraflar arasında ortak bir anlaşma ile oluşturulacak bir idari düzenleme ile tanımlanacaktır.
Protokol 9, bir transit geçiş hakları sistemine (eko-puan) dayalı olarak ağır vasıtaların Avusturya üzerinden transit geçişi için özel bir düzenleme sağlamaktadır.
Üye Devletlere eko-puanları tahsis etme ölçeği Protokol’ün Ek 4’ünde verilmiştir.
1994 Katılım Yasası’nın 9 No’lu Protokolünün Ek 4’ünü değiştiren 21 Eylül 2000
tarihli (EC) 2012/2000 Sayılı Konsey Tüzüğü ve Avusturya üzerinden transit
geçiş yapan ağır vasıtalar için eko-puan sistemine ilişkin 3298/94 (EC) Sayılı
Tüzüğe göre: Komisyon her yıl, her Üye Devlete bir önceki yılda tahsis edilen,
kullanılmayan ve Komisyona iade edilmeyen eko puanların sayısını not eder.
Kullanılmayan miktar, bir Üye Devletin eko-puan tahsisinin %2’sini aşarsa, Komisyon Üye Devletin o yıl için tahsis ettiği eko-puan miktarından eşdeğer sayıda
eko-puan düşer. Düşülen eko puanların sayısı, o yıl için Avrupa Birliği rezervlerine eklenir. 29 (…) Komisyon, Üye Devletleri, kullanılmayan eko puanları yeniden
dağıtılmak üzere Komisyona iade etme hususunda daha fazla teşvik etmek için
harekete geçecektir.
Günümüzde artık eko-puan sistemi yok, fakat çevre rozetleri ve yeşil bölgeler
var. Avusturya, kademeli olarak yalnızca daha çevre dostu taşıtların girişine izin
veren birkaç çevre bölgesini uygulamaya koymuştur.
Örneğin, yalnızca belirtilen EURO emisyon sınıfında olan taşıtların belirtilen
bölgeye girmesine izin verildiği anlamına gelen katı emisyon kısıtlamaları bulunmaktadır. Tirol bölgesindeki Emisyon Kısıtlamaları aşağıdaki gibidir:
31.12.2017’den itibaren - koşulların sıkılaştırılması ile - sadece EURO 4 ve üzeri
emisyon sınıfına sahip kamyonlara girişe izin verilmektedir;
31.12.2022’den itibaren 0, 1, 2, 3 ve 4 emisyon sınıflarına sahip taşıtlara giriş yasağı planlanıyor;

29

Council Regulation (EC) No 2012/2000 of 21 September 2000 amending Annex 4 to Protocol No 9
to the 1994 Act of Accession and Regulation (EC) No 3298/94 with regard to the system of ecopoints
for heavy goods vehicles transiting through Austria, Eur-Lex site,2000, https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000R2012&qid=1626861405015&from=EN
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Çevresel bölgelere erişim için taşıtların çevre etiketi ile işaretlenmesi gerekmektedir. Bu şartın ihlali 2.180 Euro ceza ile sonuçlanacaktır.
Eko-puan sistemi, Avusturya genelinde ağır vasıtaların transit trafiğini düzenlemiştir. Kota sistemi sayesinde havayı daha fazla kirleten eski kamyonların trafikten çekilmesi amaçlanıyordu. Aynı zamanda Birlik, modern, çevre dostu taşıtların piyasaya sürülmesini desteklemek istemiştir. AB için çevre konularının ne
kadar önemli olduğu bir kez daha görülmektedir.
12. maddeye göre Topluluk, İsviçreli taşımacılara, İsviçre’yi hariç tutarak kendi
ülkeleri arasında faaliyet gösterme fırsatı vermiştir. Bu, İsviçreli taşımacılar için
önemli bir adım olmuştur. “İsviçre iç ticareti, aynı yolculuk sırasında ve normal
rotayı kullanarak taşıtın İsviçre üzerinden yol alıp almamasına bakılmaksızın,
İsviçre’de kayıtlı bir taşıtla bir üye Devletten diğerine kiralık veya ödemeli olarak
malların taşınması anlamına gelmektedir.”
13. madde, işbu Anlaşmanın, Akit Tarafların üçüncü ülkelerle yapacakları sözleşmeleri etkilemediğini belirtmektedir. Akit Taraflar, üçüncü ülkelerle diledikleri
gibi ikili anlaşmalar akdetme hak ve özgürlüklerine sahiptirler. Ayrıca üçüncü
ülkelerden İsviçre’ye AB taşımacıları tarafından gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri ve üçüncü ülkelere/ülkelerden AB’ye İsviçre taşımacıları tarafından gerçekleştirilen taşıma faaliyetleri ikili anlaşmalarla düzenlenmektedir. Bu durum, işbu
Anlaşmanın sadece Akit Taraflar arasındaki taşımacılık konularını düzenlediğine ve üçüncü ülkelerle ilişkilerin her ülkenin kendi yetkisinde kaldığına ilişkin
basit kuralı kanıtlamaktadır. Ancak her iki Akit Taraf da iç pazarlarını korurlar ve
14. maddeye göre kabotaj yasaktır. Uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin B
bölümünün tamamı, İsviçre’de geceleyin ve Pazar günü sürüş yasakları hakkında
bilgi veren 15. madde ile sona ermektedir.
Mevcut anlaşmanın analizinin başında, karşılıklı ilişkilerin ana fikrinin, mümkün olduğu kadar birbirlerinin pazarına erişim sağlamak, ancak aynı zamanda
çevreyi korumak olduğu görüldüğü belirtilmişti. Bu nedenle, Başlık IV: Koordineli taşımacılık politikasındaki Genel hükümlerdeki Hedefler, ulaşım sistemi
verimliliğini çevre koruma ile birleştirmenin çok önemli olduğunu derhal belirtmektedir. Ama yine de, mütekabiliyet kuralı ve “herkes kazanır” kuralı hakimdir.
Çeşitli taşımacılık türleri arasında ve içerisinde sağlıklı rekabeti öngören ve aynı
zamanda karayolu taşımacılığı için ve Bölüm C: Karayolu taşımacılığı ücretlendirme sistemleri bölümünün konusu olan uygun ücretlendirme sistemi için 31.
maddede yazılı önlemlerin alınmasıyla sonuçlanmıştır. Karayolu taşımacılığı üc-
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retlendirme sistemlerinin temel amacı; taşıtların vergileri, yakıtlar ve karayolu
ağının kullanımı için alınan ücretler üzerinden ürettikleri maliyetler (madde 37)
üzerinden taşıtların ücretlendirilmesidir. Ancak alınan önlemler, malların serbest dolaşımını engelleyemez ve rotanın teknik, ekonomik ve coğrafi olarak en
uygun olmasını sağlamaya yardımcı olmalıdır. Yine buradaki ana şart, hem AB’de
hem de İsviçre’de ayrımcılık yapmama, orantılılık ve şeffaflık ilkesini korumaktır.
(mad.38)
Anlaşma Bölümünün hükümleri, izin verilen azami ağırlığı 12 ton veya daha fazla olan taşıtlara uygulanmaktadır, ancak her Akit Taraf, kendi topraklarında 12
tondan daha az olan taşıtları dahil edebilirler. Akit Taraflar, taşımacılara ücret
yükünü karşılama konusunda doğrudan veya dolaylı olarak yardımcı olamaz.
Bununla birlikte, bu alanda yürürlükte olan Topluluk kurallarını uygulamaya çalışması gereken taraf yine İsviçre’dir.
İsviçre ise, ücretlendirme sistemini ekoloji ilkelerine, yani emisyon standartları
kategorilerine (EURO) dayandırmaya karar vermiştir. Madde 40.1’de öngörüldüğü gibi, İsviçre, sırasıyla 1 Ocak 2001 ve 1 Ocak 2005’te başlayarak iki aşamada
taşıtlara ayrım yapmayan bir vergi koyacaktır. Vergi, yukarıda belirtilen ilkeler,
yani ayrım yapmama, orantılılık ve şeffaflık ilkesine ve 40. maddede öngörülen
ücretlerin aşağıdaki şekilde uygulanacağını belirten Ek 10’a dayanacaktır:
■ İsviçre’de taşımacılık operasyonlarının gerçekleştirilmesi durumunda,
ücretler, İsviçre’de seyahat edilen fiili mesafenin 300 km’den fazla veya az
olduğu ölçüde artırılacak veya azaltılacaktır;
■ Ücretler aracın ağırlık kategorisiyle orantılı olacaktır.
Bir kez daha, çevre konularının Akit Taraflar için hayati önem taşıdığı hususu
kolaylıkla belirtilebilir. (mad.40) Bu nedenle, ücretlendirme sistemlerine ilişkin
kararlar, EURO standartlarındaki değişikliklere istinaden Ortak Komite tarafından ayrıca alınmalıdır.
42.2. maddede öngörüldüğü üzere, 1 Ocak 2007’den itibaren geçerli olmak üzere,
Ortak Komite, Taraflardan birinin talebi üzerine, ortak anlaşma ile uyarlamak
amacıyla Madde 40(4)’te belirlenen ücretlerin azami seviyelerini gözden geçirebilir. Bu gözden geçirme, aşağıdaki kriterler temelinde gerçekleştirilecektir:
■ Özellikle karşılaştırılabilir transalpin rotaları ile ilgili olarak, iki Akit Taraftaki
vergilerin seviyesi ve yapısı;
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■ Karşılaştırılabilir transalpin rotalar arasındaki trafik dağılımı;
■ Alp bölgesindeki modsal dağılım eğilimleri;
■ Transalpin demiryolu altyapısının geliştirilmesi.
Anlaşma 2002 yılına dayanıyor ve şimdi ise İsviçre’de otoyol geçiş sistemini göreceğiz.
İsviçre’deki otoyol geçiş sistemi 1985 yılına uzanmaktadır ve vinyetlere dayanmaktadır. Ancak bu durum sadece 3,5 tona kadar olan taşıtlar için geçerlidir.
Ağır vasıtaların ayrıca vinyetlere dayalı farklı bir otoyol geçiş sistemi vardır ve
bunun üzerine ek vergiler ve harçlar uygulanmaktadır.
Her şey kendi bölgelerindeki İsviçre taşımacılık politikasına bağlıdır. Sevkiyat
kamyonları ve tırları için uygulanan oldukça yüksek ücretler, bir bakıma transit
trafiği demiryolları lehine caydırmakta ve sınırlandırmaktır. Öte yandan ise, her
halükarda İsviçre’yi geçmeye karar veren otomobiller, çevreye verdikleri zarar sebebiyle oldukça yüksek ücretler ödemektedirler; taşımacılar bir “viabox” satın
alabilirler.
Şu anda uygulanan oranlar aşağıdaki gibidir:
Vergi kategorisi

Euro kategorisi

Oran

I

Euro 3*, 2*, 1 ve 0

3.10 ct./tkm
yüzde bir „ct”

II

Euro 4 ve 5 (EEV)

2.69 ct./tkm

III

Euro 6

2.28 ct./tkm

* Partikül limit değeri Euro 4 (0,02 g/kWh) olan partikül filtre sistemi ile donatılan taşıtlarda %10
indirim

Hesaplama örneği:
İlgili ağırlık

18 t

Emisyona göre ücret (Euro 6)

2.28 ct./tkm

Gidilen kilometre

100 km

Toplam  (18 x 2.28 x 100 = 4105)

CHF 41.05

Tartışılan Anlaşmada madde 40.6’da belirtildiği gibi, ağırlığını belirleyen Ortak
Komitedir.
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En güncel karar 16 Aralık 2020’de alınmıştır ve bu karar, 1 Temmuz 2021’den
itibaren İsviçre’de geçerli olan taşıt ücretlendirme sistemiyle ilgilidir. 30
İsviçre’de faaliyet gösteren taşıt filosunun modernizasyonu göz önüne alındığında, sonucunda giderek daha fazla sayıda taşıtın en son EURO standartlarına uygun hale gelmesini sağlayan bahsi geçen 3/2020 Kararlarının 3. noktasına göre,
EURO standart kategorilerinin dağılımı, en az kirletici emisyon sınıfı EURO VI
en düşük vergilendirilen kategoride kalacak ve EURO IV ila EURO V emisyon
sınıfları en yüksek vergilendirilen kategoriye yerleştirilecek şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca, EURO II ve EURO III emisyon sınıflarına ait taşıtlar için kendi kategorilerine uygulanan ücretin %10’luk indirimi de kaldırılmalıdır. Sonuç olarak, 1
Temmuz 2021’den itibaren ücretler aşağıdaki gibi olacaktır:
01.07.2021 tarihinden itibaren tarifeler31
Vergi kategorisi

Euro kategorisi

Oran

l

Euro 0 to 5

3.10 Rp./tkm

ll

-

2.69 Rp./tkm

lll

Euro 6

2.28 Rp./tkm

Partikül filtreli taşıtlarda artık indirim yok

Bu raporda, sadece İsviçre’deki otoyol geçiş sistemi tartışılmaktadır. Topluluk
otoyol geçiş sistemi ile ilgili olarak, Sözleşmenin 41. maddesinde, Topluluğun,
altyapı kullanımından kaynaklanan maliyetleri yansıtacak şekilde kendi topraklarında geçerli olan değişken sistemleri geliştirmeye devam edeceği belirtilmektedir. Bu sistemler ‘kullanıcı öder’ ilkesine dayalı olacaktır.
Bölüm D Destekleyici tedbirler bölümü, Akit Tarafların, özellikle gümrük alanında olmak üzere, taşımacılık operasyonlarıyla ilgili formaliteleri basitleştirmeye, ekolojik standartları uygulamaya koymaya ve Ortak Komiteye yıllık olarak
trafik trendleri hakkında rapor veren trafik gözlemevinin çalışmalarını finanse
etmeye çalışması gerektiğini açıklamaktadır.
30

31

Decısıon No 3/2020 Of The Communıty/Swıtzerland Inland Transport Commıttee of 16 December
2020 concerning the vehicle charging system applicable in Switzerland as from 1 July 2021, 2020,
Eur-Lex site, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021D0036&fro
m=PL
Federal Customs Administration Site, https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/informationcompanies/transport--travel-documents--road-taxes/heavy-vehicle-charges--performancerelated-and-lump-sum-/hvc---general---rates.html
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Anlaşmanın Başlık IV “Koordineli Taşımacılık Politikası”, Bölüm E “Düzeltici
Önlemler” ile sona ermektedir. 46. Maddede yer alan Tek taraflı koruma tedbirlerine dayanarak, İsviçre’nin demiryolu ve kombine taşımacılığı geliştirmeyi
istediği, yönlendirdiği ve transalpin karayolu trafik akışlarını gerçek yük olarak
ele aldığı sonuçlarına kolaylıkla varılabilir. Söz konusu maddeye göre, İsviçre
transalpin karayolu trafik akışlarında zorluklar varsa ve 10 haftalık bir süre içinde İsviçre’deki demiryolu kapasitesinin ortalama kullanım oranı %66’dan az ise,
İsviçre, 40.4. maddede öngörülen ücretleri en fazla % 12,5 oranında artırabilir. Bu
artıştan elde edilen tüm gelir, demiryolu ve kombine taşımacılığın karayolu taşımacılığına kıyasla daha rekabetçi hale getirilmesine yardımcı olmak için kullanılacaktır. Tabii ki, mütekabiliyet kuralı her zaman geçerlidir; dolayısıyla madde
46.2, Topluluğun benzer düzeltici önlemler alabileceğini öngörmektedir. Genel
olarak, 46. maddede belirtilen ayrıntılı koşullardan sapmaya karar verebilecek
olan Ortak Komitedir.
Başlık IV’ün son maddeleri (47 ve 48) ise, rızaya dayalı koruma önlemleri ve kriz
önlemleri ile ilgilidir. Yine, transalpin trafik akışının ciddi şekilde bozulmasıyla
başa çıkmak için uygun önlemlere ilişkin kararlardan sorumlu olan Ortak Komitedir. Yine örneğin doğal afet durumunda, Akit Taraflar trafik akışını yeniden
sağlamak için mümkün olan tüm ortak önlemleri alacaklardır.
Akit Tarafları Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü kılan (md.49.1) ve diğer tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Akit Taraflara düzeltme önlemlerini uygulama fırsatı veren
(md.50) Başlık V, Genel ve Nihai Hükümler kapsamında, Anlaşmanın uygun bir
şekilde ifasının denetlenmesinden sorumlu olan organ Ortak Komitedir (Topluluk / İsviçre İç Taşımacılık Komitesi) (md. 51). Bu organ çok önemlidir; ortak anlaşma ile karar alacak ve düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunacak Akit Tarafların temsilcilerinden oluşmaktadır. Yılda bir veya gerektiğinde daha sık toplanır.
Kendi usul kuralları vardır, Başkanını kendisi atar. Akit Taraflardan herhangi biri
bu Anlaşmanın kapsadığı alanlarda iç mevzuatını değiştirmeyi planladığı zaman,
diğer Akit Tarafın uzmanlarının görüşünü resmi olarak talep eder. Bu yeni mevzuatın resmi olarak kabul edilmesinden önceki dönemde, Akit Tarafların Ortak
Komite içinde birbirlerini bilgilendireceklerinin, istişarelerde ve görüş alışverişinde bulunacaklarının altını çizmemiz gerekiyor. Söz konusu Organ, ya Anlaşma hükümlerini revize etmek, ya mevzuatta yapılacak değişikliklerin Anlaşmaya
uygun olduğuna karar vermek veyahut Anlaşmanın düzgün işleyişini korumaya
yönelik diğer tedbirleri karara bağlamak üzere kararlar alır (md.52). Anlaşmanın

172

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

AB’NİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMALARINA DAİR ARAŞTIRMA

yorumlanması ve uygulanması ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa,
her Akit Taraf, anlaşmazlığı çözmeye ve kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çalışacak olan Ortak Komiteye bu konuyu götürebilir. Ana amaç, Anlaşmanın iyi
işleyişini sürdürmektir (mad.54).
55. maddeye göre, Taraflardan herhangi biri Anlaşmanın gözden geçirilmesini
isteyebilir ve bu hususu Ortak Komiteye bildirir.
Tartışılan Anlaşma, yalnızca Akit Taraflar arasındaki sorunları düzenlemektedir.
Üçüncü ülkelerle ikili anlaşmalar yapma hakkına sahip oldukları hususu önem
arz etmektedir. Genel olarak, Akit Tarafların topraklarında, bu anlaşma uyarınca,
taşımacılar, her iki Taraf için de yasak olan kabotaj dışında, herhangi bir geçiş
belgesi olmaksızın serbestçe faaliyet gösterebilirler. Diğer kısıtlamalar, daha olağandışı taşımacılık faaliyetleriyle, yani tehlikeli mallar veya aşırı büyük taşıtlarla
ilgilidir. Anlaşmanın tamamında geçerli olan ana kural, mütekabiliyet ve ayrımcılık yapmama ilkelerini varsaymaktadır. Akit Tarafların taşımacıları, diğer Akit
Tarafın pazarına serbest erişime sahip olmalı ve engelsiz faaliyet göstermelidir.
Burada, her şeyden önce çevreyi ilgilendiren kısıtlamalar hususunu ele almalıyız. Bundan dolayı, otoyol geçiş sistemi ve giriş kısıtlamaları çevre dostu taşıtları
teşvik etmektedir. Anlaşmadaki önemli bir husus, hukukunu AB hukukuna yaklaştırması gereken tarafın İsviçre olması ve bundan sonra İsviçre’nin Topluluk
pazarına serbest erişimden yararlanabilmesi hususudur.
Polonya’nın AB’ye girişi ve dolayısıyla Anlaşmadan doğan bağlayıcı yükümlülükler, Polonyalı taşımacılar için mal taşımacılığının işletme koşullarını çok fazla
değiştirmemiştir. 2004 yılından önce Polonyalı taşımacıların İsviçre’ye giriş için
geçiş belgesi yoktu ve 2004’ten sonra da böyle bir geçiş belgesi söz konusu değil.
Yıllar boyunca hakim olan kaygı, çevre konularını kapsamaktadır ve İsviçre’ye
girmek isteyen taşımacılara uymaları gereken bazı görevler yüklemektedir.
2.2.3. BİRLEŞİK KRALLIK İLE TİCARET VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
1 Ocak 2021’de Birleşik Krallık, Geri Çekilme Anlaşması ve bunun sonucunda
tek pazar ve gümrük birliği temelinde AB’den ayrılmıştır. AB ve Birleşik Krallık,
karşılıklı olarak faydalı ticari ilişkiden yararlanmak için, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması yaparak, menşe kurallarına uygun olarak mallar üzerinde tarife ve kotaların olmadığı ve birbirlerinin topraklarında tam geçiş haklarına sahip bir serbest
ticaret bölgesi kurmuşlardır.
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Ana Başlık Üç Başlık I KARAYOLU 2(1) Maddesine göre, Anlaşma, “Tarafların
toprakları arasında, aralarında ve sınırları içinde ticari amaçlı karayolu ile eşya
taşımacılığına uygulanır ve Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı tarafından
belirlenen kuralların uygulanmasına halel getirmez.”
KARAYOLU. 4 Maddesi Uyarınca, Birleşik Krallık ile yapılan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması, AB ile Birleşik Krallık arasında serbestleştirilmiş ikili karayolu
taşımacılığını temin eder; AB ile Birleşik Krallık arasındaki taşımacılar için haftada 3 gün ile sınırlı kabotaj operasyonları ve AB bölgesi içinde en fazla iki sefer
ile sınırlı olmak üzere sınırsız sayıda operasyon gerçekleştirilmesine izin verir;
AB taşımacılarına diğer AB Üye Devletlerinden İrlanda’ya ulaşmaları veya tam
tersi için, İngiliz taşımacıların da Birleşik Krallık’ın herhangi bir yerine, mesela
Kuzey İrlanda’ya veya AB Üye Devletleri toprakları üzerinden üçüncü ülkelere
ulaşmaları için tam transit hakkı verir. Başka bir deyişle, AB ve Birleşik Krallık
arasında AB ve Britanyalı taşımacılar için kotasız noktadan noktaya erişim ve sınır geçtikten sonra karşı tarafın topraklarında gerçekleştirilecek iki ek operasyon
sağlamaktadır. Bu, Anlaşmanın Başlık I, Başlık Üç, YOL 4 Maddesine göre AB
taşımacıları için bu tür yolculukların AB topraklarından başlayan bir yolculuğu
takip etmesi koşuluyla Birleşik Krallık’ta iki kabotaj operasyonu, Britanyalı taşımacılar için ise bu tür yolculukların Birleşik Krallık topraklarından başlayan
bir yolculuğu takip etmesi koşuluyla iki Üye Devlet arasında iki çapraz ticaret
operasyonu veya tek bir Üye Devlette bir çapraz ticaret ve bir kabotaj operasyonu
anlamına gelmektedir. Kuzey İrlanda’da yerleşik Britanyalı karayolu taşımacılığı
işletmecileri, İrlanda sınırları içinde en fazla iki yüklü yolculuk yapabilirler.
Sınırları geçen tüm işletmeciler, sürücüler ve taşıtlar, Anlaşmanın Ana Başlık Üç:
Karayolu Taşımacılığı Başlık I: karayoluyla mal taşımacılığı bölümünde belirtilen
karayolu taşımacılığına özgü ortak yüksek standartlara tabidir.
2.2.4. BATI BALKAN DEVLETLERİ İLE TAŞIMACILIK
TOPLULUĞUNUN KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA
Batı Balkanlar Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Kosova ve Sırbistan’dan oluşmaktadır. Hepsinin Avrupa Birliği’ne katılma perspektifi
bulunuyor ve ‘genişleme ülkeleri’ olarak adlandırılıyorlar, fakat Bosna-Hersek ve
Kosova potansiyel adaylardır. (Hazır olduklarında katılma olasılığı konusunda
onlara söz verilmiştir). Geri kalan ülkeler, 2003 yılında Selanik Avrupa Konseyi
tarafından bu şekilde tanımlanan aday ülkelerdir. Bu, AB üyeliğini müzakere et-
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tikleri anlamına gelmektedir. AB, Batı Balkanlar’a genişleme yoluyla bölgede barış, güvenlik ve istikrara yatırım yapmak ve rekabet gücünü artırmak ve büyüme
ve istihdam yaratma koşullarını iyileştirmek istemektedir.
Bölgenin karmaşık tarihi ve çeşitliliği, adı geçen 6 ülkenin her biri için AB’ye
giden yolu farklı kılmaktadır. Her ülkeye ayrı ayrı, özellikle ulaştırma alanında
AB’ye katılmaya nasıl hazırlandığına kısaca göz atacağız.
Arnavutluk
Mart 2020’de Avrupa Konseyi üyeleri Arnavutluk ile katılım müzakerelerini başlatmayı kabul etmiş ve Temmuz 2020’de taslak müzakere çerçevesi Üye Devletlere sunulmuştur.
Avrupa Komisyonu Arnavutluk 2020 Raporuna göre, Arnavutluk, bir dizi alanda
mevzuatını AB gereklilikleriyle uyumlu hale getirmeye devam etmiştir. Bununla
birlikte, ülke, özellikle kamu alımları sisteminin ve kamu maliyesi yönetiminin
etkin, verimli ve şeffaf işleyişini sağlamak üzere şeffaflığı ve hesap verebilirliği
artırmalı ve tüm AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası pozisyonları ve deklarasyonları ile tam olarak uyumlu olmaya devam etmelidir. Arnavutluk’tan ulaştırma
ve enerji ağlarının geliştirilmesi üzerinde çalışması istenmiştir.
Karadağ
2006’da Karadağ parlamentosu Sırbistan ve Karadağ Devlet Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmiştir ve 2008’de yeni ülke AB üyeliği için başvurmuştur. Karadağ
ile katılım müzakereleri 29 Haziran 2012’de başlamıştır ve dokuz yıllık katılım
müzakerelerinin ardından taranan 33 faslın tamamı açılmıştır.
Avrupa Komisyonu Karadağ 2020 Raporuna göre, Karadağ, çoğu alanda AB
müktesebatının uygulanmasına yönelik uyum ve hazırlık konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Malların serbest dolaşımı söz konusu olduğunda, ülke orta
düzeyde hazırlıklıdır. Karadağ ileriye dönük olarak rekabet politikasına, ekonomi
ve para politikasına ve yargının işleyişine ve ifade özgürlüğüne odaklanmalıdır.
Kuzey Makedonya
Kuzey Makedonya Mart 2004’te AB üyeliği için başvurmuştur ve Konsey Aralık
2005’te ülkeye aday statüsü verilmesine karar vermiştir. Temmuz 2020’de taslak
müzakere çerçevesi Üye Devletlere sunulmuştur.
Kuzey Makedonya 2020 Raporuna göre, ülke, rekabet, kamu alımları, istatistik, mali kontrol, ulaştırma, enerji dahil olmak üzere çoğu alanda orta düzeyTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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de hazırlıklı olmaya devam etmektedir. Ülke, şirketler hukuku, gümrük birliği,
trans-Avrupa ağları ve bilim ve araştırma gibi alanlarda iyi düzeyde hazırlık göstermektedir. Ülke, işçilerin serbest dolaşımı gibi alanlarda erken bir hazırlık aşamasındadır.
Sırbistan
Mart 2012’de Sırbistan’a AB aday statüsü verilmiştir. Avrupa Konseyi’nin Haziran
2013’te Sırbistan ile katılım müzakerelerini başlatma kararı doğrultusunda, Konsey müzakere çerçevesini kabul etmiştir. Sırbistan, katılım müzakerelerinin 18
faslını açmış ve bunlardan 2’sini geçici olarak kapatmıştır.
AB-Sırbistan ilişkilerinde en önemli kilometre taşları şunlardır:
■ 2007 yılında hükümet, Lahey’deki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ile
işbirliğini güçlendirmek için inandırıcı önlemler almıştır.
■ Aralık 2009’da, vize serbestisi rejimi Sırp vatandaşlarının Schengen bölgesi
içinde vizesiz seyahat etmelerine izin vererek, sürecin doğrudan vatandaşlara
fayda sağlayan somut sonuçlar verebileceğini göstermiştir.
Sırbistan 2020 Raporuna göre, ülke, ekonomik ve iç pazar fasıllarında mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlu hale getirmek için çalışmalarını hızlandırmıştır.
Ülke, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet ve finansal hizmetler gibi
ekonomik alanlarda iyi bir ilerleme kaydetmiştir. Ancak, kamu alımlarında sınırlı ilerleme kaydedilmiştir; özellikle üçüncü ülkelerle akdedilen hükümetler arası
anlaşmaların uygulanmasının sistematik olarak eşit muamele, ayrımcılık yapmama, şeffaflık ve rekabet ilkeleriyle uyumlu olmadığı ve ne ilgili AB müktesebatı ve
ulusal mevzuatla tam olarak uyumlu olmadığı görülmektedir. Ulaştırma ile ilgili
olarak, Sırbistan demiryolu reformlarına devam etmiştir. Ulaştırma yatırım kararları, parasının karşılığını en iyi şekilde sağlamalıdır. Sırbistan’ın katılıma kadar
olan dönemde dış ve güvenlik politikasını Avrupa Birliği’ninkiyle aşamalı olarak
uyumlu hale getirmek için çabalarını hızlandırması gerekmektedir.
Bosna-Hersek
Bosna-Hersek, Şubat 2016’da AB üyeliği için başvuru yapmıştır. AB Konseyi, ülke
için temel öncelikleri ve demokrasi/işlevsellik, hukukun üstünlüğü, temel haklar
ve kamu yönetimi reformu alanlarında derin reformlar için kapsamlı bir yol haritası olan Görüşü imzalamıştır.
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Avrupa Komisyonu Bosna Hersek 2020 Raporuna göre, Bosna-Hersek, hazırlık
düzeyi ve AB üyeliğinin yükümlülüklerini üstlenme kabiliyeti konusunda genel
olarak erken bir hazırlık aşamasındadır. Bu, malların serbest dolaşımı ve ulaştırma politikası da dahil olmak üzere ülkenin üzerinde çalışması gereken birçok
alan olduğu anlamına gelmektedir.
Kosova
AB 2008 yılında, 5 ülkenin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya) Kosova’nın bağımsızlığını tanımamış olmasına rağmen,
net bir Avrupa perspektifi aracılığıyla Kosova’nın ekonomik ve siyasi gelişimine
yardımcı olma isteğini tekrarlamıştır. AB, Kosova’daki EULEX hukukun üstünlüğü misyonu ve Kosova’daki özel temsilci aracılığıyla Kosova’da istikrara katkıda
bulunmaktadır.
Avrupa Komisyonu Kosova 2020 Raporuna göre, Kosova genel olarak belli bir
hazırlık seviyesine sahiptir. Bazı alanlarda mevzuat uyumu devam etmiştir ancak
uygulama genellikle zayıftır. Malların serbest dolaşımı alanında bazı ilerlemeler
kaydedilmiştir.
Tarihe hızlı bir bakış attıktan ve her Batı Balkan ülkesinin AB üyelik yolunda
hangi aşamada olduğunu öğrendikten sonra, şimdi ulaştırma konularına detaylı
olarak odaklanmalıyız; ilk olarak, AB, ülkelerin ulaştırma alanındaki katılım hazırlıklarını nasıl tahmin ettiği konusuna odaklanmalıyız. Ardından AB ile Batı
Balkanlar arasındaki Anlaşmayı inceleyeceğiz ve son olarak, Polonyalı taşımacıların Batı Balkanlar’da faaliyet gösterdiği koşulları anlatacağız.
Raporlar, Arnavutluk ve Bosna-Hersek’in karayolu taşımacılığı işletmeciliği
mesleğini icra etmek için ortak koşullar oluşturan ulusal mevzuatı daha fazla
uyumlaştırması gerektiğinin altını çizmektedir. AB’nin bu konuda ortak çözümlere sahip olması elzemdir. Bir sonraki büyük sorun yol güvenliğidir; her iki ülke
de uygun sınırlar, veri toplama, karayolu güvenliği denetimi ve uygun karayolu güvenliği eğitimi sistemi oluşturmalıdır. Kosova’da bu konudaki çalışmalarda
da gecikmeler söz konusudur. Bahsedilen üç ülke de, denetim, kurallar, teftişler,
kılavuzlar alanında tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin mevzuatı üzerinde
çalışmak zorundadır. Kosova’nın dijital takografların uygulanması ile ilgili büyük
bir sorunu varken, Karadağ bunları zaten kullanıyor. Ancak sonuncusu yine yol
güvenliği ile ilgili sorun yaşamaktadır ve Karadağ’da devlet yollarının acilen yeniden inşasına ihtiyaç söz konusudur.
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Karayolu taşımacılığında AB müktesebatına en yüksek düzeyde uyum Kuzey
Makedonya ve Sırbistan’dır. Hatta tatmin edici düzeydedir. Bununla birlikte, her
iki ülkenin de Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (AETR) ihlallerine yönelik
uygulama cezalarını güçlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca Sırbistan’ın sınır geçiş
prosedürlerini kolaylaştırması ve potansiyel olarak ayrımcı yol ücretleri konularını ele alması gerekmektedir.
AB ile Güneydoğu Avrupa Tarafları arasında imzalanan ve 2019’da yürürlüğe
giren Taşımacılık Topluluğunu kuran Antlaşma, bir serbest ticaret bölgesi oluşturmaktadır. Taşımacılık alanında uluslararası bir kuruluş olan Taşımacılık Topluluğu, 27 AB Üye Devleti ve 6 Batı Balkan Devleti (Arnavutluk, Bosna Hersek,
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kosova, Karadağ ve Sırbistan Cumhuriyeti) olmak üzere toplam 33 Devletten oluşmaktadır. Anlaşma, karayolu (demiryolu, iç
suyolu ve denizyolunun yanı sıra) taşımacılığının yanı sıra AB ile Batı Balkan
Ülkeleri arasındaki ulaştırma ağının geliştirilmesi alanında bir Taşımacılık Topluluğu oluşturmayı amaçlamaktadır. Taşımacılık Topluluğunun amacı, Batı Balkan Devletlerinin taşımacılık pazarlarının AB taşımacılık pazarına ve AB ortak
taşımacılık kurallarına kademeli olarak entegrasyonunu sağlamaktır.
Ancak bu Anlaşma, malların karayolu taşımacılığına ilişkin kuralları içermemektedir ve bu nedenle karayolu taşımacılığı, AB ile bu Batı Balkan ülkeleri arasındaki ikili anlaşmalarla düzenlenmektedir. Bu sebeple, Avrupa Komisyonu, Ulaştırma Topluluğunu kuran Antlaşmanın imzalanmasına ilişkin Konsey Kararında,
Anlaşmanın “ne Antlaşma metninde ne de Eklerinde karayolu taşımacılığına
ilişkin pazara erişime ilişkin hükümler içermediğini ve bundan dolayı, 1072/2009
Sayılı Tüzüğün (EC) 1(2) ve (3) Sayılı Maddelerinin, Güneydoğu Avrupa tarafları
açısından bu aşamada uygulanmaya devam edeceğini belirtmiştir.”
Durumda herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, Üye Devletler ile Güneydoğu Avrupa Tarafları arasındaki ikili anlaşmalar, bu Anlaşmalarda yer alan geçiş
belgeleri de dahil olmak üzere Anlaşma hükümlerine uygun olarak muhafaza
edilebilir ve AB ile Üye Devletler arasında dikey yetkilerin bölünmesine halel
getirmeksizin Birlik hukuku ile uyumluluğa tabidir. AB ve bu Batı Balkan Devletlerinin karayolu taşımacılığı sektöründe pazara erişim için AB çapında fırsatlar
yaratarak işbirliğini güçlendirmeyi düşünmeleri durumunda, ilgili anlaşmaların,
AB hukuku kapsamında antlaşma yapma prosedürünü düzenleyen genel hüküm
olarak TFEU’nun 218. Maddesi uyarınca müzakere edileceğini, imzalanacağını
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ve sonuçlandırılacağını deklare ederek, ayrıca, AB’nin karayolu taşımacılığına
ilişkin anlaşmalar yapma konusundaki yasal yetkisine de vurgu yapmıştır.
Aynı Konsey Kararında ayrıca Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya müştereken
“Almanya, Fransa, İtalya ve Avusturya için Üye Devletler ve Güneydoğu Avrupa
Tarafları arasındaki mevcut ikili taşımacılık anlaşmalarının uygulanmaya devam
edilebileceğini ve gerekirse uyarlanabileceğini; bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin
Batı Balkanlar Taşımacılık Anlaşması müzakereleri sırasında verdiği ve tutanaklara kaydedilen taahhütleri memnuniyetle karşıladıklarını” beyan etmişlerdir. Ayrıca, hem Taşımacılık Topluluğu Antlaşması’nın AB ile Üye Devletler arasındaki
dikey yetkilerin bölünmesine halel getirmediğini hem de AB üyesi olmayan Devletlerle taşımacılık anlaşmaları için bir emsal oluşturmadığını vurgulamışlardır.
Daha açık söylemek gerekirse, Batı Balkan Ülkeleri ile AB Üye Devletleri arasındaki ikili anlaşmalar karayolu taşımacılığını yönetmeye devam etmektedir ve
dolayısıyla bu anlaşmalar kapsamındaki kota ve geçiş belgesi sistemi, AB bu ülkelerle işbirliğini güçlendirmeyi öngörmediği sürece sürdürülecek gibi görünmektedir. AB ve Batı Balkan Devletlerinin karayolu taşımacılığı sektöründe pazara
erişim fırsatları yaratarak işbirliklerini güçlendirmeyi öngörmeleri halinde, AB,
bu Balkan ülkelerinde yerleşik taşımacıların AB’ye daha iyi katılım fırsatları elde
etmesi için TFEU’nun 218. Maddesi uyarınca anlaşmalar yapabilir.
Avrupa Birliği adına imzalanmasına ve Taşımacılık Topluluğunu Kuran Antlaşmanın geçici olarak uygulanmasına ilişkin 11 Temmuz 2017 tarihli KONSEY KARARI (AB) 2017/1937’nin analizi (2017)
2017 yılında Taşımacılık Topluluğunu kuran Antlaşma, bundan böyle Anlaşma
olarak anılacaktır. Anlaşmanın giriş kısmında, Belgenin, Avrupa Birliği’nin İşleyişine İlişkin Antlaşmayı; bir Üye Devletin topraklarına veya topraklarından uluslararası taşımacılık için veya bir veya daha fazla Üye Devletin topraklarından geçiş
için geçerli ortak kurallar olması gerektiğine ve ayrıca, yerleşik olmayan taşımacıların bir Üye Devlet içinde taşımacılık hizmetlerini yürütebilecekleri bazı koşulların olması gerektiğine dair temel varsayımlarını dikkate aldığı açıkça belirtilmiştir.
Giriş bölümü ayrıca, Taşımacılık Topluluğu Antlaşması’nın imzalanmasının,
Üye Devletlerin Kosova’nın statüsüne ilişkin tutumları konusunda peşin hüküm
vermediğini de söylemektedir. Bu nedenle, Anlaşmanın kesin suretle ulaştırma
konularıyla ilgili olduğunu görmekteyiz. Anlaşmanın önsözünde yer alan en
önemli ifade, AB ile Batı Balkanlar arasındaki taşımacılığın gelişiminin Birlik
müktesebatı hükümleri temelinde gelişeceği ifadesidir. AB ile İsviçre arasındaki
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Anlaşmanın sonuçlarına bakarak, mevzuatını AB ile uyumlu hale getirmek zorunda olan tarafın yine bu taraf olduğunu hatırlıyoruz.
1. maddeye göre, Taşımacılık Topluluğunu oluşturmanın temel amacı, ilgili müktesebat temelinde Güneydoğu Avrupa Taraflarının taşımacılık pazarlarını Avrupa Birliği taşımacılık pazarına entegre etmektir. İşbu Antlaşma, Akit Taraflar arasında geçerli olan AB kanunlarını içeren Ek I de dahil olmak üzere, Taşımacılık
Topluluğunun işleyişine ilişkin kuralları belirleyen maddelerden ve her bir Güneydoğu Avrupa Tarafı için en az birinin kendisine uygulanabilir geçiş düzenlemelerini tesis ettiği Protokollerden oluşmaktadır.
Ek 1’de listelenen AB kanunları, Güneydoğu Avrupa Tarafları için bağlayıcıdır ve
aşağıdaki gibi iç hukuk düzenlerinin bir parçasıdır (madde 3):
■ AB tüzüğü, Bölgesel Yönlendirme Komitesi tarafından belirlenen bir süre
içinde iç hukuk düzeninin bir parçası haline gelecektir;
■ AB direktifini uygulama şekli ve yönteminin seçimi ilgili Güneydoğu Avrupa
Tarafının yetkisindedir;
■ AB kararı, Bölgesel Yönlendirme Komitesi tarafından belirlenen bir süre
içinde iç hukuk düzeninin bir parçası haline gelecektir.
Sonraki maddelerde, Güneydoğu Avrupa Taraflarının ulaştırmayla ilgili olarak
ilgili sosyal ve çevresel müktesebatı (Ek I’den) uygulayacakları açıkça belirtilmiştir (madde 5 ve 6).
Daha sonra 8. ve 9. maddelerde, Taşımacılık Topluluğunun Batı Balkanlar’a yönelik trans-Avrupa ağının (TEN-T) gelişimini destekleyeceği ve her iki yılda bir,
AB’nin ilgili mevzuatına uygun, çevreye özel önem veren ve elbette parasının
karşılığını en iyi şekilde sunan teklifleri gösteren beş yıllık bir plan geliştireceği
söylenmektedir.
Çalışmalarımız için Anlaşmanın en ilgi çekici kısmı, Akit Taraflar arasındaki işbirliğinin, özellikle Ek I’de belirtilen tasarrufları uygulayarak karayolu taşımacılığına ilişkin standartlar ve politikalara yakınlaşmaya ulaşmayı amaçlayacağının
açıkça vurgulandığı 12. maddedir. Bunlar karayolu taşımacılığı içindir; örneğin
Ek I.3’e göre, ücretlendirme altyapısı, mesleğe kabul, sosyal hükümler, takograf,
çalışma süresi, güvenlik, sürücülerin eğitimi veya tehlikeli maddeler gibi karayolu taşımacılığına ilişkin farklı kanunlardır. Yine AB’ye katılmak isteyen ülkelerin
AB müktesebatını ayrı alanlarda uygulamak zorunda oldukları oldukça açıktır.
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Anlaşmanın ilerleyen bölümlerinde, Akit Taraflardan idari formaliteleri kolaylaştırmaları ve milliyet temelinde ayrımcılık yapmamaları istenmektedir (madde
15 ve 16).
17. madde ve Ek III, rekabet ve devlet yardımı konusunu ele almaktadır. En
önemli maddelerde, Güneydoğu Avrupa Taraflarının yasalarını tamamlamaları,
ayrımcılık yapmamaları ve devlet yardımı ile ilgili AB yasalarına kendilerini kademeli olarak uyarlamaları gerektiği belirtilmektedir.
Ek 3’ün 3. maddesinde, Bu Antlaşma’nın düzgün işleyişiyle bağdaşmayacak ve
Taraflar arasındaki ticareti etkileyebilecek olası uygulamaların bir listesi bulunmaktadır; örneğin rekabeti bozan bir Devlet yardımı veya bir teşebbüs tarafından
hakim durumun kötüye kullanılması gibi.
Her ülkenin yeni bir yasa çıkarabileceği aşikârdır. Bu nedenle, Bölgesel Yönlendirme Komitesi, işbu Antlaşma’nın düzgün işleyişine bakımından yeni yasanın
olası sonuçlarını değerlendirmekten sorumludur. AB içinde yeni bir yasa kabul
edilmişse, Bölgesel Yönlendirme Komitesi yeni yasayı entegre ederek Ek I’in değiştirilmesine karar verebilir. (20. maddeye göre)
Taşımacılık Topluluğu kurumsal bir yapıya sahiptir; bünyesinde Bakanlar Konseyi, Bölgesel Yönlendirme Komitesi, Teknik Komiteler, Sosyal Forum ve Daimi
Sekreterlik bulunmaktadır. Bakanlar Konseyi, genel politika yönergeleri sağlamakta, Antlaşma’nın uygulanmasındaki ilerlemeyi gözden geçirmekte ve her
Akit Tarafın bir temsilcisinden oluşmaktadır. Gözlemci olarak katılım, tüm AB
Üye Devletlerine açık olacaktır. Bölgesel Yönlendirme Komitesi, Antlaşma’nın
idaresinden ve düzgün bir şekilde uygulanmasından sorumludur ve oybirliği ile
hareket eder. Akit Tarafların bir temsilcisi ve bir yedek temsilcisinden oluşur;
gözlemci olarak katılım, tüm AB Üye Devletlerine açık olacaktır ve başkanlık,
sırayla, Güneydoğu Avrupa Tarafının her ülkesi tarafından yapılacaktır. Bölgesel Yönlendirme Komitesi, Bakanlar Konseyinin çalışmalarını hazırlar ve özel
amaçlı çalışma grupları şeklinde teknik komiteler kurar. Teknik komiteler, Akit
Tarafların temsilcilerinden oluşacaktır, ancak gözlemci olarak katılım tüm AB
Üye Devletlerine açık olacaktır ve ilgili sivil toplum kuruluşlarını, özellikle çevre
kuruluşlarını gözlemci olarak davet etmek mümkün olmalıdır. Akit Tarafların,
bu Antlaşma’nın uygulanmasının ve etkilerinin izlenmesiyle ilgili olarak sosyal
diyaloğu teşvik ederek sosyal ortakları sürece dahil etmeleri önemlidir. Anlatılacak son kurumsal organ da Daimi Sekreterliktir. Taşımacılık Topluluğunun diğer
kurumlarına idari destek sağlayan, TEN-T uzantısının performansını izleyen ve
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Batı Balkanlar’ın yanı sıra bölge ve Avrupa Birliği arasındaki bağları iyileştirmeyi
amaçlayan Batı Balkanlar Altılısı (WB6) Bağlantı Gündeminin uygulanmasını
destekleyen kadrolu personeli olan tek kurumdur.
Taşımacılık Topluluğunun kurumları, hedefleri ve hatta kendi web sayfası bulunmaktadır. Taşımacılık Topluluğunun temel amacı; teknik standartlar, birlikte
çalışabilirlik, emniyet, güvenlik, trafik yönetimi, sosyal politika, kamu alımları ve
çevre konuları dahil olmak üzere ilgili müktesebat temelinde Batı Balkanlar Taraflarının taşımacılık pazarlarının AB taşımacılık pazarına aşamalı entegrasyonuna
dayanmaktadır.
Taşımacılık Topluluğu içerisinde taşımacılık politikası alanındaki en yeni fikirler ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak çok ilginç olsa gerek. Taşımacılık
Topluluğu’nun 4. Bakanlar Konseyi 5 Temmuz’da Slovenya’nın Brdo pri Kranju
kentinde gerçekleştirildi. Konseyin ana temalarından biri, bölgedeki ve AB ile
sınır ötesi bağlantıydı. Katılımcılar, Yeşil Şeritlerin AB ve Batı Balkanlar arasındaki sınırlara kadar uzatılması konusundaki ilerlemeyi görüştüler. Bu çok önemli
konu, 5 Temmuz 2021’de Berlin’de Batı Balkanlar ile AB ve AB ülkeleri temsilcilerinin katıldığı Batı Balkanlar Zirvesi’nde tartışıldı. Bu zirve sırasında katılımcılar,
bölgesel Yeşil Şeritlerin COVID-19 salgını sırasında temel tıbbi ve gıda tedarik
akışını sağlamadaki başarılarını takdir ettiler ve Yeşil Şeritlerin Batı Balkanlar’ın
komşu ülkeleriyle sınırlara genişletilmesi yönündeki umutlarını dile getirdiler.
Örneğin Yunanistan, AB prosedürlerine tam uyum içerisinde, AB-WB6 Yeşil Şeritler kavramını Yunanistan ile Arnavutluk ve Kuzey Makedonya arasındaki sınır
geçiş noktalarına uygulamaya istekli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, Yeşil Şeritlerin tüm CEFTA içi geçiş noktalarına genişletilmesi önerilmiştir. Macaristan,
Bulgaristan, Romanya gibi Batı Balkanların komşularının CEFTA (Orta Avrupa
Serbest Ticaret Anlaşması) üyesi olduğunu unutmamalıyız.
Taşımacılık Topluluğu belgelerini gözden geçirdiğimizde, AB siyaseti için, dolayısıyla AB’ye katılmak isteyen Batı Balkanlar için de önemli olan bir konunun
ortaya çıkmaya devam ettiğinin altını çizmekte fayda vardır. Bu konu ekoloji konusudur.
Amaç, ulaşımı daha temiz, daha güvenli, daha akıllı, daha yeşil, esnek, rekabetçi ve
sürdürülebilir kılmaktır. Bu vizyon, AB Yeşil Mutabakatının ve Batı Balkanlar için
Yeşil Gündemin (Sofya Zirvesi Deklarasyonu tarafından onaylanan) ve Avrupa
Komisyonunun Batı Balkanlar için Ekonomik ve Yatırım Planının bir parçasıdır.
10 Kasım 2020’de Sofya’da Batı Balkanlar Zirvesi’nde bir araya gelen Batı Balkan
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Liderleri, diğerlerinin yanı sıra, 2050 karbon nötr kıta hedefine doğru çalışmak,
akıllı altyapının geliştirilmesini desteklemek, alternatif yakıtlar altyapısı geliştirmek, Yeşil Şeritler girişiminin gösterdiği gibi yenilikçi teknolojileri teşvik etmek
ve bölge içi işbirliğini güçlendirmek, Batı Balkan ekonomilerini birbirine bağlayan geçiş noktaları da dahil olmak üzere, daha verimli taşımacılık operasyonları
ve CO2 emisyonlarının azaltılmasını amaçlayan, ulaşımın kolaylaştırılması için
bölgesel eylem planına tüm taşımacılık modlarının AB teknik standartlarını ve
dijitalleştirilmesini uygulamak amaçlarıyla Yeşil Gündemi tam olarak onaylama
konusunda anlaştılar.
Temmuz ayında, Taşımacılık Topluluğu Sekreterliği ekoloji konusunu ele alan
belgeyi, yani “Batı Balkanlar’da sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik stratejisini”
hazırlamıştır. Bu çok yakın tarihli analiz, hedeflerin yenilenebilir ve düşük karbonlu yakıtları teşvik etmek ve kullanmak (s.7-8) ve yük taşımacılığını daha yeşil
hale getirmek (s.13-14) olduğunu belirtmektedir ki bu durum karayolu taşımacılarını gerçekten üzebilir. Batı Balkanlar’da elektrikli ve hibrit karayolu taşıtlarının
alımı düşüktür ve özel teşviklere ihtiyaç vardır. Batı Balkanlar’da içten yanmalı
karayolu taşıtları için emisyon standardı şu anda EURO 3 ile EURO 6 arasında
değişmektedir. Batı Balkanlar’ın AB ile aynı yaklaşımı benimsemesi, dolayısıyla
birbirini takip eden yasal düzenlemeler üzerinde çalışması ve alternatif yakıt altyapısı ağı oluşturması gerektiği söylenmektedir. Taşımacılar için kötü haber şu ki,
Yeşil Mutabakata göre AB, karayolu yük taşımacılığının %75’ini dahi demiryolu
veya suyolu taşımacılığına kaydırmak istemektedir. Bunun gerçekçi bir konu olup
olmadığı başka bir husus, fakat Batı Balkanlar AB’ye katılmak istiyorsa, yasalarını
uyumlu hale getirmeli, yani çok modlu taşımacılığı ve altyapısını geliştirmelidir.
COVID-19 pandemisi ile ilgili son gelişmeler, Batı Balkanlar ve AB arasındaki
işbirliğinin çok tavsiye edilen bir husus olduğunu kanıtlamıştır. Yunanistan’ın
getirdiği COVID-19 önlemleri, kapalı sınır geçişleri ve daha uzun bekleme süreleri ile sonuçlanmıştır. Taşımacılık Topluluğu ve CEFTA, sorunlara bazı özel çözümler önermiştir ve CEFTA, tıpkı Taşımacılık Topluluğunun yaptığı gibi “yeşil
şeritler” fikrini de desteklemiştir. Nisan 2020’de, CEFTA Taraflarının temsilcileri,
öncelik verilmesi gereken temel malların listesini onaylamıştır. AB tarafından
finanse edilen Elektronik Veri Değişimi Sistemi (SEED), malların gümrükten
çekilmesi sürecinde tüm kurumlara öncelikli malların varışıyla ilgili bilgi sağlamak için CEFTA içinde güncellenmiştir. CEFTA Koordinasyon Organının bahsi geçen toplantısında Taşımacılık Topluluğu Daimi Sekreterliği de yer almıştır.
Burada CEFTA’dan – yani Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’ndan - bahTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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settiğimizi hatırlatmamız gerekir çünkü Polonya’nın yanı sıra Arnavutluk, Bosna
Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve UNMIK (Kosova adına), yani
6 Batı Balkan ülkesinin tamamı bu örgütün üyesidir ve yeşil şeritler kavramı burada da karşımıza çıkmaktadır.
Malların Batı Balkanlar’a taşınmasına ilişkin Polonya perspektifi
Malların taşınmasıyla ilgili konulara pratikte ve ayrıca Polonyalı taşımacıların
bakış açısından daha derinlemesine bakıldığında, ele alınması gereken sorular
şunlardır; “Polonya’nın AB’ye katılmasından sonra çok şey değişti mi? Batı Balkanlar’da faaliyet göstermek için herhangi bir özel gereksinim var mı?”
Bir tarafta Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri ile diğer tarafta Sırbistan Cumhuriyeti arasındaki İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasına ilişkin 4 numaralı Protokol,
kara taşımacılığı, özellikle de transit trafik konusunda Taraflar arasında işbirliğini teşvik etmektedir. Topluluktan gelen taşımacılar, kendi ülkelerinden Topluluk
ülkelerinin birine veya Topluluk ülkelerinden kendi ülkelerine mal taşıyorlarsa,
Sırbistan’dan serbestçe geçebilirler. Buna karşılık, Sırp taşımacılar, üçüncü bir ülkeden Sırbistan’a/Sırbistan’dan üçüncü bir ülkeye mal taşırken Topluluk topraklarından transit geçebilirler. (md.3 ve md. 11.2) Bu Protokol’ün 11.1 maddesine
göre, Tarafların, 2. paragrafa halel getirmeksizin, ikili Anlaşmalardan kaynaklanan rejimi sürdürebileceklerinin altını çizmek gerekmektedir.
Polonya ile Yugoslavya arasında 1969 tarihli ikili anlaşmanın ana düzenlemeleri
halen geçerlidir. Karayolu ile mal taşınması söz konusu olduğunda, “her iki ülke
arasında ve toprakları üzerinden transit yük taşımacılığının önceden alınmış geçiş belgelerine dayanılarak gerçekleştirildiği” açıkça belirtilmektedir. (Anlaşmanın 4. maddesi). Geçiş belgesi kotaları ve bunların dağıtım şekli, her yıl iki tarafın
Ortak Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Kabotaj tamamen yasaktır. Söz
konusu anlaşma, Polonya ve Sırbistan arasında günümüzde 21. yüzyılda halen
geçerlidir, bu nedenle Ortak Komisyon her yıl toplanarak kotalar hakkında karar
vermektedir.
Aşağıdaki geçiş belgeleri söz konusudur:
■ Genel geçiş belgeleri: çift taraflı ve transit;
■ Üçüncü ülke geçiş belgeleri.
Genel geçiş belgeleri, ikili taşımacılık (Sırbistan ve Polonya arasında) veya transit
için verilmektedir; üçüncü ülkelere yönelik geçiş belgeleri ise Akit Tarafın toprak-

184

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

AB’NİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMALARINA DAİR ARAŞTIRMA

larından üçüncü ülkeye gerçekleştirilen taşımacılık faaliyeti için verilmektedir:
örneğin, Polonyalı bir taşımacı Sırbistan’dan Türkiye’ye mal alır veya bir Sırp taşımacı Polonya’dan Fransa’ya mal alır. Ancak genel geçiş belgeleri, malların üçüncü
ülkelere taşınması için, ancak yalnızca aracın kayıtlı olduğu ülkeden transit geçiş
durumunda kullanılabilir: örneğin, Polonyalı bir taşımacı Sırbistan’dan Rusya’ya
mal alır ve Polonya’dan transit olarak geçer. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Avrupa Toplulukları ile Üye Devletleri arasındaki İstikrar ve Ortaklık Anlaşmasına
İlişkin Protokol 4’e göre, transit geçiş serbesttir, geçiş belgesi gerektirmez, ancak
bazı koşullar bulunmaktadır. Polonyalı taşımacılar, Polonya ile Avrupa Birliği’ne
ait bir ülke arasında taşımacılık yapıyorsa, Sırp topraklarından geçiş belgesi olmadan geçiş yapabilirler.
Bununla birlikte, başta yol denetimi olmak üzere, söz konusu hükümlerin yetkililer tarafından asıl yorumunun bilinmesi çok önemlidir. Sırp taşımacılar, Sırbistan’dan üçüncü ülkeye /üçüncü ülkeden Sırbistan’a mal taşıyorlarsa, Polonya’dan
geçiş belgesi olmadan geçiş yapabilirler; fakat örneğin Sırbistan’dan Rusya’ya mal
taşıdıklarında ve Rusya’dan Sırbistan’a yüksüz döndüklerinde geçiş belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
Polonyalı taşımacılar için 2013 yılında bazı sorunlar ortaya çıktı ve bunlar, İstikrar Anlaşması temelinde söz konusu serbest geçişle ilgiliydi. Anlaşmanın hükümlerine rağmen, kontrol makamları transit geçiş belgeleri olmaması nedeniyle taşımacılara 50 Euro para cezası vermeye devam ettiler. Ortak Komitenin 2013’teki
toplantısında Polonya Tarafı, Sırp Tarafından kontrol makamlarını serbest geçiş
uygulaması hakkında bilgilendirmesini istedi.
Taşımacılığın serbestleştirilmesi söz konusu olduğunda, 2017’deki Ortak Komite
tartışmasını hatırlatmakta fayda vardır. Polonya tarafı, EURO-6 taşıt kategorisi için ikili ve transit operasyonların serbestleştirilmesini önermiştir, ancak aynı
zamanda üçüncü taraf geçiş belgeleri için kotanın artırılmasını istemiştir. Sırp
tarafı, sadece EURO-6 için değil, aynı zamanda EURO-5 için de serbestleşmeyi
önermiştir. Tartışmanın sonucunda, kısmi serbestleştirmeyi getiren değişiklikler
yapılmamıştı.
Analiz, Polonya ile diğer Batı Balkan ülkeleri arasındaki anlaşmaların kısa bir
tarihi ile devam etmektedir.
1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti dağıldı ve bunun sonucunda bağımsız devletler ortaya çıktı.
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Ulaştırma alanında, raporumuzda daha önce gördüğümüz gibi, malların karayolu
taşımacılığına ilişkin ikili anlaşma da dahil olmak üzere Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti tarafından imzalanan sözleşmelerle ilgili olarak Sırbistan’ın yasal
halefiyetinden bahsedebiliriz. Aynısı Karadağ ve Bosna-Hersek’e de olmuştur.
Karadağ 2008 yılında bağımsız devlet oldu. Polonya Cumhuriyeti Hükümeti ile
Karadağ arasında 2009 tarihli ikili antlaşma ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin
Anlaşmaya göre, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında uluslararası karayolu taşımacılığına
ilişkin 1969 tarihli Anlaşmanın yürürlükte kalmasına karar verilmiştir. Bu, günümüzde Polonya ve Karadağ’daki taşımacıların, yukarıda belirtilen anlaşmadaki
düzenlemeleri koruması gerektiği anlamına gelmektedir.
Bosna-Hersek, referandumdan sonra 1 Mart 1992’de Bosna-Hersek Cumhuriyeti
olarak bağımsızlığını ilan etmiştir ve Dayton Anlaşması’ndan sonra 1995’te adını
Bosna-Hersek olarak değiştirmiştir.
Polonya Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu arasında, Polonya Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti arasında akdedilen anlaşmalara ilişkin olarak 22 Aralık 2006’da Saraybosna’da yapılan BosnaHersek’in Yasal Halefiyeti Hakkında Anlaşmaya göre, Polonya Halk Cumhuriyeti
Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18
Aralık 1969’da Varşova’da imzalanan uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin
Anlaşma yürürlükte kalmaya devam etmektedir. (ek no 1.10)
Bu belge üzerinde 2002 yılından itibaren sürekli çalışılmasına rağmen, bugüne
kadar Polonya ile Bosna-Hersek arasında yapılmış yeni bir anlaşma bulunmamaktadır. Ortak Komisyonun Ekim 2013 tarihli protokolüne göre, her iki Taraf
da bir sözleşme akdetmek için çabalarını sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Geçiş belgeleri söz konusu olduğunda, malların taşınması, ikili taşımacılık, transit
ve üçüncü ülkelere/ülkelerden nakliye yapma hakkı veren yıllık takas edilen geçiş
belgesi kotası temelinde gerçekleştirilmektedir.
Bosna-Hersek delegasyonu, 2014 yılından itibaren ikili ve transit hizmetlerin
serbestleştirilmesini ve üçüncü ülkelere/ülkelerden yapılan sevkiyatlar için geçiş
belgesi şartının sürdürülmesini önermiştir. Polonya delegasyonu, taşımacılığın
serbestleştirilmesinin iç hukuk hükümlerine göre uygun bir prosedür gerektirdiğini bildirmiştir. Sonuç olarak, hizmetlerin serbestleştirilmesi konusunun gelecekteki tartışmaların konusu olacağı kararlaştırılmıştır. Ortak Komisyonun bahis
konusu toplantısında şunlar vurgulanmıştır:
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■ Tek yönlü transit için genel geçiş belgesi kullanıldığında, aynı geçiş belgesi
ikili taşıma için dönüş yolculuğunda da kullanılabilir;
■ Genel geçiş belgesi ayrıca, aracın kayıtlı olduğu ülkenin transit olarak
geçilmesi durumunda, üçüncü ülkelere / üçüncü ülkelerden mal taşınmasına
izin vermektedir;
■ Delegasyonlar, çekicinin tescil edildiği ülkenin geçiş belgesi için belirleyici
olduğuna dair daha önceki bir bulguyu teyit etmişlerdir. Geçiş belgesi, hem
çekici aracı hem de römork veya yarı römorku kapsamaktadır;
■ Malların üçüncü bir ülkenin topraklarından diğer tarafın topraklarına
taşınması durumunda, yükün herhangi bir üçüncü ülkeye taşınması için aynı
geçiş belgesi kullanılabilir.
Polonya Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Hükümeti arasındaki 1998 tarihli Anlaşmaya göre ikili, transit ve üçüncü ülke geçiş belgeleri bulunmaktadır.
Bununla birlikte, 2014 yılında, her iki Taraf da, mektup yoluyla, üçüncü ülke
geçiş belgelerinin geriye kalan tek geçiş belgesi olduğu konusunda anlaşmışlardır.
Sonuç olarak, ikili ve transit taşımacılık serbestleştirilmiştir.
Arnavutluk Yugoslavya’nın bir parçası değildi. Polonya ve Arnavutluk Sosyalist
Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Karayolu Taşımacılığına ilişkin Anlaşmayı
Ocak 1990’da imzalamıştır ve bu sözleşme günümüzde halen geçerlidir. Bu belgeye göre ikili ve transit taşıma faaliyetler için genel geçiş belgeleri bulunmaktadır,
ancak üçüncü ülke geçiş belgesi takası yoktur. Bu tür taşıma faaliyetleri, yalnızca
ECMT lisanslarına dayalı olarak mümkündür.
Kosova ise tamamen farklı bir vaka, çünkü bu ülke 2008’de bağımsızlığını ilan
etmiş ve daha önce bu raporda belirttiğimiz gibi, AB ülkelerinin hepsi bu kararı
tanımamıştır. Bu nedenle, herhangi bir taşıma sözleşmesi veya ortak komisyon
bulunmamaktadır.
Bir ülkenin AB’ye katılması, otomatik olarak AB dışındaki ülkelere ilişkin daha
fazla geçiş belgesine sahip olamayacağı anlamına gelmez. Ayrıca, Taşımacılık
Topluluğunun oluşturulması, geçiş belgesi sisteminin hemen terk edilmesi anlamına gelmemektedir. Polonya örneğinde, Taşımacılık Topluluğunun 6 kuruluşu
ile farklı ikili anlaşmalara sahip olduğunu, bazılarıyla hiçbir anlaşması ve geçiş
belgesi alışverişi olmadığını, diğerleri ile kısmi alışveriş veya bir miktar serbestleşmesi olduğunu ve çoğu ile tam bir geçiş belgesi sistemi ve düzenli geçiş belgesi alışverişi olduğunu ve çoğu zaman da zorlu müzakereler gerçekleştirdiğini
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görebiliriz. Bu tamamen anlaşılabilir bir durumdur çünkü tüm taraflar kendi iç
taşımacılık pazarlarını korumak istemektedir.
Polonya, Avrupa Birliği’ne katıldıktan sonra Topluluk pazarına erişim kazanmıştır. Uluslararası karayolu taşımacılığı pazarına erişim için ortak kurallar hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 21 Ekim 2009 tarihli (Ec) 1072/2009
Sayılı Tüzüğüne göre, tüm Topluluk taşımacıları Üye Devletlerin iç pazarlarına
ücretsiz erişime sahiptir. Sadece kabotaj konusunda daha kısıtlayıcı kurallar bulunmaktadır, ancak bunun yabancı bir taşımacı tarafından da yapılması mümkündür. Bununla birlikte, Üye Devletlerden üçüncü ülkelere ve aksi yönde yapılan taşımacılık faaliyetleri, hala Üye Devletler ve bu üçüncü ülkeler arasındaki
ikili anlaşmalar tarafından büyük ölçüde kapsanmaktadır. Bu, bu tür faaliyetler
için taşımacıların geçiş belgelerine sahip olacağı anlamına gelmektedir.
Örnekler, iki AB ülkesi olan Polonya ve Macaristan üzerinden verilecektir. 1965
tarihli ikili anlaşmaya göre üçüncü ülke geçiş belgeleri bulunmaktadır ve bunlar
halen mevcuttur. Her iki ülkenin Bakanları, belirtilen sayıda geçiş belgesi alışverişinde bulunmayı kabul etmektedir. Macaristan ile Polonya arasındaki alışveriş,
üçüncü ülkelere EURO 3 bakımından izin vermektedir, fakat iki Bakanın kararını takiben Mayıs 2021’den itibaren, EURO 6 araçları için ek geçiş belgeleri söz
konusudur. Bu bilgiler Ana Karayolu Taşımacılığı Denetim Kurulunun Uluslararası Taşımacılık Ofisi tarafından açıklanmıştır.
AB dışındaki ülkeler için Avrupa Birliği üzerinden otomatik ücretsiz transit geçiş
yoktur. Ek olarak, tüm kararlar, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat konsepti de
dahil olmak üzere, ekolojik konularla sıkı sıkıya bağlantılıdır. AB üyesi olmayan
ülkelerle nihai serbesti çoğu zaman karşılanmamaktadır, hatta bu imkânsızdır.
Serbestleşmeyle ilgili tüm tartışmalar, ekoloji sorun olan kamyon kategorisini ele
almaktadır. AB’ye aday ülkelerin taşımacılık ile ilgili sosyal ve çevresel müktesebatı uygulamaları gerektiği hususu hiçbir zaman unutulmamalıdır.
2.2.5. UKRAYNA İLE ORTAKLIK ANLAŞMASI
AB ile Ukrayna arasında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçici olarak uygulanan
Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesini ayrılmaz bir parçası olarak içeren
Ortaklık Anlaşması, 1 Eylül 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ortaklık Anlaşması, AB ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri derinleştirmeyi ve
AB ile Ukrayna arasındaki mal ve hizmet ticaretini, tarifeleri kademeli olarak düşürerek ve Ukrayna’yı herhangi bir AB üyeliği anlayışı olmaksızın AB iç pazarına
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kademeli olarak entegre etmek için aşamalı yasal uyumlaştırma yoluyla Ukrayna
kurallarını AB’ninkilerle uyumlu hale getirerek iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu
emelle, Ukrayna’nın kademeli olarak AB İç Pazarına entegrasyonu amacıyla Derin ve Kapsamlı bir Serbest Ticaret Bölgesi kurmaktadır.
Ortaklık Anlaşması Ek XXXII’ye göre, Ukrayna, karayolu taşımacılığına ilişkin
mevzuatını, burada öngörülen zaman dilimi içinde kademeli olarak AB mevzuatına yakınlaştırmayı taahhüt etmektedir. Ortaklık Anlaşması, AB İç Pazarının bir
bölümüne daha fazla erişimin yalnızca AB tarafından sıkı bir izleme prosedürü
uyarınca sağlanacağını ima eden, yasaların AB hukukuna yakınlaştırılması süreciyle açıkça bağlantılı olan piyasaya erişim şartlılığını ortaya koymaktadır.
Ayrıca, Ortaklık Anlaşması’nın 136. maddesine göre, “karayolu, demiryolu ve
iç suyolu taşımacılığında karşılıklı pazara erişim koşulları, gelecekteki olası özel
karayolu, demiryolu ve iç suyolları taşımacılık anlaşmaları ile ele alınacaktır.”
Taraflar, bu tür anlaşmaların akdedilmesinden önce, Taraflar arasında karşılıklı
pazara erişim koşullarını daha kısıtlayıcı hale getirmeyeceklerdir. Mevcut ikili
anlaşmaların bu anlaşmalarda yer almayan hükümleri uygulanmaya devam edilecektir.
Kanaatimizce karayolu taşımacılığı alanında henüz böyle bir anlaşma yapılmadığı için, Ukrayna ve AB Üye Devletleri arasındaki karayolu yük taşımacılığı,
hem Pan-Avrupa karayolu taşımacılığı için taşımacılık lisanslarının ECMT Çok
Taraflı Kota Sistemi tarafından hem de Ukrayna ve AB Üye Devletleri tarafından imzalanan ikili anlaşmalar tarafından yönetilmeye devam etmektedir. Bu
nedenle, Ukraynalı taşımacıların AB ile Ukrayna arasında amaçlanan ticaret genişlemesine zarar verme anlayışıyla karşı karşıya kaldıkları aynı tür kaygılar, Türk
taşımacılarından kaynaklananlar gibi literatürde dile getirilmiştir.
Ukrayna ile karayolu taşımacılığı alanında Polonya ilişkileri
Polonya ve Ukrayna arasında her iki ülkeden taşımacılar tarafından karayolu taşımacılığı yapma imkanı, Polonya Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti arasında 18 Mayıs 1992’de Varşova’da tanzim edilen uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmasında belirlenmiştir. 7 Mayıs 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu anlaşmanın hükümleri, Akit Taraflardan birinin ülkesinde tescilli taşıtlarla
gerçekleştirilen yolcu ve yük taşımalarına uygulanmaktadır. Anlaşma, kabotaj
faaliyetlerinin yapılmasını yasaklamaktadır. Anlaşmanın 5. maddesi, her bir Akit
Tarafın taşımacılarının, bir Akit Taraf ülkesinde bulunan bir yer ile diğer Akit Tarafın topraklarında bulunan bir yer arasında ve diğer Akit Tarafın topraklarından
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transit olarak yük taşıyabileceğine ve boş seferler gerçekleştirebileceğine ilişkin
kuralları belirlemektedir. 6. madde, genel olarak tüm taşımaların, bir taşıtın tescil
edildiği ülkenin yetkili makamı tarafından, sadece diğer akit taraf adına verilen
taşımacı karayolu geçiş belgesine sahip olma zorunluluğuna tabi olduğunu vurgulamaktadır.
7. maddede sayılan karayolu geçiş belgesi şartından birkaç muafiyet öngörülmektedir: yeniden yerleşime ilişkin şeyler; diğer Akit Tarafın ülkesindeki fuarlar, sergiler veya ticari olmayan etkinlikler için amaçlanan sanat eserleri de dahil olmak
üzere malzeme ve nesneler; diğer Akit Tarafın sirkler, panayırlar, bölge panayırları için tiyatro, müzik, film veya spor etkinliklerine yönelik ekipman, nesneler
ve hayvanlar. Ek olarak, radyo, film veya televizyon kayıtlarının performansına
yönelik donanımlar, cenazeler ve hasarlı araçlar bunlara dahildir.
Madde 15, diğer Akit Tarafın talebi üzerine toplanacak bir Polonya - Ukrayna
Ortak Komitesini oluşturmaktadır. Komite, anlaşmaya ilişkin bir uygulama protokolü hazırlamaya ve karayolu geçiş belgesi şartlarından muafiyet koşullarını
belirlemeye yetkilidir.
Şekil 1: 2002-2020 yıllarında Polonya ve Ukrayna arasında takas edilen
karayolu geçiş belgesi kotaları
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Kaynak: GITD verilerine dayalı çalışma.
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Şekil 2: 2004-2020 döneminde Polonya – Ukrayna ticari alışveriş
[milyon EUR]

Kaynak: GUS verilerine dayalı çalışma.

Polonya ve Ukrayna Ortak Komitesi temsilcisi, takas edilen iki tür geçiş belgesi
olduğuna karar vermiştir: evrensel ve transit. Kotanın 0,375’i transit geçiş belgelerinden oluşmaktadır. Taşıtların çevresel performansını artırma eğilimi söz
konusudur, bu nedenle EURO 4 veya daha yüksek norma sahip taşıtlar teşvik
ediliyor ve edilecek. Bir taşıtın tescilli olduğu ülkeden transit geçilmesi şartıyla
evrensel geçiş belgesi esasına göre üçüncü ülkelere/ülkelerden taşıma yapma imkânı bulunmaktadır.
Avrupa Birliği ve Üye Devletleri ile Ukrayna arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın
onaylanmasıyla teyit edilen Ukrayna tarafından seçilen yön değişikliğin bir sonucu olarak , Polonya, AB pazarını ve Ukrayna’yı birbirine bağlayan önemli
sınırlardan biri olmuştur. 2014’teki siyasi olaylardan sonra, Ukrayna için Rusya Federasyonu ile sınırlı ticaret olanakları söz konusuydu. Ticari alışveriş batı
pazarlarına yönlendirildi. Sonuç olarak, Polonya, Ukrayna’nın ihracat ve ithalatı için ana trafik koridorlarından biri haline gelmiştir. Bu, Ukrayna ticaretinin
artan sayıda transit geçiş belgesi ile etkin bir karayolu taşımacılığına ihtiyacı
olduğu anlamına gelmektedir. Öte yandan Polonyalı taşımacılar da bu pazarda
yer almakta zorlanmaktadır. Polonyalı taşımacıların 2014-2018 yılları arasında
Ukrayna karayolu geçiş belgelerinden yararlanma oranı %20,7-27,7 civarındaydı.
Bu, Polonya tarafında kotanın 200 th karayolu geçiş belgesinden 160 th karayolu geçiş belgesine düşmesiyle sonuçlanmıştır. Ukrayna tarafının ek geçiş belgesi
talepleri genel olarak olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Polonya makamları,
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Polonyalı ve Ukraynalı taşımacılar tarafından geçiş belgelerinin kullanımında
eşitliği korumaya çalışmıştır.
Ek olarak, Polonya sınırından Ukrayna’ya/Ukrayna dışına taşıma yapılması esnasında, her iki taraftaki sınır geçiş noktalarında kuyruklarda saatlerce ve hatta
günlerce beklemesi gereken taşımacıların üstlendiği artan maliyetler söz konusudur. Polonya tarafı, sınır sorunları ve sınırlardaki kuyrukları ana engel olarak
algılamakta, bu da Polonyalı taşımacıların karayolu geçiş belgelerini kullanımında eşitlik elde etme olasılığını engellemektedir. Bu nedenle, olası geçiş belgesi
kotalarının yükseltilmesinin ana koşullarından biri, Polonya-Ukrayna sınır geçiş
noktalarının kapasitesinin artırılmasıdır. Polonya tarafı, Ukraynalı taşımacılar
için kotanın artmasının sınır kuyrukları sorununun çözülmesine bağlı olduğunu
kaydetmiştir.
2.2.6. RUSYA FEDERASYONU İLE ORTAKLIK VE İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASI
AB ve Üye Devletleri tarafından Rusya Federasyonu ile imzalanan ve 1 Aralık
1997’de yürürlüğe giren Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması, AB ile Rusya Federasyonu arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri, özellikle de ulaştırma alanındaki işbirliğini geliştirmeyi, güçlendirmeyi ve daha küresel bir ulaşım sistemi
elde etme bağlamında ulaşım sistemlerinin uyumluluğunu geliştirmek ve sağlamak amacıyla Rusya’daki ulaşım sistemlerini ve ağlarını yeniden yapılandırmayı
ve modernleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bununla birlikte, AB ile Rusya Federasyonu arasındaki karayolu taşımacılığı hizmetleri, ECMT çok taraflı kota sistemine ve AB Üye Devletleri ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan ikili anlaşmalara tabidir.
Polonya ve Rusya Federasyonu arasında karayolu taşımacılığı alanındaki ilişkiler
Polonya ve Rusya arasındaki mevcut ilişkiler, Polonya Cumhuriyeti Hükümeti ile
Rusya Federasyonu Hükümeti arasında 30 Ağustos 1996’da Varşova’da imzalanan
uluslararası karayolu taşımalarına ilişkin Anlaşmayı düzenlemektedir. Anlaşma
15.02.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taşıma faaliyetlerini gerçekleştirmeye
yetkili ve ‘taşımacı’ olarak kabul edilecek kuruluşları tanımlamaktadır; ayrıca
ne tür taşıtların mal ve yolcu taşıması için kullanılabileceğini tanımlamaktadır
(mad. 2). Madde 5, her iki ülke arasında veya toprakları üzerinden transit taşıma
faaliyetinin, Akit Tarafların yetkili makamları tarafından verilen karayolu geçiş
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belgelerine dayanılarak yapılması ilkesini ortaya koymaktadır. Geçiş belgesinde
aksi belirtilmedikçe, ayrı bir geçiş belgesi gidiş-geliş seyahat hakkını vermektedir
ve her bir taşıma faaliyeti için gereklidir.
Madde 6 istisnaları ortaya koymaktadır, şunların taşınması için geçiş belgesi gerekli değildir: fuar ve sergilere yönelik sergilenen mallar, cihazlar ve malzemeler;
spor müsabakalarının yürütülmesine yönelik ulaşım araçları, hayvanlar ve çeşitli
ekipman ve mallar; film, fotoğraf, radyo ve televizyon yayınlarının üretimi için
gerekli dekorasyon ve tiyatro dekorları, müzik aletleri, ekipman ve gereçler; vefat
edenlerin cenazeleri ve külleri; Akit Taraflardan birinin ülkesinde kayıtlı hasarlı
araçlar. Ayrıca istisnalara şunların taşınması dahildir: yer değiştirme mülkleri;
3,5 tona kadar yük kapasitesi ve 6 tona kadar izin verilen maksimum kütleye
sahip araçlar tarafından taşınan yükler, anormal taşıma için özel geçiş belgesi
alınması durumunda anormal taşımalar. Ayrıca, yol yardım araçları için geçiş
belgesi alınmasına gerek yoktur.
Anlaşma, taşımacıların diğer Akit Taraftaki yol kullanım ücretlerine ve vergilerine tabi olduğu kuralları belirler (madde 11) ve taşıtların bulunduğu devletin karayolu trafik düzenlemelerine ve ulusal kanunun diğer hükümlerine uymakla yükümlüdürler (mad. 16). Ayrıca, anlaşma kurallarının ihlal edilmesi durumunda
taşıma işlemlerini gerçekleştirme hakları bakımından bir taşımacının uyarılması,
geçici veya kalıcı olarak uzaklaştırılması olasılıkları da öngörülmüştür (madde
17). Bu Anlaşmanın hükümlerini uygulamak için Akit Taraflar, yılda en az bir
kez toplanan bir Ortak Komisyon görevlendirir.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana Polonya ile Rusya arasındaki ticaret dalgalanma şeklinde büyümektedir. İthalatın ihracattan fazla olması, büyük ölçüde doğalgaz ve ham petrol dahil olmak üzere Rusya’dan
doğal hammaddelerin boru hattı taşımacılığı yoluyla getirilmesinden kaynaklanmaktadır. 2004-2013 yıllarında, Polonya’nın Rusya’ya ihracatının değeri üç
buçuk kat artarak 2,3 milyar Euro’dan 8,1 milyar Euro’nun üzerine çıkarken, ithalat ise 5,1 milyar Euro’dan neredeyse 3,7 kat artarak yaklaşık 18,7 milyar Euro’ya
yükseldi. Ancak 2014 yılında Rusya’nın Avrupa Birliği’nden tarım ve gıda ürünlerine ambargo uygulamaya başlamasıyla aksamalar yaşandı. Bununla birlikte,
ihracatta hala yukarı yönlü bir eğilim bulunmaktadır.
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Şekil: 3. 2004-2020 döneminde Polonya – Rusya Federasyonu ticaret
alışverişi [milyon EUR]

Kaynak: GUS verilerine dayalı çalışma.

Şekil 4: 2002-2020 yılları arasında Polonya ile Rusya Federasyonu arasında
takas edilen karayolu geçiş belgesi kotaları.

Kaynak: GITD verilerine dayalı çalışma.

Takas edilen iki geçiş belgesi bulunmaktadır: evrensel ve üçüncü ülkeler geçiş
belgeleri. Birincisi, taşımacıların ikili veya transit taşıma faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Üçüncü ülke geçiş belgesi, coğrafi kısıtlama olmaksızın
üçüncü ülkelere/ülkelerden taşıma yapılmasına izin vermektedir. Polonya kotası,
yaklaşık %70 oranında evrensel geçiş belgelerinden, Rusların kotası ise %95 oranında evrensel geçiş belgelerini içermektedir. Farklılıklar, kullanılan geçiş belge-
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lerinin yapısından kaynaklanmaktadır. Polonya, Rus taşımacılar için transit ülkedir; Polonyalı taşımacılar için Rusya ise, transitten çok taşımaların varış ülkesidir.
Son dönemde kotaları etkileyen önemli olaylardan biri, özellikle 2014 yılında
Rusya Federasyonu’nun Avrupa Birliği’nden gıda ithalatına ambargo uygulaması olmuştur. Bu nedenle, sefer sayısında azalma olması gerekiyordu. Polonya’nın
Rusya’ya önemli bir meyve-sebze ve diğer tarım ürünleri ihracatçısı olması nedeniyle bu kaçınılmazdı. Bunu 2016 yılında Rusya’nın karayolu taşımacılığına özel
ulusal düzenlemeler getirmesi takip etti. Taşıma türünün (ikili/üçüncü ülkeler)
niteliğini, mal sahibinin uyruğuna ve ‘üçüncü ülke yükü’ tanımının yerine getirilip getirilmemesine bağlı hale getirdiler. Bu yeni şartlar, Polonya-Rus Ortak
Komitesi içinde zorlu müzakerelere ve yılın başında geçiş belgesi takası eksikliğinden kaynaklanan kriz durumuna yol açmıştır. Nihayetinde, Rus tarafı kendi
düzenlemelerinde bazı değişiklikler yapmayı kabul etti, bu da durumu daha istikrara kavuşturdu ve kota değişimi gerçekleşti.
Polonya tarafının, Rus tarafının karayolu taşımacılığı pazarına erişimi kısıtladığını belirtmesi nedeniyle son birkaç yıldır konuyla ilgili olarak ilişkiler gerginlik
içerisinde sürmektedir. Bu, kota dışı yollarla meydana gelmiştir ve Polonyalı taşımacılar, düzenlemelerin karmaşıklığı ve belirsizliği nedeniyle Rus icra makamları tarafından taciz edilmiştir. Öte yandan, Rus tarafı Polonya tarafını Polonya
topraklarından transit trafiğin haksız yere sınırlandırılmasıyla suçlamıştır. Müzakereler sırasında ortaya çıkan bu anlaşmazlık argümanları uzlaşma noktasına getirilmiş ve bugüne kadar her iki tarafın da farklı çıkar ve yaklaşımlarına
rağmen Polonya – Rusya anlaşması temelinde yapılan taşıma faaliyetleri halen
yürütülmektedir.
2.2.7. KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ALANINDA POLONYA’NIN İRAN İLE
İLİŞKİLERİ
Polonyalı ve İranlı karayolu taşımacıları, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İmparatorluk Hükümeti arasında 4 Aralık 1976’da Varşova’da
tanzim edilen uluslararası karayolu taşımacılığına ilişkin anlaşma temelinde ülkeleri arasında karayolu taşımacılığı operasyonları gerçekleştirebilirler
. Bu anlaşmanın hükümleri, başlangıç noktası veya varış noktası Akit Taraflardan birinin topraklarında bulunan yolcu ve yük taşımalarına uygulanmaktadır.
Bu ilişkilerde malların taşınması için bir taşımacı tarafından karayolu geçiş belgesi alınması zorunluluğu yoktur. Anlaşmanın 4. maddesine göre, bir Akit TaTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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rafın topraklarında mutabık kalınan herhangi bir noktadan diğer Akit Tarafın
topraklarında mutabık kalınan her bir noktaya taşıma için diğer Akit Tarafın
topraklarında yüklü veya boş taşıtlarıyla geçici olarak girme veya bir diğerinin
topraklarından transit geçiş yapma hakkına sahiptir. Anlaşma, her iki ülkeden
taşımacıların üçüncü ülkelere/ülkelerden taşıma faaliyeti ve kabotaj yapmasına
izin vermemektedir. Uluslararası kısıtlamalar nedeniyle İran ve Polonya arasında
büyük ölçekli ticaret söz konusu değildir (şek.5), bu yüzden Polonyalı taşımacılar
tarafından İran’a gerçekleştirilen çok fazla taşıma faaliyeti bulunmamaktadır. Bu
da yıl da birkaç düzine taşımacılık faaliyeti anlamına gelmektedir. Anlaşma ayrıca, ayrıntılı hükümlerin geliştirilmesi ve anlaşmanın gerektiği gibi yerine getirilmesinin denetlenmesi ve ortaya çıkabilecek sorunların çözülmesi için bir Ortak
Komite kurmaktadır. Ancak, Komite uzun yıllardır bir araya gelmemiştir.
Şekil: 5. 2004-2020 döneminde Polonya – İran ticaret alışverişi
[milyon EUR]

Kaynak: GUS verilerine dayalı çalışma.

2.2.8. AB’YE KATILMADAN ÖNCE MACARİSTAN VE ROMANYA İLE
YAPILAN ANLAŞMALAR
AB ile Macaristan arasında imzalanan Anlaşma, özellikle karayolu ile transit
trafik olmak üzere, malların taşınması konusunda AB ve Macaristan arasında
işbirliğini geliştirmeyi ve AB ile Macaristan toprakları arasında ve bu ülkeler üzerinden eşgüdümlü bir şekilde taşımacılığın gelişmesini sağlamayı amaçlıyordu.
Anlaşmanın 6. Maddesine göre, taşımacılık pazarlarına karşılıklı erişimle ilgili
olarak, AB ve Macaristan, her bir AB Üye Devleti ile Macaristan arasında imza-
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lanan ikili anlaşmalardan veya diğer ikili düzenlemelerden kaynaklanan mevcut
hakları sürdürmeyi kabul etmektedir. Karayolu taşımacılığı pazarına erişim konusunda Akit Taraflar arasında bir anlaşmanın sonuçlanmasını beklerken, Macaristan bu ikili anlaşmaları ve/veya bunları bu Anlaşmaya uyarlamak için gerekli
düzenlemeleri değiştirmek için AB Üye Devletleri ile işbirliği yapacaktır.
Bahsi geçen ikili anlaşmalarla belirlenen rejimlerde verilen yetkilere ek olarak,
Akit Taraflar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak
üzere, her takvim yılı için, AB Üye Devletleri ve Macaristan toprakları üzerinden
yük taşıtları ile transit trafiğe aşağıdaki geçiş belgeleriyle erişim sağlamayı kabul
etmektedirler: AB, Macaristan’da geçerli 12500 geçiş belgesi alacak; Macaristan,
yapışkan pulların yapıştırıldığı AB Üye Devletlerinde geçerli 6000 geçiş belgesi alacak; Macaristan, her AB Üye Devleti için 3000 yapışkan pul alacak. Akit
Taraflar ayrıca, verilen geçiş belgelerinin kullanımından herhangi bir vergi veya
benzeri ücret alınmayacağını kabul etmektedirler. Akit Taraflar, AB ve Macar
taşımacıları veya taşıtları arasında ayrımcılığa yol açan herhangi bir tek taraflı
eylemden kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda kendi topraklarına veya toprakları üzerinden karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atacaklardır. Anlaşmanın 7. Maddesine göre, pazara erişim bağlamında, AB
ve Macaristan, kendi aralarında gelecekteki karayolu taşımacılığı pazarına erişim
için ortak bir sistem arayışına yönelik olarak birlikte çalışmayı taahhüt etmektedirler.
AB, Macaristan ile gerçekleştirilen Anlaşmanın neredeyse aynısı olacak şekilde,
Romanya ile özellikle karayolu ile transit trafik olmak üzere, malların taşınması konusunda Romanya ile işbirliğini ilerletmeyi ve AB ile Romanya toprakları
arasında ve bu ülkeler üzerinden eşgüdümlü bir şekilde taşımacılığın gelişmesini
sağlamayı amaçlayan bir başka anlaşma daha imzalamıştır.
Anlaşmanın 6. Maddesine göre, taşımacılık pazarlarına karşılıklı erişimle ilgili
olarak, AB ve Romanya, her bir AB Üye Devleti ile Romanya arasında imzalanan
ikili anlaşmalardan veya diğer ikili düzenlemelerden kaynaklanan mevcut hakları
sürdürmeyi kabul etmektedirler. Karayolu taşımacılığı pazarına erişim konusunda Akit Taraflar arasında bir anlaşmanın sonuçlanmasını beklerken, Romanya
bu ikili anlaşmaları ve/veya bunları bu Anlaşmaya uyarlamak için gerekli düzenlemeleri değiştirmek için AB Üye Devletleri ile işbirliği yapacaktır. Bahsi geçen
ikili anlaşmalarla belirlenen rejimlerde verilen yetkilere ek olarak, Akit Taraflar,
işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, her takTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

197

AB’NİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMALARINA DAİR ARAŞTIRMA

vim yılı için, AB Üye Devletleri ve Romanya toprakları üzerinden yük taşıtları ile
transit trafiğe aşağıdaki geçiş belgeleriyle erişim sağlamayı kabul etmektedirler:
AB, Romanya’da geçerli 14000 geçiş belgesi alacak; Romanya, yapışkan pulların
yapıştırıldığı AB Üye Devletlerinde geçerli 7000 geçiş belgesi alacak; Romanya,
her AB Üye Devleti için 3000 yapışkan pul alacak. Ayrıca, bu yetkilerin kullanımından hiçbir vergi veya benzeri ücret alınmayacağını da kabul etmektedirler.
Akit Taraflar, AB ve Romanyalı taşımacıları veya taşıtları arasında ayrımcılığa yol
açan herhangi bir tek taraflı eylemden kaçınmakla kalmayacak, aynı zamanda
kendi topraklarına veya toprakları üzerinden karayolu taşımacılığını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atacaklardır. Anlaşmanın 7. Maddesine göre, Akit
Taraflar, kendi aralarında ortak bir karayolu taşımacılığı pazarına erişim sistemi
aramak için birlikte çalışmayı taahhüt etmektedirler.
Diğer bir deyişle, bir yanda AB ve Macaristan ya da Romanya tarafından akdedilen ikili anlaşmalarda, diğer yanda AB Üye Devletleri ve Macaristan ya da Romanya tarafından akdedilen ikili anlaşmalarda verilen geçiş belgeleri ve haklara
ek olarak, AB, her takvim yılı için, belirli miktarda geçiş belgesi temin etmek
suretiyle, Macar veya Romanyalı taşımacılara AB Üye Devletlerinin toprakları
üzerinden yük taşıtlarıyla transit trafiğine daha fazla erişim sağlamıştır.
Karayolu taşımacılığı ve AB üyeliği kapsamında Polonya ile Macaristan arasındaki ilişkiler
Polonya ve Macaristan arasındaki karayolu taşımacılığı alanındaki ilişkiler, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti
arasında 18 Temmuz 1965’te Budapeşte’de tanzim edilen uluslararası motorlu taşıt taşımacılığına ilişkin anlaşma ile düzenlenmektedir. Anlaşma, yolcuların ve
malların karayolu ile taşınmasıyla ilişkilidir. Taraflar, her bir Akit Tarafın diğer
Akit Tarafın taşımacılarına, kendi namlarına ve ücret karşılığında taşıma yapma
hakkını verdiği konusunda anlaşmışlardır. 5’inci maddede, taşıma faaliyeti gerçekleştiren bir taşımacının karşı tarafça verilen karayolu geçiş belgesini alması
gerektiği belirtilmiştir. Şu yüklerin taşınması için herhangi bir geçiş belgesi gerekmemektedir: panayır ve sergilere yönelik eşyalar, kültürel, sportif, sosyal ve
benzeri amaçlara yönelik her türlü araç gereç ve canlı ve ölü hayvanlar, yer değiştirmeye ilişkin yükler, cenazeler. 7. maddede karayolu geçiş belgesi için tanımlanmış şartlar yer almaktadır. Malların taşınmasına ilişkin geçiş belgeleri, her bir
motorlu taşıt veya taşıt kombinasyonu için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Bir geçiş
belgesi, diğer Akit Tarafın ülkesine ve ülkesinden veya bu ülke üzerinden bir ta-
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şıma faaliyeti gerçekleştirme ve geri yolculuk yapma hakkını vermektedir. Kiralık
veya ücreti karşılığı taşımacılık söz konusu olduğunda, Eşyaların Karayolundan
Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR) uygulanacaktır ve kendi
namına taşıma gerçekleştirilmesi durumunda, bu taşımayı teyit eden belgenin
içeriği belirlenmiştir (madde 10). Anlaşma, gümrük konularına ilişkin hükümler
de içermektedir. Taşımanın gümrük mühürleri altında gerçekleştirilmesi durumunda uygulanacak kuralları belirtmektedir. AB’ye tek gümrük bölgesinin getirilmesi nedeniyle şu anda anlaşmanın bu kısmı uygulanmamaktadır. Madde
15’te, anlaşma ayrıca bozulabilir malların operasyonlarda önceliğe tabi olduğunu
belirtmektedir. Anormal taşıma faaliyetleri veya tehlikeli mallar için ayrı geçiş
belgeleri gereklidir. Aynı zamanda, mal taşımacılığı için kabotaj operasyonlarının yapılmasına da yasak getirilmiştir. Ayrıca, bir Akit Tarafın taşımacıları tarafından diğer Akit Tarafın ülkesinden bölgeye üçüncü ülkeye veya tersi şekilde
gerçekleştirilen yolcu veya yük taşımacılığı, özel geçiş belgesi alınması koşuluyla
mümkündür. Madde 25, diğer Akit Tarafın yetkili makamlarının yetkili temsilcileri arasında toplantı yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Bu grup, izin sınırlarını belirlemeye, düzenli otobüs seferleri durumunda başvuruları değerlendirmeye ve kabul etmeye, tarife koşullarını belirlemeye, mallarla
dönüş yolculuklarının sağlanmasına ilişkin koşulları belirlemeye, taşımacıların
kullandığı izin hükümlerine veya şartlarına aykırılık konusunda tedbirler almaya
ve sözleşmenin ifası sırasında doğabilecek her türlü zorluğu çözmeye yetkilidir.
Anlaşma süresiz olarak yapılmıştır.
Anlaşma ayrıca 2003 yılında değiştirilmiştir. Değişiklik, Polonya Cumhuriyeti
Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında uluslararası motorlu taşıt taşımacılığına ilişkin 18 Temmuz 1965’te Budapeşte’de tanzim edilen Anlaşmanın 22. maddesini tadil eden anlaşma ile devreye girmiştir.
Değişiklikler, Polonya ve Macaristan’ın Avrupa Birliği’ne katılımıyla ilgilidir.
Değişiklikler, taşımaların gerçekleştirilmesi sonucunda ödemelere ve tediyelere
ilişkin hükmü kapsamaktadır.
1993 yılında Varşova’da, Polonya Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında taşımacılık hizmetleri alanında işbirliği konusunda bir
anlaşma daha yapılmıştır. Bu, Akit Tarafların, özellikle demiryolu, karayolu, hava
taşımacılığı, deniz taşımacılığı, iç sularda ve denizlerde taşımacılık ve iç limanlar
olmak üzere her türlü uluslararası taşımacılık hizmetlerinde karşılıklı yarara daTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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yalı işbirliğinin geliştirilmesini destekleme iradesini ortaya koymaktadır.
Anlaşma, bir Akit Tarafın yüklerinin yanı sıra taşımacıları, taşıma araçları ve
personelinin, diğer Akit Tarafın ülkesinde en ayrıcalıklı devletin yüklerinin yanı
sıra taşımacıları, taşıma araçları ve personeli ile eşit muamele görmesini temin
etmektedir.
Akit Taraflar, üçüncü ülkelere ve bu ülkelerden yapılan sevkiyatlarda yük, taşımacılar, taşıma araçları ve personeli için ücretsiz geçiş temin etmişlerdir. Akit
Taraflardan birinin ülkesinde tescil edilmiş ve uluslararası trafiğe kabul edilmiş
tüm taşıma araçları karşılıklı ve transit iletişime katılabilirler.
Akit Taraflar ayrıca Akit Tarafların kuruluşları ve teşebbüsleri arasında işbirliğini
geliştirmek, gelişmesi için koşullar yaratmak ve bu işbirliğini mevcut tüm yöntemlerle desteklemek için çaba göstereceklerini beyan etmişlerdir.
Uluslararası taşımacılık hizmetlerini daha da geliştirmek için, Akit Taraflar, ikili
ilişkilerde ve uluslararası kuruluşlar içinde, özellikle aşağıdakiler olmak üzere işbirliğini genişletmek için çaba göstereceklerdir:
■ Avrupa’da ulaştırma sistemlerinin entegrasyonu için işbirliği yapmak,
■ Nakliye ile ilgili tüm prosedürleri basitleştirmeye, kolaylaştırmaya ve uyumlu
hale getirmeye çalışmak,
■ Karşılıklı iletişim, transit ve Polonya limanları üzerinden en etkili taşıma
yöntemlerinin ve rasyonel taşıma güzergâhlarının kullanılmasını sağlamak,
■ Karşılıklı ve transit taşımacılık alanında ulaştırma teknolojisinin gelişimine ve
çeşitli taşıma türlerinde taşıma potansiyelinin geliştirilmesine dikkat etmek.
Bu anlaşmanın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, Akit Taraflar,
Polonya-Macaristan Uluslararası Taşımacılık Hizmetleri Ortak Komisyonunu
kurmuştur. Anlaşma 23.09.1993 tarihinde yürürlüğe girmiş, ancak Polonya’da
Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.
Polonya’nın AB’ye girmesinden önceki yıllarda, Macar karayolu geçiş belgelerine olan talep yıldan yıla artmaktaydı. Polonyalı taşımacılar ve yetkililer, değiştirilen kotaların önemli olmadığını kaydetmiştir.
Polonya makamı tarafından Macar geçiş belgelerinin dağıtımı için alınan önlemler ve geçiş belgelerinin dağıtımına ilişkin kuralların sıkılaştırılması, taşımacıları tatmin etmemiştir. 2000-2003 yılları arasında kota sabitti; 25.000 evrensel
geçiş belgesi ve 3.000 üçüncü ülke geçiş belgelerinden oluşuyordu. Macar tara-

200

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

AB’NİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMALARINA DAİR ARAŞTIRMA

fı, Polonya tarafına 15.000 adede kadar ücretli evrensel geçiş belgesi ve transit
geçiş belgesi vermeyi kabul etmiştir, ancak daha ekolojik ve güvenli taşıtlara
(EURO2+S) odaklanmıştır. Macar tarafının, özellikle transit geçişlerde ücretli
geçiş belgelerinin kullanıldığı seyahatler için aldığı ücretlerin çok ağır olduğu da
kaydedilmiştir.
1 Mayıs 2004’te sorun çözüldü. Polonyalı taşımacılar, Macaristan’a, Macaristan’dan ve Macaristan üzerinden serbestçe taşıma yapmaktadır. Ancak, Macaristan’dan üçüncü ülkelere/ üçüncü ülkelerden Macaristan’a yapılan taşımalar, geçiş
belgesi şartına tabi olacak şekilde kalmıştır. Bu tür geçiş belgelerinin kotası azaltıldı; Polonya tarafı bunu artırmak için çaba sarf etmesine ve çözümler aramasına
rağmen uzun yıllardır aynı seviyede ve değişmedi.
2.2.9. POLONYA ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI PAZARI
ANALİZİ
Giriş – Polonyalı taşımacıların ana faaliyet alanları
Aşağıda, Polonya’da uluslararası karayolu taşımacılığı sektöründe son yıllarda iş
yapma ve Polonya ile AB dışındaki üçüncü ülkeler arasındaki bu ilişki örneklerine ilişkin mevcut veriler ve bilgiler analiz edilmektedir.
Polonya sektörü, son yıllarda dinamik bir büyüme ile tanımlanmaktadır. 20052018’de Polonyalı taşımacılık ve lojistik şirketlerinin cirosu, Avrupa Birliği ortalamasının iki katından daha hızlı büyümüştür (yıllık ortalama %8’e karşısında %3’ün
biraz üzeri). Bu dinamikler, herhangi bir Batı Avrupa ülkesinden daha yüksektir
. Ekonomik dönüşümler Polonya dış ticaretinde ve ekonomisinde değişiklikler
meydana getirmiştir. Polonya’nın 2004 yılında Avrupa Birliği’ne girmesi ve AB
ilkelerinin uygulanması sonucunda (kişilerin, hizmetlerin, malların ve sermayenin serbest dolaşımı) uluslararası karayolu taşımacılığı sektörü değişimleri takip
etmiş, AB iç pazarının fırsatlarını yakalamıştır.
Sektörün istikrarlı büyümesi, şirketlerde uluslararası trafik için kullanılan taşıt
sayısına doğrudan karşılık gelen, taşımacılara verilen topluluk lisanslarının ve bu
lisansların onaylı gerçek nüshalarının sayısını (Şek. 6) teyit etmektedir.
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Şekil 6: 2003-2020 döneminde topluluk lisansına sahip şirket sayısı ve bu
lisansların gerçek onaylı nüsha sayıları ve yüzde değişimi [y/y]

Şirket sayısı
Gerçek onaylı
nüsha sayısı
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Kaynak: GITD raporlarına dayalı çalışma.

Polonyalı taşımacıların filolarını ve gerçekleştirilen taşıma sayısını artırmalarını
sağlayan ve temel rekabet avantajlarını şekillendiren en önemli faktörler arasında
şunlar yer almıştır: yüksek hizmet kalitesi, Batı Avrupa’ya kıyasla daha düşük
işçilik maliyetleri ve Polonya’nın stratejik coğrafi konumu.
Şekil 7: 2004-2019 döneminde milyon ton-kilometre olarak Polonyalı
taşımacıların gerçekleştirdiği uluslararası karayolu yük taşımacılığı
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Kaynak: Eurostat verilerine dayalı çalışma.

Polonyalı karayolu taşımacıları tarafından gerçekleştirilen taşımaların yapısı yıllar içinde değişmiştir. 2005 yılında, taşınan malların yaklaşık %87’si AB ülkele-
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rine ihraç edilmiştir (2004’te yaklaşık %88). Çoğunlukla Almanya’ya %38 olacak
şekilde, Çek Cumhuriyeti’ne %7, Fransa’ya %6, (Rusya’ya %5) olarak gerçekleştirilmiştir. Hollanda ve İtalya’nın her biri %4’ün üzerindedir. AB ülkelerinden ithal edilen malların taşınması, bu taşımaların toplamda %94’ün üzerinde (2004’te
neredeyse %96) gerçekleşmesiyle daha da büyük bir paya sahip olmuştur. Almanya’dan %42, Çek Cumhuriyeti’nden %7 şeklinde gerçekleşmiştir. Hollanda ve
İtalya’nın her biri %6 olarak hesaplanmıştır. Fransa ve Slovakya’nın her biri %5,
Belçika’nın ise %4’ün üzerinde gerçekleşmiştir. Durum, AB ile ticaretin artması
lehinde değişiklik göstermiştir. 2019 yılında, Avrupa Birliği’ne ve Avrupa Birliği’nden dışarıya taşınan mallar ihracatta %95’in üzerinde ve ithalatta %93’ün
üzerinde gerçekleşmiştir (Şek.3). Polonyalı taşımacıların ana faaliyet alanı Avrupa Birliği’dir.
Şekil 8: 2019 yılında Polonyalı taşımacılar tarafından gerçekleştirilen
Polonya’dan ihracat ve Polonya’ya ithalatın ana yönleri

Kaynak: GUS verilerine dayalı çalışma.
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Şekil 9: Polonyalı taşımacıların çeşitli taşıma türleri bakımından
uluslararası karayolu taşımacılığında 2019 yılındaki taşımacılık performansı
ve bir önceki yıla göre artışı [milyon tkm]
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+ %12,9
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Kaynak: Eurostat verilerine dayalı çalışma.

Gerçekleştirilen tüm taşımaların yalnızca yüzde birkaçı AB dışındaki ülkelere/
ülkelerden yapılan taşımalardır. AB karayolu taşımacılığı pazarına ortak erişimi
düzenleyen kurallar, AB içi trafikte ikili, transit, çapraz ticaret ve kabotaj geçiş
belgelerine ilişkin gereklilikleri ortadan kaldırmıştır.
Ancak, AB dışındaki ülkelerden AB’ye veya AB’den AB dışındaki ülkelere yapılan taşıma operasyonlarında,
+ %13,4 bazı ülkeler üçüncü ülkelere yönelik uygun geçiş
belgesi alma zorunluluğunu saklı tutmuştur. Hem AB içindekiler32 hem de AB
dışındakiler33 olabilir. AB’de bu tür taşımalara katı sınırlamalar getiren 11 ülke
bulunmaktadır. 2021’de Polonya, 11’i Avrupa Birliği üyesi olan 31 ülke34 ile tek
karayolu geçiş belgesi alışverişinde bulunmuştur. Bu taşımalara alternatif olarak,
bir ülke lisansın kullanımı dışında bırakılmadığı sürece ECMT lisansları kullanılabilir. 2021’de koşullu olarak değiştirilen tek geçiş belgesinin toplam sayısı 650
651 idi.
Pazara erişim bağlamında Polonya’nın Avrupa Birliği’ne katılımı
Bu süreç, Polonya parlamentosunda gerçekleştirilen kısmen serbest seçimlerle
Polonya’da komünist kontrollü bir ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçişi
içeren sosyal, siyasi ve ekonomik dönüşümlerin başlangıcı olarak sembolik bir
tarih olan 1989’dan sonra başlamıştır.
32
33
34

Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate link
Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate link
Information of Office for International Transport, General Road Transport Inspectorate, link
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Sonuç olarak, özel şirketlerin gelişmesini sağlayan sistematik olarak liberalleştirilmiş ekonomik düzenlemeler ve kolaylaştırılmış kurallar söz konusuydu. Bu
değişikliklerden önce, yalnızca birkaç düzine devlete ait işletme uluslararası karayolu taşımacılığı yapma yetkisine sahipti. Bunların hepsi Polonya Uluslararası
Karayolu Taşımacıları Birliği’ne üyeydi (ZMPD).
1982’de Polonya, 28 ülke ile karayolu geçiş belgesi alışverişinde bulunmuştur.
1987’de Polonyalı şirketler 101 bin yabancı geçiş belgesi kullanmıştır. İlerleyen
yıllarda takas edilen ve kullanılan geçiş belgesi sayısı ortalama %23 oranında artmıştır. Taşımacılık hizmetlerinin ana yönü Almanya, SSCB, Fransa, Hollanda ve
İtalya olmuştur. Ayrıca Almanya, Polonyalı taşımacıların transit geçişi açısından
başı çeken ülke olmuş ve bu, tüm yabancı taşımacıların Polonya üzerinden yaptığı seyahatlerin üç katı olarak gerçekleşmiştir.35
1989’dan itibaren yaşanan dönüşümler ve yeni düzenlemeler, tescilli her şirketin
uluslararası taşımacılık yapabilmesi sonucunu doğurmuştur; bu durum, karayolu
geçiş belgelerinin dağıtımında aksaklıklara ve yeterli sayıda olmamasına neden
olmuştur (geçiş belgesi başvurularının sadece yarısı karşılanabildi). Sonuç olarak, yetkili makamlar, yalnızca belirli yasal gereklilikleri karşılayan şirketler için
uluslararası taşımacılık alanında sınırlı sayıda imtiyazlar getirmiştir.
Polonya ile Avrupa Toplulukları arasında 19 Eylül 1989’da imzalanan ticari ve
ekonomik işbirliğine ilişkin Anlaşma, Polonya ekonomisini AB ile ticarete açmanın başlangıcı olmuştur.36 Anlaşma, GATT’ta yer alan kuralların uygulanmasını
teyit etmiş ve Topluluğa yapılan ithalattaki nicel kısıtlamaların kaldırılmasıyla bu
kuralları genişletmiştir. Karayolu taşımacılığı alanında herhangi bir iyileştirme
üzerinde anlaşmaya varılmamıştır.
Bir sonraki adım 25 Mayıs 1990’da atılmıştır. Polonya, Avrupa Toplulukları ile bir
ortaklık anlaşması müzakerelerini başlatmak için resmi başvuruda bulunmuştur.
Bu, 16 Aralık 1991’de nihayete erdirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.37 Anlaşma, taşımacılık ile ilgili hükümler içermektedir. Deniz taşımacılığı için pazara erişimde anlaşmaya varılmış kolaylaştırıcı çözümler bulunmaktadır (madde 56). Hava
35
36
37

Long distance transport, 50 years of Association of International Road Transport Carriers in Poland,
ZMPD , Warsaw 2008.
Agreement between the Polish People’s Republic and the European Economic Community on trade
and commercial and economic cooperation, drawn up in Warsaw on September 19, 1989. Journal of
Laws Dz.U. 1990 nr 38 poz. 214
Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their
Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of the other part, EUR-lex , Układ
Europejski link
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ve kara taşımacılığı için bunların başka ayrı anlaşma hükümlerine tabi olacağına dair işaretler bulunmaktadır. Sayfa 5’te, geçiş döneminde, serbestleştirme
amaçlarına ve Tarafların pazarlarına karşılıklı erişime hizmet ettiği ve yolcuların
ve malların hareketini kolaylaştırdığı sürece hava ve iç taşımacılık alanında Polonya’nın idari, teknik ve diğer kurallar dahil olmak üzere mevzuatını o esnada
mevcut Topluluk mevzuatına kademeli olarak uyarlayacağına dair onaylanmış
varsayımlar bulunmaktadır. Bu, Polonya’nın AB yolunda karayolu taşımacılığı
pazarına erişimi tamamen serbestleştirmesi ve imtiyazları tasfiye etmesi gerektiği
anlamına gelmekteydi.
80. Maddede, Polonya’nın idari, teknik ve diğer engelleri kaldırarak, yolcuların ve
malların hareketini kolaylaştırması ve taşımacılık pazarına erişimi iyileştirmesi amacıyla anlaşmanın Taraflarının işbirliğini geliştireceklerine ve yoğunlaştıracaklarına
ilişkin beyanlara yer verilmiştir. Deklarasyon da ayrıca işletme standartlarının, Topluluk’taki standartlarla karşılaştırılabilir şekilde, ulaşması gereken başarı seviyesi de
belirtilmiştir. Odak noktası önceliklerdi, fakat transit koşullarının kademeli olarak
hafifletilmesi dahil olmak üzere karayolu taşımacılığına da değinilmiştir.
Uygulanabilir kuralların yakınlaştırılması, Polonya açısından taşımacılık alanının dışındaki alanlarda yükümlülüklerle sonuçlanmıştır. Bunlar, örneğin çeşitli
malların ithalatına ilişkin yasakların kaldırılmasıyla ilgili yükümlülüklerdir (Ek
V). Polonya, 6. maddede atıfta bulunulan geçiş dönemleri boyunca, Topluluk
kuruluşları veya şahısları tarafından topraklarında operasyonların kurulmasını
kolaylaştıracak ve ticaretle ilgili hususlara yönelik geniş bir kapsam ile birlikte
mallara ve diğerlerine tercihli muamele uygulayacaktır.
Polonya ile yapılan Anlaşmanın tamamı, Avrupa Birliği Antlaşması’nın (Maastricht) yürürlüğe girmesinden üç ay sonra, 1 Şubat 1994’te yürürlüğe girmiştir,
ancak ticaretle ilgili kısım 1 Mart 1992’de yürürlüğe girmiştir.
Üyelik müzakerelerinin başlamasından önce bile, Haziran 1993’te Kopenhag’daki Avrupa Konseyi toplantısında, AB Üye Devletleri, şu anda AT ile ilişkili olan
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ekonomik ve siyasi kriterleri karşıladıktan sonra AB üyesi olacaklarını resmen onaylamışlardır.
8 Nisan 1994’te Polonya Cumhuriyeti hükümeti Atina’da Avrupa Birliği’ne üyelik için resmi bir başvuruda bulunmuştur. 9-10 Aralık 1994’te Essen’de yapılan
Avrupa Konseyi zirvesi esnasında, üye devletler, Birliği ilişkili ülkeleri içerecek
şekilde genişletme isteklerini yeniden teyit etmişler ve kabul edilen işbirliği alanlarını ve biçimlerini tanımlayan bir katılım öncesi stratejisini kabul etmişlerdir.
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Adaylar için, toplulukların iç pazarında faaliyet göstermeye hazırlığın kolaylaştırılması için yöntemleri belirten bir rehber oluşturulmuştur. Polonya hukukunun
uyarlanmasına ilişkin olarak üç aşama önerilmiştir. Birincisi, pazara erişimle ilgili hükümlerin uyumlaştırılmasını, ikincisi, toplu taşıma girişimcileri için kamu
yardımı ve mali ödenek alanındaki kuralların uyumlaştırılmasını, üçüncüsü ise,
özellikle kabotaj olmak üzere, pazara erişimle ilgili diğer yasal düzenlemelerin
uyarlanmasını kapsıyordu.38
Beyaz Kitap olarak adlandırılan katılım stratejisinin resmi teyidi 39 (kanunun iç
pazarın gereksinimlerine uyarlanması hakkında) Haziran 1995’te Cannes Avrupa Konseyi’nde kabul edilmiştir. Polonya hükümeti tarafından kabul edilen
Beyaz Kitap ve yıllık hazırlık programları, Polonya’nın AB ile ilişkilerinin çerçevesini ve perspektiflerini tanımlamıştır. Bunlar arasında, özellikle taşımacılık
alanında da belirgin aktif rekabet politikası (2.29), Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri
ile ikili anlaşmalar yapmak için özel yetkiler (4.19) ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak (2.21) bulunuyordu.
Sonuç olarak, Polonya güvenlik ve sosyal kurallara uymak ve Topluluk taşımacılarına karşı karayolu vergisi veya KDV sistemleri aracılığıyla doğrudan veya
dolaylı olarak uygulanan ayrımcılıktan vazgeçmek zorunda kalmıştır.40
Polonya, siyasi dönüşümün en başından itibaren Avrupa Birliği’nden finansal
yardım almıştır. 1990–2000 yıllarında PHARE programı çerçevesinde, toplam
2,604 milyon Euro tutarında hibe tahsis edilmiştir. PHARE programında bu dönemde taşımacılık ve özellikle taşımacılık altyapısının modernizasyonuna yönelik harcamalar, bu fonların yaklaşık %23’ünü oluşturmuştur - yılda ortalama 25
milyon Euro olarak 381 milyon Euro. Aday ülkeler 2000-2006 için Avrupa mali
perspektifine zaten dahil edilmişti. Katılım öncesi yardım, üyelikten kaynaklanan
taahhütlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için temin edilmiştir.
6 Eylül 2001 tarihli Polonya Karayolu Taşımacılığı Yasasında41, AB müktesebatının büyük bir kısmı, pazara erişim ve sosyal konularla ilgili olarak Polonya hukuk
düzenine uygulanmıştır. Bu yasa, 98/76/EC sayılı Direktif uyarınca mali teminat
38
39
40
41

Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska,
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p. 232, 235, link
White Paper on the Preparation of the Associated Countries of Central and Eastern Europe for
Integration into the Internal Market of the Union (COM(95)163) link
Agenda 2000 - Commission Opinion on Poland’s Application for Membership of the European
Union link
Polish Official Journal Ustawa o transporcie drogowym Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371.
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tutarına ve ayrıca Mesleki Yeterlilik Sertifikasına (CPC) sahip işletmeyi yöneten
kişilere ilişkin hükümler içeriyordu.
Değişikliklerin sonuçları öyle oldu ki, uluslararası taşımacılık yapan her taşıt ve
belirli bir taşımacılık alanı ile ilgili birçok idari karar yerine, motorlu taşıtların
tescil numaralarının bir listesini ve lisansın onaylı gerçek nüshalarını ve tescil
numaraları listesini içeren eki ile birlikte tek bir lisans uygulamaya konmuştur.
Buna ek olarak, girişimcilere 1 Ocak 2002’den 1 Ocak 2004’e kadar olan dönemde Karayolu Taşıma Kanununda belirtilen şartlara uyma zorunluluğu getirilmiştir.42 Taşımacıların yasanın gerekliliklerine uyumlu hale getirilmesi için son tarih
daha sonra Polonya’nın Avrupa Birliği’ne katılım tarihine ertelenmiştir. Taşımacılık operasyonlarının yürütülmesi alanında taşımacıların lisanslarını sınırlayan
hükümlerde çok önemli bir değişiklik meydana gelmiştir. O ana kadar lisanslar,
taşımacılara sadece tayin edilen ülkelere taşıma yapma yetkisi verecek şekilde
gruplara ayrılmıştı. Bunlar, tüm ülkeler için geçerli hale geldiler. 2004 yılının
başında, Polonya Uluslararası Taşımacılık Ofisi, AB formlarına göre topluluk lisansları vermeye başlamıştır.
Dahası, girişimciler sadece uygun eğitimlere sahip şoförleri çalıştırmakla yükümlü tutulmuştur. Ayrıca, karayolu taşımacılığı girişimcilerinin43 kontrollerinin AB tarafından yürütülmesine ilişkin hükümler uygulanmıştır44. Eş zamanlı
olarak, Karayolu trafik kanunu,45 karayolu taşımacılığında profesyonel şoförlerin eğitimlerine asgari gereklilikler getirmiş, taşıtların yola elverişlilik testlerine
asgari gereklilikler uygulamıştır. Taşıtlarda hız sınırlama cihazlarının kurulumu
ve kullanımına ilişkin gereksinimler getirilmiştir46. Ulusal ve uluslararası trafikte
izin verilen maksimum ebatlar ile uluslararası trafikte izin verilen maksimum
ağırlıklar16, Topluluk sınırları içinde hareket eden belirli karayolu taşıtları için be-

42
43
44
45
46

Report on functioning of international road transport during the period 1.01.2003-1.01.2004.
Ministry of Infrastructure, 2004.
Council Regulation (EEC) No 4060/89 of 21 December 1989 on the elimination of controls
performed at the frontiers of Member States in the field of road and inland waterway transport
Official Journal L 390 , 30/12/1989 P. 0018 - 0021
Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council of 6 June 2000 on the technical
roadside inspection of the roadworthiness of commercial vehicles circulating in the Community
Official Journal L 203 , 10/08/2000 P. 0001 - 0008
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602
Council Directive 92/6/EEC of 10 February 1992 on the installation and use of speed limitation
devices for certain categories of motor vehicles in the Community Official Journal L 057 , 02/03/1992
P. 0027 - 0028
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lirlenmiştir. Ek olarak, güvenlik danışmanlarının nitelikleri (DGSA) 47 dahil olmak
üzere, tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik yollara48 ilişkin Üye Devletlerin yasalarının yakınlaştırılmasına dair kurallar getirilmiştir. Ayrıca Polonya, AB üye ülkelerinde kabotaj taşımacılığı operasyonları için üç yıllık geçiş dönemi uygulamayı
kabul etmiştir; bu sürenin müteakip iki yıl boyunca uzatılabilmesi de söz konusuydu. Bu dönemlerde, Polonyalı taşımacılar resmi olarak AB’de kabotaj operasyonları
gerçekleştiremediler. Bu, mütekabiliyet esasıan göre uygulanmıştır; bu da, diğer ülkelerden gelen taşımacıların Polonya’da kabotaj operasyonları gerçekleştiremeyeceği anlamına geliyordu. 30 Nisan 2009 tarihinden sonra, her iki Tarafın da 3118/9349
sayılı tüzüğe göre bu tür operasyonları gerçekleştirmesi kabul edilmiştir.
10 Haziran 2002’de taşımacılık politikası alanındaki müzakereler kapatılmıştır.
31 Aralık 2010 tarihine kadar bir geçiş süresi kararlaştırılmıştır. Polonya, demiryolu taşımacılığındaki taşımacılık politikası ve en ağır taşıtlara yönelik olarak
Polonya karayolu ağının uygunluğu ile ilgili olarak geçiş dönemleri elde etmiştir.
Polonya’da ve diğer aday ülkelerde Avrupa Birliği yasalarının iç hukuka aktarımının, üyeliğe hazır olma tarihi olarak belirtilen tarihe kadar tamamlanması gerekiyordu. Polonya örneğinde bu, mevcut düzenlemelerin birçoğunun 2002 yılı
sonuna kadar değiştirilmesi gerektiği anlamına geliyordu.
Bu arada, Polonya’nın AB’ye katılımının arifesinde, kotalar halinde takas edilen
yeterli sayıda karayolu geçiş belgesinin olmaması ve Polonya ile diğer ülkeler arasındaki ikili anlaşmaların karmaşık şekilde gerçekleştirilmesi, ana koridorlarda
ticaretin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesine engel olmuştur. Örneğin PolonyaAlmanya sınırında sorun meydana geldi50. Almanya, Polonya ile ikili ticaretin
2004’ten51 önce yıldan yıla artmasına rağmen, Polonyalı taşımacıların için karayolu geçiş belgelerinin sayısını artırmamıştır52.
47
48
49
50
51
52

Council Directive 96/35/EC of 3 June 1996 on the appointment and vocational qualification of safety
advisers for the transport of dangerous goods by road, rail and inland waterway Official Journal of
the European Communities, L 145, 19 June 1996
Council Directive 94/55/EC of 21 November 1994 on the approximation of the laws of the Member
States with regard to the transport of dangerous goods by road Official Journal L 319 , 12/12/1994 P.
0007 - 0013
Council Regulation (EEC) No 3118/93 of 25 October 1993 laying down the conditions under which
non-resident carriers may operate national road haulage services within a Member State Official
Journal L 279 , 12/11/1993 P. 0001 - 0016
Letter of Minister of Infrastructure in Poland with answer to the Marshal of Upper Chamber of
Polish in relation to lack of German road permits (link)
‘Poland-Germany cooperation’, Market Economy Research Institute p. 9-10. (link)
Report of functioning international road transport in 2005, International Transport Service Office
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13 Aralık 2002’de Kopenhag’da Avrupa Konseyi, Polonya ve AB üyeliği için diğer
dokuz aday ülke ile (Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta,
Slovakya, Slovenya ve Macaristan) katılım müzakerelerinin sonucunu onaylamıştır. Daha sonra, 16 Nisan 2003’te Atina’da, Katılım Antlaşması 25 ülkenin (15
Üye Devlet ve nihayetinde Avrupa Birliği’ne katılan ülkeler olan yukarıda belirtilen aday ülkelerden 10’u) temsilcileri tarafından resmen imzalanmıştır.
Bu, Polonya makamlarının AB müktesebatını Polonya hukuk sistemine uygulayan
yeni kanunları veya mevcut kanunlarda yapılan değişiklikleri kabul etme bakımından sergilediği başarılı çabalarını tasdik etmiştir.
Temel olarak, standartların ve yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması, taşımacılık
altyapısının uyarlanması, yerel taşımacılık şirketlerinin modernizasyonu ile ilgiliydiler. 1999 yılında, aday ülkeler tarafından uygulanması gereken yaklaşık 170 yasal
düzenleme vardı ve katılım öncesi dönemin sonunda yaklaşık 300 yasanın uygulanması gerekiyordu53.
Polonya’daki karayolu altyapısının kalitesiz olmasının bir sonucu olarak, [96/53]
sayılı Direktifte54 belirtilen sınırlara uymayan taşıtların ağırlıkları ve aks başına
ağırlıkları için kararlaştırılan bir geçiş süresi bulunuyordu. Söz konusu Direktifin
Ek I’inin 3.4 kategorisinin sınır değerlerine uyan taşıtlar, Polonya ulusal aks ağırlığı sınırlarına uymaları durumunda 31 Aralık 2010 tarihine kadar Polonya karayolu ağının yalnızca yenilenmemiş kısımlarını kullanmak zorundaydı55. Ayrıca
Polonya, 2009 yılına kadar, yukarıdaki direktifte belirtilen maksimum parametreleri karşılayan, ancak Polonya ulusal normlarını aşan taşıtlar için ana transit
karayolu ağındaki otoyol geçiş ücretlerini tahsil etme hakkını elde etmiştir.
Polonya, ağır vasıtaların ücretlendirilmesi ve vergilendirilmesiyle ilgili yasalar
üzerinde ayarlama yapmak zorunda kalmıştır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 1999/62/EC sayılı direktifi, Polonya’da vinyet sisteminin kullanılması için
53
54

55

of Ministry of Infrastructure p.22 (link)
Prawne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej, Magda Majewska rozprawa doktorska,
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa, Białystok 2016, p. 236, link
Council Directive 96/53/EC of 25 July 1996 laying down for certain road vehicles circulating within
the Community the maximum authorized dimensions in national and international traffic and the
maximum authorized weights in international traffic Official Journal L 235 , 17/09/1996 P. 0059 0075
Act concerning the conditions of accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the
Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the
Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic and
the adjustments to the Treaties on which the European Union is founded Official Journal of the
European Union, L 236, 23 September 2003
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temel oluşturmuş ve ayrıca farklı taşıt türleri ve taşıt kombinasyonlarına uygulanması gereken asgari vergi seviyesini belirlemiştir.
Polonya’nın Avrupa Birliği’ne katılma konusundaki çabalarını ve bunların etkilerini fark eden bazı ülkeler, taşımacılık pazarlarına erişimi kısmen veya tamamen
serbestleştirmeye karar vermişlerdir. 1 Ocak 2003 itibariyle, Polonyalı taşımacılar
Danimarka’dan / Danimarka üzerinden üçüncü ülkelere ve üçüncü ülkelerden
Danimarka’ya yapacakları taşımacılık faaliyetleri için geçiş belgesine sahip olma
yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır.
7-8 Haziran 2003’te Polonya’nın Avrupa Birliği’ne katılımı konusunda ülke çapında bir referandum yapılmıştır. Polonyalılar, Polonya Cumhuriyeti’nin Avrupa
Birliği’ne Katılım Antlaşması’nın onaylanmasına rıza göstermiş, halkın %77’si
lehte, %23’ü aleyhte oy kullanmıştır.56
2003 yılında Avrupa Birliği’ne girmeden hemen önce Polonya, 11’i ‘eski’ Avrupa
Birliği üyesi olan 42 ülke ile karayolu geçiş belgesi alışverişinde bulunmuştur 57.
Tablo 1. Polonya’nın AB’ye girişinden önce takas edilen geçiş belgelerinin
toplam sayısı
yıl
Polonyalı taşımacılara verilen karayolu geçiş belgelerinin sayısı

2000

2001

2002

901 245

975 638

1042 406

Kaynak: Uluslararası Taşımacılık Ofisi (GITD) bilgileri.

Polonyalı taşımacılar için karayolu geçiş belgesi gerekliliklerinin kaldırılması sürecinde daha ileri adımlar atılmıştır. Portekiz, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren
aşağıdaki şekillerde taşıma operasyonlarına dair yükümlülükleri karşılıklı olarak
kaldırmıştır:
■ Polonya ve Portekiz arasında
■ Portekiz toprakları üzerinden transit olarak.
Ancak 30 Nisan 2004’e kadar Polonyalı taşımacıların Portekiz ile üçüncü ülkeler
arasında taşıma faaliyetleri gerçekleştirmek için geçiş belgesi alma zorunluluğu
devam etmiştir. 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Topluluk lisansı tüm bu taşımaları gerçekleştirmek için yeterli bir belge haline gelmiştir.58
56
57
58

State Election Commission - information on 2003 referendum results - link
Information of Office for International Transport GITD 85/2003
Information of Office for International Transport GITD 91/2003
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Benzer bir durum İsveç ile de söz konusuydu. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren,
1 Ocak 1993’ten önce ilk kez tescil edilmiş taşıtlar için Polonya ile İsveç arasında karayolu taşımacılığı ve transit geçiş belgelerine sahip olma şartı kaldırılmıştır. Bu adım daha fazla muafiyet sağlamıştır; çünkü daha önce 1 Ocak 1993’ten
(EURO1) 59 sonra ilk kez tescil edilen taşıtlar için çift taraflı geçiş belgesi alma
zorunluluğu bulunmuyordu.
Ayrıca Almanya, EURO 3 + taşıtlarla Almanya’ya, Almanya’dan, Almanya üzerinden gerçekleştirilen tüm operasyonlar ve içinde AB lisansının onaylı gerçek
nüshasına sahip olan taşımacıları bulunduran tüm taşıtlarla Almanya üzerinden
(transit olarak) gerçekleştirilen tüm operasyonlar için Polonyalı taşımacıları geçiş
belgesine sahip olma zorunluluğundan 1 Ocak 2004 itibariyle muaf tutmuştur.
1 Mayıs 2004’te Polonya, Avrupa Birliği’ne üye oldu. Topluluk lisansına sahip tüm
Polonyalı taşımacılar, AB içi ilişkilerde herhangi bir ek geçiş belgesine sahip olma
zorunluluğu olmaksızın ikili, transit ve çapraz ticaret taşımalarını gerçekleştirme
yetkisine sahip oldular (1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren kabotaj operasyonlarına genel kurallarla izin verildi).
Coğrafi konuma bağlı olarak, bazı AB ülkeleri 1 Mayıs 2004’ten itibaren Polonyalı
taşımacıların üçüncü ülke geçiş belgelerine sahip olma zorunluluğunu kaldırma
kararı almıştır60. Bu karar, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Slovakya, Slovenya tarafından, taşıma operasyonunun doğal transit yolunun Polonya topraklarından geçtiği durumlar için alınmıştır. Üçüncü bir ülkeye/ülkeden taşımacılık
sırasında Polonya topraklarından doğal transit geçiş koşulu, seyahat esnasında Polonya’yı geçerken en kısa rotanın kullanılması durumunda yerine getirilmektedir.
Belçika, Portekiz, Danimarka, Fransa, İspanya, Hollanda, Lihtenştayn, Lüksemburg’a giden/gelen trafikte üçüncü ülkelerden geçiş belgesi alınması gerekmemektedir. Zorunluluktan vazgeçmeyen ülkeler şunlardır: Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Litvanya, Letonya, Romanya, İsveç, Macaristan.
Diğer ülkeler, 2004’ten beri Polonya ile üçüncü ülke geçiş belgesi alışverişi yapmayan bir gruptan oluşmaktadır ve bu üye ülkelere/ülkelerden ‘üçüncü ülke’ taşımaları gerçekleştirmek, bir tek taşıtta geçerli bir ECMT lisansının bulunması
gerekliliği ile mümkündür: bu ülkeler Yunanistan, İrlanda, Malta ve İtalya.
Polonya’nın AB’ye girişi, AB üyesi olmayan ülkelerle takas edilen geçiş belgesi
kotalarıyla ilgili durumu değiştirmedi. Polonya, ikili anlaşmaları değiştirme sü59
60

Information of Office for International Transport GITD 19/2004
Information of Office for International Transport GITD link
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reçlerini başlattı, ancak yalnızca standart taşıt tanklarında vergiden muaf yakıt ithalatının sınırları, gerçekleştirilen taşımacılık operasyonları için mali anlaşmalar
gibi geçiş belgesi dışında kalan konularla ilgili olarak başlattı. AB hukuku, AB ile
ilgili üçüncü ülke arasında bu alanda gerekli anlaşma yapıldığı sürece, üçüncü ülkelerle ikili anlaşmaları şekillendirme serbestisini üye devletlere bırakmaktadır61.
2021’de AB karayolu taşımacılığı pazarı, daha fazla Polonya perspektifi
Polonya ve AB karayolu taşımacılığı sektörü, önümüzdeki birkaç yıl içinde birçok
değişiklikle karşı karşıya kalma aşamasındadır. Avrupa Komisyonu’nun ve üye
devletlerin hükümetlerinin odak noktası çevreye, güvenliğe, verimliliğe, sosyal
iyileştirmeye özen gösterilmesidir. Bu durum, söz konusu görevlerin uygulanmasına yönelik uygun bir politikanın oluşturulmasını teşvik etmektedir; ancak buna
yönelik yaklaşım hala gelişim aşamasındadır ve koşullara göre ayarlanmaktadır.
2011 yılında, Rekabetçi ve kaynakları verimli kullanan bir taşımacılık sistemine
doğru Tek Avrupa Taşımacılık Alanına Giden Yol Haritası başlıklı Beyaz Kitap
yayınlanmıştır62. Bu belgenin ilkeleri; vatandaşların ve yüklerin hareketlerini kolaylaştıracak, maliyetleri azaltacak ve Avrupa taşımacılığının sürdürülebilirliğini
artıracak tek bir Avrupa taşımacılık alanı oluşturmayı önermektedir.
Karayolu taşımacılığı pazarlarının daha da açılması amacıyla, özellikle karayolu
yük taşımacılığının piyasa durumu, karayolu kullanım ücretleri, sosyal ve güvenlik mevzuatı, mevzuatın Üye Devletlerdeki iç hukuka aktarılması ve uygulanmasına ilişkin incelemeler ilan edilmiştir. Özellikle de kabotaj alanında kalan
kısıtlamaların kaldırılması hususu duyurulmuştur.
Sonuç olarak, gelecek birkaç yıl boyunca uygulanacak takograf kuralları belirtilmiş
ve yeni nesil takograflar tanıtılmıştır63. Polis ve icra memurlarına karayolu taşımacılığı teşebbüslerine ilişkin AB kayıtlarına erişim izni verilmiştir. Profesyonel taşımacılıkla ilgili olarak AB kurallarının ihlaline yönelik uyumlaştırılmış yaptırımlar
getirilmiştir. Yeni teknolojileri ve ihtiyaçları teşvik eden taşıtların ağırlık ve boyutlarına ilişkin mevzuatın uyarlanmasına ilişkin hususlar yer almaktadır (örneğin;
61
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Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 Of The European Parlıament And Of The Councıl of 21
October 2009 on common rules for access to the international road haulage market (link)
White Paper - Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource
efficient transport system, European Commission, link
Regulatıon (Eu) 2020/1054 Of The European Parlıament And Of The Councıl of 15 July 2020
amending Regulation (EC) No 561/2006 as regards minimum requirements on maximum daily and
weekly driving times, minimum breaks and daily and weekly rest periods and Regulation (EU) No
165/2014 as regards positioning by means of tachographs, link
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batarya ağırlığı, daha iyi aerodinamik performans). Yeni ağır hizmet vasıtalarında
enerji tüketimini ve emisyonları azaltan yeni hükümler getirilmiştir64.
Bununla birlikte, yukarıdaki genel politikaya rehberlik eden varsayımlar, son birkaç yılda kısmen değiştirilmiştir. Farklı çıkarlar bazı ülkeleri ‘eski AB üye ülkeleri’
ve diğerleri olarak ayırmıştır; korumacı yaklaşımlar, örneğin sürücü ücretlerine
ilişkin ulusal kuralların her AB üye devleti tarafından ayrı ayrı uygulanmasıyla
daha yoğun hale gelmiştir.
AB karayolu taşımacılık pazarının daha fazla açılması tartışmalı hale gelmiştir.
Bu eğilim Hareketlilik Paketi I’de doğrulanmıştır65.
Sonuç olarak, diğerlerinin yanı sıra yeni koşullar getirilmiştir: bir yük taşıtının
her sekiz haftada bir tescilli olduğu Üye Devlete zorunlu olarak dönmesi, uluslararası kombine taşımacılık operasyonlarında kabotaj kotalarının uygulanması, sürücünün 4 haftada bir taşımacının operasyon merkezine/sürücünün evine
zorunlu dönüşü, faaliyeti gerçekleştiren taşımacılık operasyon şirketinin türüne
bağlı olarak sürücülerin görevlendirilmesiyle ilgili özel çözümler ve maaş esaslarını işçi ücreti olarak nitelendiren yeni kurallar.
Bu yeni önlemler, Polonyalı taşımacıların maliyetlerini önemli ölçüde artıran ve
yalnızca AB taşımacılık pazarında değil, aynı zamanda AB-AB dışı ilişkilerinde
de rekabet konumlarını kötüleştiren yeni zorluklarla başa çıkmak zorunda kalmasına neden olmuştur. Polonya’da, 2022’de işçilik maliyetlerinin yüzde 30-40
oranında artması ve ayrıca uluslararası karayolu taşımacılığının yeniden düzenlenmesi beklenmektedir66. Bu durum, çapraz ticaret ve kabotaj hizmetleri kapsamında pazara kısıtlı erişimle ilgili olarak gelirlerin azalmasını içermektedir. Ayrıca, Polonyalı taşımacılarının hizmetlerinin AB pazarlarından Polonya pazarına
kayması, düzenlemelerin artan karmaşıklığı nedeniyle özellikle küçük taşımacılar için risklerin ve iş yapmanın önündeki engellerin artması ve bugün birçok dış
pazarda faaliyet gösteren taşımacıların Polonya toprakları üzerinden uluslararası
hale gelmek zorunlu kalması öngörülmektedir.
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Regulation (EU) 2019/1242 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 setting
CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles and amending Regulations
(EC) No 595/2009 and (EU) 2018/956 of the European Parliament and of the Council and Council
Directive 96/53/EC, link
Mobility Package I, link
Transport of the Future - prospects for the development of road transport in Poland in 2020-2030,
PwC 2019 link
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Buna ek olarak, Polonyalı taşımacıların altını çizdiği husus, AB dışı taşımacılarla
ilgili sınırlarda kalıcı kontrollerin olmaması durumlarını daha da kötüleştirmesi
ve buna mukabil AB taşımacılarının, karayolu geçiş belgesi gereklilikleri sebebiyle tüm kamyonların sınır kontrollerini tam olarak uygulayan AB dışı ülkelere
girmesidir.
Bu yeni durumun, fırsatlar ve rekabet koşulları açısından Polonyalı taşımacılar
için oldukça hassas bir konu olduğu görülmektedir. Pazara erişimin daha fazla
serbestleştirilmesine veya “kazan-kazan” çözümleri olmaksızın pazara girişe dayanan yaklaşım oldukça şüphelidir. Karayolu taşımacılığı pazar paylarını kaybetme riskleri ve potansiyelleri, pazar perspektifinin açılmasından çok daha yakın
bir yaklaşım teşkil etmektedir.
1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren, AB içi taşıma gerçekleştiren Polonyalı taşımacıların topluluk lisansına (şirketin tesislerinde) ve topluluk lisansının onaylı
gerçek nüshasına (taşıtta) sahip olmaları gerekmekteydi67. Bu belge, AB’den gelen taşımacıların AB’nin tüm topraklarında transit geçiş bakımından kısıtlamamasını sağlamıştır. Bu arada, diğer AB üyesi olmayan ülkelerle ilgili olarak giriş
ve geçiş sınırlamalarına ilişkin durumda değişikliğe yol açmamıştır. AB hukuku,
eğer bütün AB isterse, AB üyesi devletler ile AB üyesi olmayan ülkeler arasındaki
uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları alanındaki ilişkileri etkilememektedir. AB hukuku, AB ile ilgili üçüncü ülke arasında gerekli anlaşma imzalandığı
sürece, bu ülkeler arasında üzerinde anlaşmaya varılan ayrı gereksinimlerin durumunu şekillendirme serbestisini vermektedir68. Böyle bir anlaşmanın en yakın
tarihli örneği, bir tarafta Avrupa Birliği ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, diğer tarafta Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasındaki Ticaret ve
İşbirliği Anlaşmasıdır69; bu anlaşma, diğerlerinin yanı sıra, AB ve Birleşik Krallık
menşeli taşımacılar açısından, sözleşme tarafları arasında (bir taraftan diğerine
veya toprakları üzerinden) taşıma gerçekleştirirken uyulacak karayolu taşımacılığı gerçekleştirme kurallarını belirlemektedir.
Polonya’nın AB’ye girişi, karayolu taşımacılığı sektörü için geniş kapsamlı faydalar sağlamıştır. Polonyalı karayolu taşımacıları, katılımdan hemen sonra kabotaj
67
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Regulation Council Regulation (EEC) No 881/92 of 26 March 1992 on access to the market in the
carriage of goods by road within the Community (link)
Article 1 of regulation (EC) No 1072/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL of 21 October 2009 on common rules for access to the international road haulage market
(link)
Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy
Community,
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

215

AB’NİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMALARINA DAİR ARAŞTIRMA

için 5 yıllık geçiş dönemi ile AB pazarına erişim olanağı elde ettiler. Daha öncesinde temel engel olarak tanımlanan ve sektörün gelişmesinin önündeki engeller
kaldırılmıştır. O tarihte, diğer AB üye ülkelerinden gelen taşımacılar da topluluk
lisansı esasına dayalı olarak Polonya’ya/Polonya’dan/ Polonya üzerinden taşıma
gerçekleştirme olanağına sahip olmuşlardır. Ancak öte yandan, bu adım Polonya
yasalarında, taşımacılık kurallarında, mevzuatta, uygulamalarda ve normlarda
geniş kapsamlı değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Devlet harcamaları da
artmıştır. Polonya, karayolu altyapısını uygun hale getirmek zorunda kalmıştır;
AB finansal perspektifinden bakıldığında, 2007-2013 yılları arasında ulusal karayollarının iyileştirilmesi için 10 milyar Euro’nun üzerinde bir para harcanmıştır
ve bunun maliyetlerin %77’si iade edilmiştir70. 2013 yılına kadar 1500 km’den fazla birinci sınıf karayolunun açılışı yapılmıştır.
Polonya’nın AB’ye girişi, Polonyalı karayolu taşımacıları için AB içi taşımalarda
kuralların değişmesine neden olmuştur; ancak AB hukuku, bu ülkeler ve AB dışındaki üçüncü ülkeler arasında taşıma gerçekleştirme koşulları kapsamında, Polonya ile diğer AB üye ülkeleri arasındaki ikili karayolu taşımacılığı anlaşmalarını
değiştirmemiştir. Akit taraflar halen bu tür ilişkilere yönelik kuralları bağımsız
olarak koyabilmektedirler.
AB’nin uyguladığı temel serbestilerin bir sonucu olarak, özellikle Polonya - AB
sınırlarındaki malların serbest dolaşım serbestisi olmak üzere, kalıcı gümrük ve
sınır kontrolleri kaldırılmıştır.
Bu durum, bir yandan taşımacılara kesintisiz karayolu taşımacılığı yapma olanağı
sağlarken, diğer yandan farklı ülkelerden taşımacıların arasındaki rekabet alanında pazar dengesinin sağlanması açısından, etkin ve kapsamlı kontrol önlemlerini
ortadan kaldırmıştır. Ülkelere yol kenarı kontrolleri yapma olanağı sağlanmıştır;
taşımacılar bu durumun Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği dışından taşımacılar
arasında rekabet bakımından eşit fırsatlar sağlamadığı görüşüne sahiptir.
Sonuç olarak, Polonya’nın AB’ye girişi, pazara erişim alanında AB dışındaki ülkelerle yapılan ikili anlaşmaları değiştirmemiştir. Polonya’nın ana ticaret ortaklarından gelen taşımacılar, Polonya’ya/Polonya’dan taşımacılık operasyonunun
gerçekleştirilmesi durumunda uygun karayolu taşıma geçiş belgesine sahip olma
yükümlülüğü kapsamında kalmaya devam etmişlerdir; aynısı transit operasyonlar için de söz konusudur.
70

Road construction in Poland, Facts and myths, experiences and perspectives, PwC report link
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Hareketlilik Paketi ile getirilen sosyal mevzuat, AB dışından gelen taşımacıları kapsamamaktadır. Polonyalı taşımacılar için işveren olarak getirilen yeni yükümlülük, bazı durumlarda sürücülerin ücretlendirmelerinde diğer dış ülkelerin
maaş sisteminin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu tür çözümler, hakkında
düzenlenme bulunmayan bu faaliyet alanını AB dışından gelen karayolu taşımacılarına açık bırakmıştır ve aynı zamanda, Polonya (ve diğer AB) taşımacılarının
yüksek maliyetleri nedeniyle pazar paylarını kaybetme olasılığına ilişkin kaygıları daha da artırmıştır.

3

SEÇENEKLER VE TAVSİYELERE İLİŞKİN GENEL
ANALİZ

Uluslararası ekonomik hukukun hem uluslararası hem de yerel düzeyde yumuşak uygulama kabiliyetine sahip olması; DTÖ’nün geçiş serbestisi ve en çok
gözetilen ulus muamelesi gibi temel ilkelerinin karayolu taşımacılığı hizmetleri
sektörüne genellikle etkin bir şekilde uygulanmaması; DTÖ yasasının, transit geçiş serbestisinin geliştirilmesine yönelik olarak Üyelerinin karşılıklı işbirliği ve
koordinasyon çabalarına atıfta bulunmasını içermesi; DTÖ yasasının bölgesel
ticaret anlaşmalarına saygı göstermesi; taşıma türleri arasında dengeli bir taşımacılık dağılımının olmasının belirli bölgelerde karayolu taşımacılığına kısıtlamalar getirebilmesi ve Devletlerin hala egemenlik, çevre, yol güvenliği, tıkanıklık
veya kendi topraklarından serbest pazar erişimine veya transit geçişe dair yerel
rekabet endişelerinin olması hususları, uluslararası ekonomik hukuk sisteminin
mevcut yapısı uyarınca, Devletler arasında ikili taşımacılık anlaşmalarının sürdürülmesi veya akdedilmesi gerekliliğini canlı tutmaktadır.
ECMT/ITF Çok Taraflı Kota Sisteminin sabit olması ve ticaret hacmiyle orantılı
olarak büyüyen karayolu yük taşımacılığı hizmetleri sektörünün taleplerini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle, AB ile Üye Devletleri ve Türkiye arasındaki
karayolu taşımacılığı hizmetlerinde karşılıklı kota ve geçiş belgesi sistemini düzenlemek için Taraflar arasında ikili anlaşmalar yapmak, makul olarak uygulanabilir bir seçenek olarak görünmektedir.
Ayrıca, uluslararası ekonomi politikası ışığında pazara erişimin serbestleştirilmesinin, Taraflar için karşılıklı avantajlarla birlikte ticaret hacmini de artırma
etkisine sahip olduğu göz önüne alındığında, malların serbest dolaşımı taşımacılık yöntemleriyle sağlanabilir; çünkü bunun kaçınılmaz olarak ilişkili unsuru
ve ticaretin kolaylaştırılması, taşımacılığın kolaylaştırılmasını da kapsadığından,
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uluslararası ekonomi politikasının çıkarımlarını çevresel tahribat gibi olumsuz
sonuçlarla dengede gerçekleştirebilmek için karayolu taşımacılığı hizmetlerinin
nicel değil niteliksel düzenleme ve koşullara tabi tutulması gerekmektedir.
AB’nin doğal yetkileri olmadığı ve yalnızca Üye Devletleri tarafından verilen yetkileri kullanabildiği için öncelikle AB’nin karayolu taşımacılığına ilişkin anlaşmalar akdetme yetkisine sahip olup olmadığını ve eğer varsa, bir yanda AB ile
Üye Devletler ve diğer yanda Türkiye arasında karayolu taşımacılığı hizmetleri
sektöründeki uygulanabilir seçenekleri analiz etmeden önce bu yetkilerin doğasını incelemek daha iyi olacaktır.
3.1. AB’NİN KARAYOLU TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN ANLAŞMA
YAPMAYA DAİR YASAL YETKİSİ
Avrupa Birliği Antlaşması’nın (TEU) 4(2)(g) Maddesine göre, taşımacılık AB ve
Üye Devletler arasında paylaşılan yetkiler kapsamına girmektedir. Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın (TFEU) 91. Maddesi uyarınca, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, olağan yasama usulü uyarınca hareket ederek ve Ekonomik
ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine danıştıktan sonra, Bir Üye Devletin
topraklarına veya topraklarından ya da bir veya daha fazla Üye Devletin topraklarından geçen uluslararası taşımacılık için geçerli olan ortak kuralları ve yerleşik
olmayan taşımacıların bir Üye Devlet içinde taşımacılık hizmetlerini hangi koşullar altında yürütebileceklerini belirleyecektir.
TFEU’nun 216(1) Maddesi uyarınca, AB, Antlaşmaların öngördüğü durumlarda; AB
politikaları çerçevesinde, Antlaşmalarda belirtilen amaçlardan birinin gerçekleştirilmesi için bir anlaşmanın yapılmasının zorunluluk olarak ortaya çıktığı durumlarda;
yasal olarak bağlayıcı bir AB ikincil kanununda öngörüldüğü durumda veya ortak
kuralları etkilemesi veya kapsamlarını değiştirmesi muhtemel olması durumunda
üçüncü ülkeler veya uluslararası kuruluşlarla bir anlaşma akdedebilir.
TFEU’nun 207. Maddesine göre, taşımacılık alanındaki uluslararası anlaşmaların
müzakeresi ve akdedilmesi, Üçüncü Kısım’ın VI. Bölümüne ve TFEU’nun genel
antlaşma yapma prosedürünü belirleyen 218. Maddesine tabi olacaktır. Taşımacılığın geniş hizmet sunma serbestisi kavramı içinde düşünülmesine rağmen, bu
hükümle, alandaki uluslararası anlaşmaların, iç hukuk düzeninde uygulanmasıyla birlikte, Ortak Ticaret Politikası kapsamında değil, onun özel hükümlerine tabi
olarak ve TFEU’nun 218. maddesinde düzenlenen genel anlaşma yapma usulüne
göre yapılması gerektiği açıktır. Taşımacılık alanında uluslararası anlaşmaların
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müzakeresi ve akdedilmesi için Madde 207(5)’te Üçüncü Kısım VI. Başlığına ve
Madde 218’e atıfta bulunulması da, bu tür anlaşmaların müzakere edilmesi ve
akdedilmesinin, açık ve münhasır bir dış yetki olan Ortak Ticaret Politikasından
ziyade zımni yetkiler doktrinine tabi olduğunu teyit etmektedir.
Bu nedenle AB, esas olarak karayolu taşımacılığı alanında zımni dış yetkileri
paylaşmıştır. Müteakip durumlarda sözleşmenin içeriğine bağlı olarak, AB, bu
alanda münhasıran paylaşılan zımni dış yetkilerini kullanabilir: Üye Devletler
tarafından AB kurumları çerçevesi dışında üstlenilecek uluslararası yükümlülüklerin ortak kuralları etkileyebileceği veya iç pazardaki kapsamlarını değiştirebileceği durumlarda;71 AB’nin uluslararası anlaşmaya katılımının, AB hedeflerinden
birinin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ve bu yetkilerin önceden dahili olarak kullanılmasa bile dahili yetkilerini kullanmasına olanak tanıdığı durumlarda.72
Ayrıca, 1995 yılında kabul edilen Ortaklık Konseyi Kararına göre, AB ulaştırma
politikasının oluşturulmasına uygun olarak, Türkiye ile transit veya pazara erişim konusunda anlaşmalar yapılmalıdır.73 Konsey, yetki ikamesi ilkesine uygun
olarak, Avrupa Komisyonu’na karayolu taşımacılığı konusunda Türkiye ile bir
anlaşma müzakere etme yetkisi verdiğinde, bu anlaşma, anlaşmanın içeriğine ve
yerleşik AB içtihat hukuku uyarınca dış dünyada zımni AB yetkilerinin kullanılmasının gerekliliklerine bağlı olarak, müzakerelerden sonra bir anlaşmanın ya
münhasıran AB tarafından İsviçre, Macaristan, Romanya, Batı Balkan Ülkeleri ve
Birleşik Krallık ile akdedilen anlaşmalarda olduğu gibi saf bir AB anlaşması olarak ya da AB ve Üye Devletlerince taraf olarak birlikte akdedilen karma bir anlaşma olarak ortaya çıkabilir. AB kendisine verilen ortak yetkileri kullanmadığı, Üye
Devletler bunları AB hukukuna uygun olarak kullanmaya devam ettiği ve eğer
Görüş 1/7674 durumunda olduğu gibi olağanüstü istisnai yasal zorunluluk durumu ortaya çıkmazsa, AB’nin zımni dış yetkilerinin münhasır kullanımı, ERTA
doktrini temelinde iç alanda sağlanan tam uyumlaştırmaya75 tabi olduğu sürece,
71
72
73
74
75

Case 22-70 Commission v Council (ERTA) EU:C:1971:32, para. 22.
Opinion 1/76 on Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels
EU:C:1977:63, para. 4.
Resolution of the Associate Council on 6 March 1995; https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/
okk_tur.pdf (last visited on 25.08.2021), p. 256.
Opinion 1/76 on Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels
EU:C:1977:63.
Opinion 1/94 on Competence of the Community to conclude international agreements concerning
services and the protection of intellectual property EU:C:1994:384, para. 96.
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Üye Devletlerin karayolu taşımacılığına ilişkin mevcut yetkilerinin bu bağlamda
kullanılması, doğası gereği münhasır değil, paylaşılan bir yetkiyi ifade etmektedir. Dolayısıyla, söz konusu anlaşmanın saf veya karma bir anlaşma olarak akdedilmesi, TFEU’nun amaçlarına ulaşma gerekliliği, ortak kuralların korunması,
Türkiye ile Üye Devletler arasında imzalanan mevcut ikili anlaşmalar tarafından
verilen hak ve izinleri korurken ek hakları veya izinleri düzenleme amacı gibi
çeşitli faktörlere bağlıdır.
3.2. SEÇENEKLER VE TAVSİYELER
Yukarıdaki incelemede görülebileceği gibi, mevcut koşullar altında, AB ve Üye
Devletleri ile karayolu taşımacılığının ikili veya çok taraflı anlaşmalara tabi olması sadece Türkiye’ye özgü bir durum değildir.
Genel bir değerlendirme olarak, kayıtlı oldukları ülkeler ile AB arasında ikili
trafikte mal taşıyan AB dışı taşımacılar için farklı ülkelerden geçiş belgelerinin
olmaması nedeniyle AB ticaret güzergâhları üzerinden yük taşıtı hareketlerinin
kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi şu anda mümkün görünmüyor. AB düzeyinde karmaşık bir yaklaşım uygulandığında perspektifler açılabilir. Ayrı AB üye
devletlerinin farklı çıkarları, evrensel bir çözümün yerel ölçekte uygulanmasını
engelleyebilir ve daha ileri adımların atılmasına engel olabilir.
Telafi edici önlemler uygulamadan AB üyesi olmayan karayolu taşımacılarının serbestleştirilmesi mümkün görünmüyor. Genel fayda sağlamak için, AB ve AB dışı
girişimciler tarafından karayolu taşımacılığı operasyonlarının gerçekleştirilmesi
için tüm güvenlik, sosyal, teknik ve dengeli rekabet alanlarında eşit bir oyun alanının oluşturulması da dahil olmak üzere sağlam bir temel olmalıdır. AB üyesi olmayan ülkelerin bu konularla ilgili düzenlemeleri benimsemeleri beklenmektedir; icra
ve denetim makamları, kural ve kanunların doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için AB üye devletleri ile bu temelde işbirliği yapmakla yükümlüdür. Bu tür
somut önlemler uygulanırsa AB koridorlarına erişimin açılması perspektifi daha
olası görünmektedir. Adil rekabet ortamının, etkin yaptırım mekanizmalarının ve
olası pazar ve mevzuat değişikliklerine hızlı ve uyumlu bir şekilde uyum sağlama
yeteneklerinin sağlanması her iki taraf için de kritik öneme sahiptir.
Türkiye’nin AB karayolu taşımacılığı müktesebatına görece daha yüksek düzeyde
uyum sağlaması ve Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin varlığı dikkate
alındığında, DTÖ kanunu ve AB-Türkiye ortaklık kanunun temin ettiği mevcut
haklardan yararlanmaya ve artan taşımacılık hacmiyle orantılı olarak Türk ta-
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şımacılarının AB iç pazarına daha engelsiz erişimini sağlamaya yönelik olarak
Türkiye veya Türk taşımacıları için üç ana seçenek bulunmaktadır:
1) Hâlihazırda kazanılmış haklardan tam anlamıyla yararlanılabilmesi için kanunların uygulanmasını sağlamak;
2) Ortaklık Konseyi’nin Ankara Anlaşması ve Ek Protokol kapsamındaki yetkilerini etkinleştirmek;
3) İçeriğine, anlaşmanın amacına, ilgili AB yetkilerinin iç kullanım düzeyine
ve dolayısıyla bu yetkinin kullanımının niteliğine bağlı olarak AB ve/veya
Üye Devletleri ile Türkiye arasında yeni anlaşma(lar) yapmak.
Birinci seçenek çerçevesinde, GATT’ın V. Maddesi ile Ticareti Kolaylaştırma
Anlaşması’nın 11. Maddesinde yer alan transit serbestisi ilkesinin DTÖ ihtilaf
çözüm organları nezdinde veya ulusal mahkemeler önünde ulusal makamlar
aleyhine uygulanmasına ilişkin olarak, DTÖ hukukunun doğası, amacı ve üslubu bakımından uluslararası ve yerel düzeyde bazı sakıncalar bulunmaktadır.
İlk olarak, Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının kendisi, taşımacılıkla ilgili çok
taraflı ve ikili düzenlemelere saygı göstermektedir. Ticaretin Kolaylaştırılması
Anlaşmasının 11(3) Maddesi uyarınca, Üyelerin transit trafik üzerinde herhangi
bir gönüllü kısıtlama veya benzeri tedbiri aramama, almama veya sürdürmeme
yükümlülüğü “mevcut ve gelecekteki ulusal düzenlemelere, DTÖ kurallarıyla uyumlu, taşımacılığın düzenlenmesine ilişkin ikili veya çok taraflı düzenlemelere halel getirmeksizin olacaktır.” Bu hükme dayanarak, kota koyan üyeler,
hâlihazırda var olan düzenleme ve transit serbestisini kısıtlayan düzenlemelerin
korunmasını talep edebilir ve dolayısıyla hükmün etkinliği azalabilir. 76 Üyelerin
geçiş serbestisini geliştirmek amacıyla birbirleriyle işbirliği yapma ve koordine
etme çabalarına da atıfta bulunularak, TFA’nın 11. maddesinin uygulanması, ikili
taşımacılık anlaşmalarının sürdürülmesi veya akdedilmesi gerekliliğine bir son
vermez, ancak yine de bu tür anlaşmaların DTÖ transit geçiş ilkeleriyle uyumluluğunun değerlendirilmesini gerektirir.77 İkinci olarak, MFN maddesi ile ilgili
olarak, ikili anlaşmaları korumak için MFN Maddesinde muafiyetler bulunduğu
76

77

Pinar Artiran, “Road transport restrictions, freedom of transit and the Trade Facilitation Agreement:
The case of Turkey” in Robert Teh, Maarten Smeets, Mustapha Sadni Jallap and Fatiam Chaudhri
(eds.), Trade Costs and Inclusive Growth – Case Studies Presented by Chair-Holders, World Trade
Organisation, Geneva, 2016, p. 130.
Azhar Jaimurzina, “The future of trade and transport facilitation: implications of the WTO Trade
Facilitation Agreement”, FAL Bulletin Issue No. 333 – Number 5 / 2014, at https://repositorio.cepal.
org/bitstream/handle/11362/37470/1/S1420600_en.pdf (last visited on 5.9.2021).
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ve dolayısıyla DTÖ’nün temel ilkeleri genellikle karayolu taşımacılığı hizmetleri
sektörüne etkin bir şekilde uygulanmadığı için, öngörülebilir gelecekte ikili anlaşmalar, çoğu ülke için stratejik karayolu taşımacılığı aracı olmaya devam edecek
gibi görünüyor.78 Üçüncüsü, DTÖ bünyesinde anlaşmazlıkların çözümü, kamu
makamlarının belirli yasa dışı eylemlerinden kaynaklanan zararın tazmin edilmesi veya diğer Üyeye karşı ayrımcı bir temelde DTÖ Anlaşması kapsamındaki
anlaşmalar kapsamındaki tavizlerin veya diğer yükümlülüklerin uygulanmasının
yetkili olarak askıya alınması gibi alternatif seçeneklerle sorunlara kısmi çözüm
sağlamaktadır. Uzun ve meşakkatli bir süreç olduğu, Türk nakliyecilerinin taleplerini/beklentilerini karşılayamayacağı ve kısmi olması nedeniyle kapsamlı bir
çözüm sunmayacağı hususları anlaşmazlıklar DTÖ Uyuşmazlık Çözüm Organları önüne getirilirken dikkate alınmalıdır. Son olarak, DTÖ hukuku, yerel hukuk
sistemlerinde yumuşak uygulama kabiliyetine sahiptir. Bunun nedeni, ne DTÖ
hukukunun yerel hukuk sistemlerinde doğrudan etki gerektirmesi79 ne de yerel
hukuk sistemlerinin doğrudan etki sağlama eğiliminde olmasıdır. Örneğin, AB
hukuk düzeninde, uyuşmazlık çözüm organlarının kararları da dahil olmak üzere DTÖ hukuku, yalnızca iki istisna dışında doğrudan bir etkiye sahip değildir.80
Ulusal makamların yasa dışı kısıtlamalarına karşı AB-Türkiye ortaklık yasasının
ulusal mahkemeler önünde uygulanmasına ilişkin olarak iki yasal dayanak bulunmaktadır: Gümrük Birliği kavramı ya da Ek Protokolün 41(1) Maddesinde
yer alan mevcudun korunması kuralı. Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) tarafından yakın zamanda onaylandığı üzere, miktar kısıtlamasına eşdeğer etkiye
sahip önlemler veya verginin miktarına ve ulusal karayolu ağını koruma ihtiyacı
ve bu taşıma türünden kaynaklanan ekolojik hasara göre uygulanma nedenine
bakılmaksızın bir gümrük vergisine eşdeğer etkiye sahip ücretler olarak, herhangi bir Üye Devlet tarafından taşıtlarla taşınan mallara uygulanan herhangi bir
vergi veya harç gümrük birliği bağlamında yasa dışıdır.81
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Charles Kunaka, Virginia Tanase, Pierre Latrille, and Peter Krausz, Quantitative Analysis of Road
Transport Agreements (QuARTA), The World Bank, Washington, D.C., 2013, p. 6.
Hélène Ruiz Fabri, “Is There a Case – Legally and Politically – for Direct Effect of WTO Obligations?”,
2014, 25 European Journal International Law 151.
Case C–149/96 Portuguese Republic v Council of the European Union EU:C:1999:574, paras. 3647; Joined Cases C120/06 P and C121/06 P Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio
SpA (FIAMM) and Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies LLC (C120/06 P), Giorgio Fedon & Figli SpA and Fedon America, Inc. (C-121/06 P) v Council of the
European Union and Commission of the European Communities EU:C:2008:476, paras. 127-133;
For the exceptions see Case 70/87 Fediol v Commission EU:C:1989:254; Case C-69/89 Nakajima v
Council EU:C:1991:186.
Case C65/16 Istanbul Lojistik Ltd EU:C:2017:770, paras. 46-47.
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Ayrıca, Ek Protokolün 41(1) Maddesi şunu belirtmektedir: “Akit Taraflar kendi
aralarında, müesseseleşme ve hizmet sunma serbestisine yeni kısıtlamalar getirmekten kaçınacaklardır.” Bu hüküm, çeşitli vesilelerle ABAD tarafından, ulusal
mahkemeler nezdinde birbiriyle uyumsuz ulusal düzenlemelere karşı uygulanmak üzere doğrudan etkili bulunmuştur.82 ABAD’a göre, “Ortaklık bağlamındaki
taşımacılık hizmetleri, hizmetlerin sağlanmasına ilişkin genel kuralların çerçevesinden çıkarılamaz”; bu, hizmet sunma serbestisi de dahil olmak üzere belirli ekonomik serbestileri aşamalı olarak uygulamayı amaçlayan Birliğin ruhu ve amacı
ile tutarlıdır.83 Yukarıdaki nedenlerden dolayı, 1973 yılında Protokolün yürürlüğe
girmesinden sonra kurucu Üye Devletlerin yaptığı düzenlemelere karşı karayolu taşımacılığı alanındaki ulusal mahkemelerde ve yeni katılan Üye Devletlerin,
Türk taşımacıların kendi topraklarındaki pazara girişine dair daha sıkı koşullara
ilişkin olarak katılım tarihinden sonra yaptıkları düzenlemelere karşı Ek Protokolün 41(1) Maddesinde yer alan mevcudun korunması kuralına başvurulabilir.
İkinci ve üçüncü seçeneklerle ilgili olarak, Türkiye’nin karayolu taşımacılığı dahil hizmet ticaretine entegrasyonunun genişletilmesi ve karayolu taşımacılığı da
dahil olmak üzere belirli alanlarda gümrük birliğinin serbest ticaret alanı ile tamamlanması, Ortaklık Konseyi kararı ile mevcut Ankara Anlaşması ve Ek Protokol kapsamında veya saf bir AB anlaşması olarak uluslararası bir anlaşma yoluyla
ya da AB’nin tek başına veya Türkiye ile birlikte Üye Devletler ile gerçekleştirdiği
Ankara Anlaşması ve Ek Protokol’e ek bir karma anlaşma olarak yapılabilir.
İkinci seçenek çerçevesinde, Başsavcı Saugmandsgaard Øe tarafından ifade edildiği üzere, Ortaklık Konseyi, AB taşımacılık politikası hükümlerini Türkiye’yi
de kapsayacak şekilde genişletme kararı alma yetkisine sahiptir.84 Ankara Anlaşması’nın 15. maddesine göre, TFEU’da yer alan taşıma hükümlerinin Türkiye’ye
teşmil edilmesine ilişkin kural ve koşullar ile bunların uygulanmasında alınacak
önlemler, Türkiye’nin coğrafi durumu dikkate alınarak belirlenecektir. Ek Protokol’ün 42(1) Maddesi uyarınca, Ortaklık Konseyi, belirleyeceği kurallara uygun
olarak, Türkiye’nin coğrafi durumunu da göz önünde bulundurarak TFEU taşımacılık hükümlerini Türkiye’ye kadar teşmil edecektir. Aynı şekilde, demiryolu,
karayolu ve iç suyolu taşımacılığına ilişkin bu hükümlerin uygulanması için alınan AB tedbirlerini Türkiye’ye kadar teşmil edebilir. Birlik kapsamında taşıma82
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Case C-16/05 Tum and Dari EU:C:2007:530, para. 46; Case C-228/06 Soysal and Savatli
EU:C:2009:101, para. 45.
Joined Cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C369/01) v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, paras. 99-100.
Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe, Case C629/16 CX EU:C:2018:286, para. 54.
TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

223

AB’NİN ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMALARINA DAİR ARAŞTIRMA

cılığa ilişkin kabul edilecek kurallar, TFEU kapsamında uygulanacak kurallarla
mutlaka aynı olmasa da, ABAD tarafından da teyit edildiği üzere, Ankara Anlaşması’nın 15. Maddesi ve Ek Protokol’ün 42. Maddesinin üslubundan, Ortaklık
Konseyi’nin taşımacılık alanında oldukça geniş bir takdir yetkisine sahip olduğu
açıktır.85 ABAD’a göre, yukarıda belirtildiği gibi, “Ortaklık bağlamındaki taşımacılık hizmetleri, hizmetlerin sağlanmasına ilişkin genel kuralların çerçevesinden
çıkarılamaz”; bu, hizmet sunma serbestisi de dahil olmak üzere belirli ekonomik
serbestileri aşamalı olarak uygulamayı amaçlayan Birliğin ruhu ve amacı ile tutarlıdır.86 Bu nedenle, taşımacılığın belirli kurallarla düzenlenmesini hizmet sunma
serbestisinden ayıran AB hukukundan farklı olarak, taşımacılık, hizmet sunma
serbestisi bağlamında AB-Türkiye Ortaklık Hukuku kapsamında kalmaktadır.
Ankara Anlaşması ve Ek Protokolün programa dayalı hükümlerinin daha fazla uygulanmasının mutemedi olarak, Ortaklık Konseyi, Ek Protokol’ün 41(2) ve
42(1) Maddeleri uyarınca böyle bir karar almak için her iki tarafın oybirliğini ve
dolayısıyla AB ve Üye Devletlerin tek taraf olarak temsilcilerinin mutabakatını
gerektirmektedir.
Üçüncü seçenek çerçevesinde, Türk taşımacılarının AB iç pazarına giriş koşulları
ve geçiş belgelerine ilişkin yeni düzenlemeler, saf bir AB anlaşması olarak yalnızca AB ile ikili anlaşma(lar) yoluyla veya Üye Devletlerle birlikte karma bir anlaşma olarak ya da AB’nin katılımı olmaksızın Üye Devletlerle birlikte yapılabilir.
Türkiye’nin AB iç pazarına, yani gümrük birliğine mevcut entegrasyon düzeyi
dikkate alındığında, yukarıdaki bulguların ışığında ilham almak veya emsal bulmak için en iyi örnek, AB’nin Macaristan ve Romanya ile AB’ye katılmadan önce
yaptığı anlaşmalar gibi görünmektedir. Dünya Bankası ayrıca, AB’nin Macaristan
ve Romanya ile imzaladığı ve emsal teşkil eden geçiş belgelerine benzer şekilde
Türkiye ile imzalanacak geçiş belgelerinin otomatik olarak iyileştirilmesini mümkün kılan bir karayolu transit anlaşması yapılmasını da önermektedir.87 Bu model
kapsamında, Üye Devletlerle imzalanan ikili anlaşmalar tarafından verilen mevcut haklar ve geçiş belgeleri korunurken, Akit Taraflar, yani AB ve Macaristan
veya Romanya, her takvim yılı için ek geçiş belgesi temin etmekte ve birbirleri85
86
87

Joined cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C-369/01)
v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, para. 96.
Joined cases C-317/01 and C-369/01 Eran Abatay and Others (C-317/01) and Nadi Sahin (C-369/01)
v Bundesanstalt für Arbeit ECLI:EU:C:2003:572, paras. 99-100.
World Bank, “Evaluation of the EU-TURKEY Customs Union”, Report No. 85830-TR, March 28,
2014, p. 53 and 55.
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nin topraklarından geçen yük taşıtları ile transit trafiğe erişim sağlamaktadır. Bu
temelde, Türk taşımacıları, AB ile Türkiye arasındaki artan (amaçlanan) ticaret
hacmiyle orantılı olarak AB iç pazarına erişim için ek yetkiler alabilirler.
Alternatif olarak, Türk veya AB taşımacılarının birbirlerinin pazarlarına erişim
koşulları ve geçiş belgeleri konusunda mevcut ikili anlaşmalar sürdürülmeden
sıfırdan yeni düzenlemeler yapılabilir. Yerleşik içtihat hukukunda belirtilen koşullara bağlı olarak, bu tür düzenlemeler, karayolu taşımacılığına ilişkin harici
zımni yetkilerin münhasıran uygulanması temelinde, yalnızca AB ile yapılan saf
bir AB anlaşması yoluyla veya AB ve Üye Devletleri ile birlikte karma bir anlaşma
yoluyla yapılabilir. Ancak karma anlaşma aslında her Üye Devlete anlaşmanın
akdedilmesi için veto yetkisi vermektedir ve ulusal anayasal onay prosedürlerine
uygun olarak hem uluslar üstü düzeyde hem de her bir ulusal düzeyde çifte onay
süreci gerektirmektedir. Bu tür anlaşmalar, mevcut ikili anlaşmalar yerine tercih edilmektedir, çünkü geçiş belgeleri için ortak bir payda belirlemek, bazı varış
noktası olan Üye Devletler tarafından verilen bazı ikili geçiş belgelerinin, transit
Üye Devletler tarafından verilen transit geçiş belgelerinin eksikliği nedeniyle anlamsız veya işlevsiz olmasını önlemektedir.
Bir ilham kaynağı olarak EEA Anlaşması ile ilgili olarak, Türkiye’nin hizmet ticaretini genişleterek EEA’ya dahil edilmesi, pozitif entegrasyonun tüm kiracılarıyla
birlikte olumsuz entegrasyonun ötesine geçmeyi gerektirmektedir; bu, konunun
daha iyi erişimden ziyade AB müktesebatıyla önemli ölçüde uyum varsayımıyla
daha çok iç düzenleme reformu ile ilgili olduğu ve bu nedenle Türkiye’nin katılım öncesi ileri aşamaları geçilene kadar gerçekleşmeyeceği anlamına gelmektedir.88 Olumlu entegrasyonun etkilerine ilişkin aynı türden kaygılar, hem Birleşik
Krallık ile imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hem de İsviçre ile imzalanan Demiryolu ve Karayoluyla Mal ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması için geçerli
olacaktır. Bu anlaşmalar sadece siyasi ve ekonomik değil, aynı zamanda AB’nin
normatif gücünün etkisi altında yerine getirilmesi için sert ve derin bir hukuki
bütünleşmeyi de gerektirmektedir.
Anlaşma, Üye Devletler ve Güneydoğu Avrupa Tarafları arasında imzalanan ikili anlaşmalara tabi olan karayolu taşımacılığına ilişkin pazara erişim hükümleri
içermediğinden, Taşımacılık Topluluğuna katılmak da mevcut yapısı içinde Türk
taşımacılarının sorunlarına en azından kısa vadede bir çözüm sunuyor gibi görünmemektedir. AB ile Ukrayna veya Rusya Federasyonu arasındaki karayolu
88

Daniel Gros, Jacques Pelkmans, Mehtap Akgüç, Matthias Busse and Mattia Di Salvo, “Strengthening
EU-Turkey Economic Relations Can Services Revitalize the Customs Union?”, CEPS 2018.
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yük taşımacılığı, Türkiye ile karayolu yük taşımacılığı hizmetlerinin düzenlenmesi durumundan farklı olarak AB Üye Devletleri ile yapılan ikili anlaşmalara
tabi olduğundan, aynı argüman, Ukrayna ile imzalanan Ortaklık Anlaşması ve
Rusya Federasyonu ile imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması için de geçerli
görünmektedir.
Yukarıda belirtilen seçeneklerden herhangi birine ulaşılamamışsa, her ne kadar
AB’yi antlaşma yapma oyununa dahil ederek uluslarüstü ve kolektif Avrupa bilinciyle aşılmış gibi görünen bazı Üye Devletlerin ısrarlı isteksizliği nedeniyle etkili
bir çözüm gibi görünmese de, Türk taşımacılarının daha iyi koşullar ve AB Üye
Devletlerinin iç pazarlarına erişim izinleri konusundaki beklentilerini karşılamak için mevcut ikili anlaşmaların halen iyileştirilmesi veya modernize edilmesi
gerekmektedir.
3.2.1 Yeşil Mutabakat
Yeşil Mutabakat Girişimi hem AB ekonomisinde hem de yakın ortağı olarak Türkiye ekonomisinde kapsamlı bir dönüşüm gerektirdiği için, önümüzdeki yıllarda
Yeşil Mutabakat konularının Gümrük Birliği Modernizasyon müzakerelerine dahil edilmesi son zamanlarda Türk ve AB toplumları arasında ortak bir tartışma
konusu haline gelmiştir.89
AB, ticaret ortaklarıyla yeni ticaret anlaşmaları imzalamaya devam ettikçe, birçok
ürün için tarifelerin kaldırılması ve karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması ve aynı
zamanda ticaret ortaklarından ihracatçılar için CO2 sınır ayarlama mekanizması
gibi yeni kısıtlamalar getirilmesi hususu büyük bir sorun teşkil edecektir90.
Paris Anlaşması’nın imzalanması ve dokuz kategoride 32 hedef ve 81 eylemle
Türkiye’nin Yeşil Mutabakata uyumunu destekleyen iddialı bir politika belgesi
olan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesi gibi hızlı girişimlerle,
Türkiye, karayolu taşımacılığı da dahil olmak üzere tüm alanlarda AB ile uyum
düzeyini artırmaya istekli olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle, Yeşil Anlaşma hedeflerinin dahil edilmesi, Gümrük Birliği’nin Modernizasyonuna ilişkin ileriye dönük müzakereler için ortak olarak kabul edilen
bir gündem olabilir, bununla birlikte, bu raporda tartışıldığı gibi, bu konu da,
89
90

Sinan Ülgen, Mehveş Selamoğlu, Azem Yıldırım, “Modernizing the Turkey-EU Customs Union: The
Digital Agenda and the Green Deal”, EDAM 2021
Julia Grübler, Roman Stöllinger und Gabriele Tondl, “Are EU trade agreements in line with the
European Green Deal?”, WIIW 2021
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ilgili müzakerelerin başlatılmasının zamanlamasının belirsizliği nedeniyle, Gümrük Birliği Modernizasyon çerçevesi dışında öncelikli ve hızlandırılmış bir angajmana ihtiyaç duymaktadır.
Bu yaklaşım, Türkiye ile AB arasında olası bir (karayolu) taşımacılık (veya transit
geçiş) anlaşmasına ilişkin önerilen tartışmalara Yeşil Mutabakat hedeflerinin dahil edilmesini destekleyecektir.
3.2.2 İstişare Toplantıları Sırasında Paydaşlar Tarafından Sunulan Olumlu
ve Olumsuz Yönler:
Mevcut proje çerçevesinde, bu proje belgesinin yazarları ve Türkiye ve Polonya’dan çeşitli Ulusal STK temsilcileri ile istişare toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Bu toplantılarda ifade edilen görüşlerin kısa bir özeti aşağıda verilmiştir:
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi, Macaristan ve İtalya gibi AB
Üye Devletlerinin üçüncü ülke taşımacılarının kendi taşımacılık pazarlarında faaliyet göstermesine izin vermeye istekli olmadıklarını ancak bu yaklaşımın, uluslararası ticaret için benimsenen liberal bakış açısına aykırı olduğunu belirtmiştir.
Bu tür koruyucu ve kısıtlayıcı tavırlar nedeniyle şu anda bu ülkelerle taşımacılık
konusunda kolaylıkla herhangi bir anlaşmanın yapılması ihtimali bulunmamaktadır, ancak çevresel kaygılar AB gündeminin en başında yer aldığından, elektrikli taşıtlar veya düşük emisyonlu taşıtlar için transit geçişin kolaylaştırılmasına
yönelik beklentiler bulunmaktadır. Bu nedenle, konuyla ilgili yenilikçi fikirlere
ihtiyaç vardır. Bakanlık temsilcisi, 18-20 Mayıs 2022 tarihlerinde Almanya’nın
Leipzig kentinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Ulaştırma Forumu toplantısında bu konuların ele alınacağını bildirmiştir. Ayrıca, Bakanlık temsilcisi rapora ilişkin olarak raporun AB’nin Romanya ve Polonya gibi ülkelerle yaptığı
anlaşmaları ele aldığını fakat her ülkenin kendi şartlarına göre değerlendirilmesi
gerektiği yorumunu yapmıştır. Temsilci, çok taraflı platformlar aracılığıyla avantaj sağlamanın da zor olduğunu vurgulayarak, bunun da uzun zaman alacağını
belirterek, ikili ilişkilere ağırlık verilmesini önermiştir. Ortak çıkarların ve ikili
ilişkilerin geliştirilmesinin söz konusu olduğu ikili platformlarda daha hızlı ve etkin çözümlere ulaşılabilir. Gümrük Birliği müzakerelerinin faydalarını değerlendiren Bakanlık temsilcisi, bu sürecin sonuçlandırılmasının uzun zaman alacağını
vurgulayarak, bu nedenle maliyetlerin düşürülmesine, zaman kaybının önlenmesine ve bürokratik engellerin azaltılmasına odaklanmayı önermiştir. Ayrıca ikili
ve çok taraflı inisiyatifler muhafaza edilirken, eşit bir oyun alanı ve adil rekabet
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ve sonrasında değerlendirme yapılması önerilmiştir.
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) temsilcisi, mevcut koşullarda kısa veya
orta vadede fayda sağlamanın zor göründüğünü, farklı platformlar üzerinden
STK ağlarının ve baskı mekanizmalarının kurulmasının önemli olduğunu ifade
etmiştir. Raporun bir Özete (veya yönetici özetine) dönüştürülmesi, proje çalışmalarının hedeflerinin netleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi ve Türkiye’nin AB
ithalatındaki payı, navlun ücretleri, ulaşımdaki gecikmeler konusunda daha detaylı analizlerin yapılması tavsiye edilmiştir. Korumacılık önemli bir sorun olarak
görülmektedir ancak bu durum, Birleşik Krallak’ın korumacı eğilimlere aykırı bir
eylem olarak üçüncü ülke taşımacılarının 15 gün içinde kabotaj yapmasına izin
vermesi örneğinde olduğu gibi, mevcut koşullara ve ilgili süreye göre değişebilmektedir.
DEİK temsilcisi, argümanlara karşı olumlu tutumları cezbetmek için CLECAT
ve FIATA gibi kuruluşlar düzeyinde farkındalığın artırılması için projeden faydalanarak çevre sorunları ve pandemi koşullarına daha fazla odaklanarak söylem
değişikliği yapılmasını önermiştir. Türk kamyoncuların gerçekleştireceği taşımacılığı (170.000 geçiş belgesi kotası ile) neredeyse serbest bırakan Almanya örneği, rakamlarla kanıtlanan sağlam ekonomik kazanımlarla liberal yaklaşımdan
yararlanan bir ülke olarak verilebilir. DEİK temsilcisi kısmi tartışmalar konusunda uyarıda bulunmuş ve taraflar arasında “hizmet serbestisi” konusunda önyargıdan kaçınarak, bunun yerine AB içinde malların dolaşımı için Türkiye’ye özel
bir statü talep ederek taraflar arasında karşılıklı kazanımlar gerçekleştirilmesini
önermiştir.
GIF (Global İlişkiler Forumu) temsilcisi, yasal kazanımların AB’deki uygulamaya
yansıması sorunu ve hizmet serbestisi konusunun Gümrük Birliği çerçevesinden ayrılması önerisiyle Gümrük Birliği müzakerelerinin askıya alınması sorunu
üzerinde yorum yapmıştır. Temsilci, Türkiye ve AB’deki en üst makamları doğru argümanlar kullanarak ve yanlış bilgilendirmeden kaçınarak ikna etmenin
gerekliliğini vurgulamıştır. AB ve üye devletler tarafında, her birinin yetkinlik
eksikliğine işaret ettiği gibi konularda bilinçli bir dezenformasyon olduğu vurgulanarak, doğru muhatapların açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edilmiştir. Karışıklığın ve uygun çözümlerin bulunamamasının nedeni siyasi gerekçelere
dayandırılmıştır.
IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) temsilcisi, taleplerin birleştirilmesi ve özetlenmesi gereğini yinelemiş ve olası işbirliği alanlarını tartışmak için
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IRU’nun Cenevre’deki Genel Merkezi ile ortak bir toplantı yapılmasını önermiştir.
OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) temsilcisi, ACEA ve VDA’nın STK olarak projeye dahil edilmesini önermiştir. Ayrıca AB Yeşil Mutabakatı’nın gerektirdiği
karbon emisyonlarının azaltılması ve çevresel dönüşümün önemi vurgulanmış,
Türkiye’deki AB sermayeli şirketler üzerinden AB’ye baskı yapılması önerisinde
bulunulmuştur.
İKV (İktisadi Kalkınma Vakfı) temsilcisi, Raporun oldukça kapsamlı olduğunu
ve AB platformları düzeyinde (Türk) karayolu taşımacılığı sektörü argümanları hakkında olumlu izlenimler yaratma potansiyelini dile getirmiştir. GIF temsilcisinin (siyasi engeller) konusundaki yorumları üzerinde mutabık kalınarak,
İKV’nin Gümrük Birliği modernizasyon sürecine ilişkin güncellemelerine ek
olarak, Yeşil Mutabakat çerçevesinde karayolu taşımacılığı sektörünün karşılaşacağı ileriye dönük koşullar hakkında bilgi şeklinde Yeşil Mutabakat ile ilgili
konularda katkı sunulmuştur.
Polonya Altyapı Bakanlığı, Polonya Kalkınma ve Ekonomi Bakanlığı, Polonya
Karayolu Taşımacılığı ve (Polonya) Motorlu Taşımacılık Enstitüsü Denetim Kurulu temsilcileri, Polonya-Türkiye ilişkilerinin her iki taraf için ticaret için çok
önemli olduğu, bu nedenle, böyle bir ilişkide ikili karayolu geçiş belgesinin var
olmadığı konusunda mutabık kalmışlardır. Bununla birlikte, geçiş belgeleri konusuna tek taraflı bir yaklaşımdan kaçınılmasını ve taşımacılığın herhangi bir
şekilde serbestleştirilmesinin yalnızca Polonya açısından değil, aynı zamanda AB
açısından da her iki taraf için de faydalı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Türkiye’nin liberal bir yaklaşım sergilemediği ve ekonomik ortakları için tüm geçiş
belgelerini sıkı bir şekilde sınırladığı hususuna dikkat edilmesinin önemli olduğu
belirtilmiştir. Sonuç olarak, Polonya’da (Türkiye’ye/Türkiye’den üçüncü ülke taşımacılık operasyonları için verilen) Türk geçiş belgelerine dair katı bir düzenleme
bulunmaktadır. Ayrıca, pandemi sırasında Türkiye’nin Bulgaristan-Türkiye sınırını (kısa bir süre için de olsa) kapatması nedeniyle AB taşımacıları bazı sorunlar
yaşamıştır.
AB taşımacıları için ikinci sorun, Türkiye’nin malların yükleme ve boşaltma yerine göre değil, malların menşei/varış yeri bazında taşıma türünün sınıflandırılması sorununa ilişkin pozisyonu olarak ifade edilmiştir. Bu nedenle Birleşmiş
Milletler’de SC1 grubu içinde soruna bir çözüm bulunması, ikili taşıma tanımının bulunması için tartışmaların sürdüğü bilgisi verilmiştir.
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Tüm katılımcılar, AB-Türkiye taşımacılık anlaşmasının sonuca kavuşturulmasının bu kadar basit olmayacağı konusunda hemfikirdi. Her şeyden önce, AB
üye devletlerinin Türkiye ile geçiş belgesi türlerini ve kotalarını tanımlayan ikili
anlaşmaları vardı. Geçiş belgelerinin AB düzeyinde nasıl tanımlanacağını ve 27
ülke tarafından ve arasında hangi kriterlere göre paylaşılacağını tasavvur etmek
zor olarak görülüyordu. Karayolu taşımacılığının tamamen serbestleştirilmesi de
oldukça imkânsız olarak görülüyordu. Yakın tarihli AB-Birleşik Krallık ilişkisi
örneği, Birleşik Krallık’ın uzun yıllardır Topluluğa üye olması nedeniyle tamamen farklı bir durum olarak değerlendirilmiş ve bu örnek Türkiye için emsal
olarak kabul edilmemiştir.
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Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” Projesinin uygulaması Avrupa
Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği (ABKAD) tarafından gerçekleştirilmiştir. ABKAD, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonunu destekleyen en
etkili kuruluşlardan birini oluşturmakta ve bu konuda makale ve tezler yayınlamaktadır.
Projede Türkiye’den Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Polonya’dan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Derneği (ZMPD) ve Avrupa Komşuluk Konseyi
(ENC) proje ortağı olarak yer almaktadır.
ABKAD koordinasyonunda yürütülen projenin genel amacı (CSDVI-016), Türkiye ile AB üye ülkeleri arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğu geliştirmektir.
Bu projenin amaçları iki yönlüdür. İlk hedef, Sivil Toplum Kuruluşları ile taşımacılık sektöründeki paydaşlar arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ikili değişim ve işbirliğini artırmak, diğer hedef ise Türkiye’nin AB üyeliğinin Türkiye ve
AB’deki önemi ve faydaları ile ilgili farkındalığın artırılması ve AB müktesebatının karayolu taşımacılığı sektörü ile uyumlaştırılmasıdır. Türkiye’nin katılımının
getirdiği zorluklar ve fırsatlar ile yeni bir taşımacılık anlaşması ve/veya Gümrük
Birliği (GB) reformunun potansiyeli hakkında farkındalık yaratma girişimlerini
teşvik etmektir.
Bu bakımdan, proje kapsamında, AB müktesebatı ve karayolu taşımacılığı sektörü politikaları kapsamındaki alanlarda Türkiye’deki STK’lar ile Avrupalı meslektaşları arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde uzun vadeli sürdürülebilir
işbirliğini geliştirmek amacıyla Karayolu Taşımacılığı alanında faaliyet gösteren
52 sivil toplum kuruluşundan oluşan bir ağ kurulmuştur.
Bilgi ve görüş alışverişinin gerçekleştirildiği bir ortam oluşturmak amacıyla proje
kapsamında beş odak grup ve üç istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu sayede
yapılacak çalışmaların içeriği tamamen belirlenmiştir.
Türkiye’nin AB karayolu taşımacılığı müktesebatına uyumuna ilişkin olarak karayolu taşımacılığı ve GB ile ilgili 5 alanda detaylı akademik araştırmalar yapılmıştır. Bu konuda üç rapor hazırlanmıştır. Dördüncü bir rapor ise, ana noktaları
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ve tavsiyeleri özetleyerek, sektör için politika önerileri sunarak ve Türkiye ile AB
arasında imzalanabilecek özel bir karayolu taşımacılığı (transit) anlaşmasının
tam olarak gerçekleşmesi amacına yönelik olarak tüm raporları sonuçlandırmaktadır.
Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Karayolu Taşımacılığı konusunda diyalog içinde
olduğu mevcut bir ağ platformu bulunmamaktadır. Bu nedenle UND tarafından
proje kapsamında Türkiye-AB ülkeleri arasındaki karayolu yük taşımacılığının
paydaşı olan STK’ların birbirleri ile sürekli bağlantı kurmalarını sağlayan bir ağ
platformu olarak “AB-Türkiye Uluslararası Yeşil Koridorlar STK Ağı” ve bu platformun etkileşimine destek veren özel bir web sitesi oluşturulmuştur.
Bu rapor kapsamında, önce Rapor 1, 2 ve 3’ün ana noktalarının kısa bir analizi
yapılacak ve daha sonra projenin ana amacına ilişkin politika önerileri ortaya
konacaktır.

Rapor 1: Mevzuata İlişkin Masabaşı Araştırma
Rapor 1, AB-Türkiye arasında karayolu taşımacılığı alanındaki ilişkilerin durumunun ayrıntılı bir değerlendirmesini sağlamayı amaçlamıştır ve bu nedenle piyasaya erişim ve rekabet, fiyatlandırma ve finansal koşullar, sosyal koşullar, teknik koşullar, yol güvenliği ile AB Yeşil Mutabakat Stratejisi ve bunun AB-Türkiye
karayolu taşımacılığı ilişkileri üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde analiz
etmiştir.
İlgili araştırma, yukarıda bahsedilen tüm alanlarda AB ve Türk mevzuatının geçirdiği evrimi, her ikisinin nasıl iç içe olduğunu ve Türk mevzuatının AB mevzuatına uyum seviyesinin %95 olduğunu göstermiştir.
Bu bağlamda, Türkiye’de Karayolu Taşımacılığı mevzuatının 2003 yılı başlarında yürürlüğe girmesinden bu yana, mesleğe giriş için benimsenen 3 AB kriteri
içinden ağırlıklı olarak mali durum kriterlerine odaklandığına dikkat çekilmiştir. Mevcut mali kriterler, Türk mevzuatına kıyasla AB’de basit ve daha uygun
maliyetlidir. Bu durum, esas olarak Türkiye’de yerleşik uluslararası karayolu yük
taşımacılığı operatörleri ile AB arasında bir dengesizlik yaratmaktadır. Türk uluslararası karayolu yük taşımacılığı sektörü için nispeten daha geniş bir filo ihtiyacı
olması, daha yüksek filo kapasitesine sahip olunması ancak daha düşük verimlilik elde edilmesi ile sonuçlanmaktadır (özellikle çeşitli ekonomik krizler vb. nedenlerle ticaretin daraldığı dönemlerde atıl kapasite riski ortaya çıkmaktadır).
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Ayrıca, Karayolu yük taşımacılığına ilişkin AB mevzuatının tam olarak uygulanmasının Türkiye’de yerleşik karayolu taşımacıları için mali açıdan külfet getiren
ve AB ülkelerindeki meslektaşları lehine haksız bir rekabet ortamı yaratan mali
yeterlilik kriterlerinden kaynaklanan baskıyı azaltırken; sunulan hizmetlerin kalitesinin artmasına daha fazla katkı sağlayabilecek “mesleki saygınlık” ve “mesleki
yeterlilik” kriterlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesine her iki tarafın da
daha fazla dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Rapor; fiyatlandırma ve mali koşullarla ilgili olarak, AB mevzuatıyla oldukça ileri
düzeyde bir uyumun var olduğunu ve hatta bu koşulların daha yenilikçi ve reel
şartlar doğrultusunda değişken olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca rapor, Türkiye’nin şu anda transit geçiş belgelerinde veya Türkiye üzerinden gerçekleştirilen
transit operasyonlarında fiyatlandırma konusunda ayrımcı bir politika izlemediğini vurgulamıştır. Transit taşımalarda uygulanan ücretler, kayıtlı oldukları ülke
fark etmeksizin tüm araçlar için uygulanmaktadır ve Türkiye’deki otoyol sisteminin yalnızca belirli bölümlerinde geçiş ücreti bulunmaktadır.
Raporda, sosyal koşullara ilişkin olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Ölçme ve Kalibrasyon başlığı altında çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile
takograf ve hız sınırlama cihazlarının kullanımına ilişkin Türk mevzuatını düzenlediği belirtilmiştir. Dahası, sürüş ve dinlenme süreleri mevzuatının Çalışma
Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir; kontrollere ilişkin mevzuat İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, takograf teknik hizmetleri ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğundadır (tip onayları
ve teknik yardım akreditasyonu, vb. dahil). Rapor; bu sorumluluk dağılımı AB
üye ülkelerinde olmadığı için, karayolu taşımacılığı yapanlara ve profesyonel sürücülere yönelik sağlam ve etkili bir operasyonel ortamın uygulanması ve AB
müktesebatına tam uyumun sağlanması amacıyla bu tür çeşitli sorumlulukların
eşgüdümlü olarak hayata geçirilmesi gerektiğini savunmaktadır.
Raporda; teknik koşullar konusunda, IPA Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının (SOPT), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki AB
mali desteğinin Türkiye’deki taşımacılık sektörüne kanalize edilmesi için ana
araç olduğu belirtilmektedir. Rapor; karayolu taşımacılığı mevzuatının teknik
yönleriyle ilgili olarak, belirlenmiş bulunan hedef ve önceliklerin Türk hükümeti
ve AB’nin mevcut stratejilerine dayandığını hatırlatmaktadır. Bu itibarla, temel
politika araçlarının bir yanda Türkiye’nin 10. ve 11. Beş Yıllık Ulusal Kalkınma
Planı, Ulaştırma ve İletişim Stratejisi – 2023 Vizyonu olduğu ve diğer yanda da
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önümüzdeki dönemde ülke için AB destek önceliklerini ortaya koyan AB’nin
Türkiye için Ülke Stratejisi Belgeleri olduğu belirtilmektedir. 2014-2020 Programının genel amacı, Türkiye’de AB standartlarına uygun, rekabetçi, erişilebilir ve
sürdürülebilir bir taşımacılık sistemi aracılığıyla ekonomik ve sosyal kalkınmaya
ve AB entegrasyonuna katkıda bulunmaktır.
Rapor; her iki taraf için de özel öneme sahip olan yol güvenliği bölümünde, Türkiye’nin taşımacılık sektöründeki uyum düzeyini değerlendirmeye ve eksiklikleri
ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik eylemleri belirlemek amacıyla yeni ve kapsamlı
bir çalışma hazırladığını belirtmektedir. Avrupa Komisyonu, karayolu taşımacılığı konusunda 2021 Türkiye raporunda, yasal çerçevenin AB müktesebatına
uyum konusunda iyi bir hazırlık düzeyinde olduğunu kaydetmiştir. Nitekim rapor, 2020 Stockholm Deklarasyonu ve 2021-2030 AB Karayolu Güvenliği Politikası Çerçevesi doğrultusunda Türkiye’nin Karayolu Güvenliği Stratejisi ve Eylem
planını kabul ettiğini belirtmektedir.
Ayrıca Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulu’ndan sorumlu olarak görevlendirildiği belirtilmiştir. Ayrıca rapor, güvenli,
akıllı ve sürdürülebilir mobiliteye ulaşmak için yapılandırılmış bir yasal çerçevenin uygulanmasını etkin bir şekilde öngören ve Türkiye tarafından uygulamaya konulan yeni bir Akıllı Ulaşım Sistemi (ITS) Stratejisinden bahsetmektedir.
AB’nin Yeşil Hatlar (Green Lanes) girişimi ve Türkiye’nin bu bağlamdaki katılımı
ile ilgili olarak, rapor, Türkiye’nin COVID-19 salgını sırasında AB ve AB üye ülkeleriyle etkin bir şekilde işbirliği yaptığını ve sürüş ve dinlenme süreleri, takograf aracılığıyla konumlandırma, karayolu taşımacılığı mesleğine ve uluslararası
taşımacılık pazarına erişim ve ayrıca karayolu taşımacılığı sektöründe sürücülerin görevlendirilmesi ile ilgili olması nedeniyle Birinci Hareketlilik Paketi ile ilgili
karayolu taşımacılığı müktesebatının revizyonlarına uyum sağlaması beklendiğini belirtmektedir.
Son olarak, Yeşil Mutabakat ile ilgili olarak rapor, 11 Aralık 2019 tarihinde AB
tarafından Yeşil Mutabakatın ilan edilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti
Ticaret Bakanlığı’nın AB’nin uygulamayı öngördüğü kapsamlı değişikliklerin,
Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında AB ile ticari ilişkilere olası etkilerinin
ayrıntılı olarak inceleneceğini ve bu bağlamda atılabilecek adımların belirleneceğini ifade ettiğini belirtmektedir. İlgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının
koordinasyonunda ve katılımında bir Avrupa Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu
oluşturulmuş ve Türkiye’de daha çevre dostu taşımacılık için net hedefleri olan
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kapsamlı bir Yeşil Mutabakat Eylem Planı ortaya konmuştur. Karayolu taşımacılığının toplam ulaşım emisyonları içindeki payı %72-75 arasında olmasına rağmen
bu oran ağırlıklı olarak otomobillerden kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte, karayolu taşımacılığının genel başlık altında ele alınması nedeniyle ticari faaliyetler de bu emisyon oranından sorumlu tutulmaktadır. Bu nedenle taşımacılığın
ticari boyutunun ayrı tutulması gerekmektedir. Ticari araçlardan kaynaklanan
emisyon oranı %25’ten fazla değildir. Çevresel amaçlı kuralların belirlendiği göz
önüne alındığında, sınır beklemelerinin yarattığı emisyonların azaltılması için
sınır geçişlerinde çevreci araçlara geçiş kolaylığı sağlanması gerekmektedir. Bu
bağlamda Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan uluslararası tedarik zincirlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla
Mart 2020’de uygulamaya konulan “Yeşil Hatlar” konsepti önümüzdeki yıllarda
da uygulamada kalmaya devam edecektir. Rapor, bu sayede sınırlarda beklemenin neden olduğu çevre kirliliğinin azaltılmasının sağlanacağını belirtmektedir.

Rapor 2: Türkiye ve AB Karayolu Taşımacılığı
Anlaşmasının Ekonomik Yönleri
Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye) arasındaki ilişkilerin uzun
ve inişli çıkışlı bir geçmişi vardır. Öyle ki, iki taraf arasında gerçekleştirilen gümrük birliği (GB), güçlü bir ticaret ilişkisini pekiştirmiş, yakından entegre tedarik
zincirlerini teşvik etmiş ve ekonomik alışverişleri hızlandırmıştır. Başlangıcından
bu yana, GB toplam ticaret hacmini 1996’da yaklaşık 16,2 milyar ABD dolarından 2020’de yaklaşık 140 milyar ABD dolarına yükseltmiştir.
Gümrük Birliği, üç ana sütundan oluşan bir yasal çerçeve etrafında gelişmiştir:
■ Ocak 1996’dan itibaren geçerli olmak üzere bir Gümrük Birliği kuran 1/95
sayılı Karar.
■ 1996 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Antlaşma kapsamındaki
ürünlerin ticaretine ilişkin Anlaşma.
■ Tarım ürünleri için bir Serbest Ticaret Bölgesi kurulmasına ilişkin 1/98 sayılı
Karar.
Ayrıca, Gümrük Birliği Ortak Komitesi, 1/95 sayılı Kararın 60. maddesinde belirtilen gümrük birliğini ve bir ihtilaf çözüm mekanizmasını denetlemektedir.
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Ekonomik işbirliğinin derinleşmesine rağmen, Gümrük Birliğinin 25 yıllık mevcudiyetinde artan sayıda rahatsız edici unsur ve anlaşmazlık ortaya çıkmıştır ve
hatta 2018’den bu yana ticaret yavaş yavaş gerilemektedir.
Her iki tarafın da birçok memnuniyetsizlik konusu bulunmaktadır. AB için temel sorun Kıbrıs meselesidir. İkinci bir mesele de, Türkiye’nin AB içinde serbest
dolaşımdayken , Gümrük Birliği kurallarına aykırı olarak üçüncü ülkelerden yapılan ithalatlara uyguladığı ek vergilerdir. Üçüncüsü, AB’li ekonomik oyuncular
; haksız sübvansiyonlar, gözetim önlemleri, hassas veri ifşa etme gereklilikleri,
aşırı test ve sertifikalandırma ve AB’li çekici üreticilerine karşı ayrımcılık dahil
olmak üzere sürekli olarak piyasaya erişim engelleriyle karşılaşmaktadır.
Son olarak, taşımacılığa ilişkin anlaşmazlıklar bulunmaktadır. Bununda ötesinde, AB, Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ilişkin tartışmalarda da yer alan
sorunsuz ticari ilişkileri sağlamanın bir yolu olarak hukukun üstünlüğü ve yargı
bağımsızlığı konusundaki eksikliklerin ele alınması gereğini vurgulamaktadır.
Avrupa Komisyonu’nun yıllık raporları, taahhütlerini genel olarak yerine getirmesine rağmen, Türkiye’nin bir dizi daha hassas konuda isteksizlik sergilediğini
göstermektedir.
Öte yandan, Türkiye’nin ana şikâyeti, AB ile üçüncü ülkeler veya bunların grupları arasında var olan ve Türkiye’nin Gümrük Birliği hükümleriyle yasal olarak
bağlı olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları ile ilgilidir. İkincisi, Türkiye’nin cezalandırıldığını düşündüğü karar verme süreciyle ilgilidir. Üçüncü bir alan da, Ankara’nın etkisiz olduğunu düşündüğü ihtilaf çözüm mekanizması ile ilgilidir. Son
olarak Türkiye, vatandaşlarının AB’ye girmek için vizeye ihtiyacı olan tek aday
ülke olmasına itiraz etmektedir.
Karşılıklı ticaretin yüzde 31’inin karayoluyla taşınmasına ilişkin olarak, karayolu
taşımacılığı kotaları sorunu, oldukça sert anlaşmazlıkların başka bir alanına dönüştüğü için özel ilgiyi hak etmektedir. Dahası, Gümrük Birliği yalnızca malların
ticaretini kapsamaktadır; taşımacılık konusu dahil edilmemiştir.
Bununla birlikte, rapor, malların serbest dolaşımı ile nakliyesi arasındaki bağlantıyı aşağıdaki şekilde doğrulayan (C-65/16 Davası için Avrupa Adalet Divanı
ön kararı) Lüksemburg’da Macaristan aleyhine Avrupa Adalet Divanı’na getirilen
davaya atıfta bulunmaktadır:
“…Gümrük Birliği, zorunlu olarak, Üye Devletler arasında malların serbest
dolaşımını gerektirmektedir. Üye Devletlerin transit halindeki malların ha-
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reketini herhangi bir şekilde engellemesi veya müdahale etmesi mümkün olsaydı, bu serbesti kendi başına tam olamazdı. Gümrük Birliği nedeniyle ve
Üye Devletlerin karşılıklı çıkarları için, Avrupa Birliği içinde malların transit
serbestliğine ilişkin genel bir ilkenin varlığının kabul edilmesi gerekmektedir
(21 Haziran 2007 tarihli karar, Komisyon v İtalya, C173/05, EU:C:2007:362,
paragraf 31 ve anılan içtihat).”
Üye Devletler tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği içindeki ticareti doğrudan
veya dolaylı veya potansiyel olarak engelleyebilecek tüm yasalar, içtihat hukukuna göre miktar kısıtlamaları ile eş etkiye sahip tedbirler olarak kabul edilmelidir.
AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması’ndan kaynaklanan Gümrük Birliği içindeki ticareti aynı koşullarda engellemesi muhtemel olan bir Üye Devlet tarafından çıkarılan kurallar için de aynı koşulların kıyasen uygulanması gerekmektedir.
“Malların taşınması faaliyeti teşkil etmektedir, bu nedenle, bu malların hareketiyle ve dolayısıyla serbest dolaşımıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.
Dolayısıyla, söz konusu vergiyi doğuran eylemin tamamen taşımacılık olduğu
kabul edilse dahi, bu (kanımca), bahse konu verginin AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 30. Maddesi ve Ortaklık Konseyi’nin 1/95 Sayılı Kararının 4.
Maddesi bağlamında gümrük vergisi ile eş etkili vergi olarak sınıflandırılmasını engellememektedir.”
Bunun yerine, Türkiye, verilen geçiş belgelerinin ticaretteki artışla orantılı olarak
artırılmadığını savunarak UBAK çok taraflı kota sistemi aracılığıyla şirketlerinin
cezalandırdığına inanmaktadır. Türkiye’nin yasal çözüm arayışlarında elde edilen
sonuçlar yeterli değildir.
Bununla birlikte, Yeşil Mutabakatın, taşımacılık açısından oyun alanını önemli
ölçüde değiştireceği öngörülmektedir. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye hakkındaki 2016 yılı düzenli raporu, düşük emisyonlu ulaşım çözümlerine geçiş ihtiyacı
konusunda ön uyarıda bulunmuştur.
Çevre sorunları ve karbondan arındırma konularında geliştirilmiş uzun vadeli
diyalog ve işbirliğine ihtiyaç duyulacaktır ve bu, karayolu taşımacılığı anlaşması gibi halen masada olan tekliflerin izlenmesini veya hizmet ticaretini içerecek
şekilde Gümrük Birliğinin modernizasyonunu içerebilir. Fakat bu iki fikir de bir
süredir askıdadır ve Türkiye’deki 2023 seçimlerinden önce bunların önündeki engelin kaldırılması ihtimali düşük olarak değerlendirilmektedir.
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Bu arada, kısa vadede hem kota sorununu hem de çevresel kaygıları ele almak
için etkili hafifletici adımlar atılabilir. Bu bağlamda, sorunun çözümü operasyonel olabilir; demiryolu ve deniz taşımacılığı olmak üzere iki hazır alternatiften
birini veya her ikisini birden kapsayabilir.
Karayolu yük taşımacılığının iç ve dış ticaretteki rolü çok önemlidir (Kunaka ve
diğerleri, 2013). Karayolu, ticaret trafiği için en yaygın ulaşım şeklidir ve çoğu
bölgede tüm seyahatlerin %80’inden fazlasını oluşturmaktadır. Sonuç olarak,
karayolu taşımacılığı hizmetlerinin maliyeti ve kalitesi, bir ülkenin ve bölgenin
ticari rekabet gücü için esastır.
Öyle ki karayolu taşımacılığı, sıfır stoklu üretimi modeli üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve GSYİH ve istihdam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ekonomi
bir bütün olarak taşımacılıktan kazanç sağlamaktadır ve taşımacılık kısıtlandığı
takdirde, ekonomi bir bütün olarak kaybeder. Ayrıca, GSYİH’de meydana gelen
büyüme, taşımacılık talebinde paralel bir artışa yol açmaktadır.
Raporda önerilen yaklaşım, karayolu taşımacılığı ile deniz veya demiryolu taşımacılığı gibi diğer alternatif ulaşım türleri arasında bir sinerji oluşturulmasını
önermektedir, bununla birlikte bu süreç, reel ekonominin gereklilikleri ve üretilen malların tüm AB vatandaşları için istenilen zamanda teslim edilmesi gerekliliği nedeniyle oldukça karmaşık bir süreçtir; taşımacılar, işletmeler, yerel yönetimler vb. birçok farklı paydaşı aynı anda içermektedir.
Önerilen bu çözümler, Türkiye ile yakın komşu olan AB ülkeleri arasındaki taşımacılıkta kota sorununu ortadan kaldırmamaktadır, ancak Türkiye ile AB’nin
sanayi merkezi arasındaki taşımacılık durumunda, kamyonların geçmesi gereken
transit ülke sayısını azaltarak bunu hafifletebileceği öngörülmektedir.
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Rapor 3: AB’nin Uluslararası Karayolu Taşımacılığı
Anlaşmalarına Dair Araştırma
Rapor 3, AB’nin Karayolu Taşımacılığına ilişkin uluslararası anlaşmalarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede rapor, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşma ve kurallarına, dolayısıyla AB’nin ticari düzenlemelerine göre yapılan Çok Taraflı ve
İkili sözleşmelerin örneklerini aktarmaktadır ve ayrıca rapor, AEA, İsviçre, Birleşik Krallık, Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna
ve Hersek, Karadağ, Kosova), Ukrayna, Rusya ve Polonya ile imzalanan AB ticaret ortaklıklarını açıklamaktadır.
Raporun belirttiği gibi, Avrupa Ekonomik Alanı anlaşması, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üyelerinin AB’nin taşımacılık iç pazarına tam katılımını
sağlamıştır. Anlaşma, bu üç EFTA ülkesinin AB Üye Devletleri ile aynı karayolu
taşımacılığı kurallarına uymasını gerektirmektedir.
AB, özel coğrafi konumu nedeniyle İsviçre Konfederasyonu ile 2002 yılında yürürlüğe giren Demiryolu ve Karayolu ile Mal ve Yolcu Taşımacılığına ilişkin sektörel ikili bir anlaşmayı imzalamıştır. Bu Kara Taşımacılığı Anlaşmasının amacı,
diğerlerinin yanı sıra, Akit Tarafların birbirlerinin taşımacılık pazarına erişimini,
çevrenin korunması konusunda denge sağlayarak serbestleştirmek ve böylece
daha verimli trafik yönetimini, ayrımcılığın yasaklanmasını ve İsviçre ile AB arasında koordineli bir ulaşım politikasının uygulanmasını temin etmektir.
Birleşik Krallık tarafında ise rapor, Birleşik Krallık’ın geri çekilme anlaşmasının
ve dolayısıyla tek pazardan ve Gümrük Birliğinden ayrıldığının altını çizmektedir. Bununla birlikte, AB ve Birleşik Krallık, karşılıklı fayda sağlayan ticari ilişkiden yararlanmak için, Ticaret ve İşbirliği Anlaşması ile menşe kurallarına göre
mallar üzerinde herhangi bir tarife ve kota uygulamayan ve birbirlerinin topraklarından tam geçiş hakkı sağlayan bir serbest ticaret bölgesi kurdular.
Batı Balkan Ülkeleri ile AB Üye Devletleri arasındaki karayolu taşımacılığı ikili
anlaşmalar ile yönetilmeye devam etmektedir. 2017 yılında Taşımacılık Topluluğunu kuran Antlaşma (Anlaşma), Batı Balkan ülkelerinin mevzuatlarını AB ile
uyumlu hale getirmeleri gerektiğini belirtmektedir.
Ukrayna ve Rusya söz konusu olduğunda ise, bu ülkeler ile AB Üye Devletleri
arasındaki karayolu yük taşımacılığı, taşıma lisanslarına ilişkin UBAK Çok Taraflı Kota Sistemi ve ikili anlaşmalar ile yönetilmeye devam etmektedir.
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AB’nin Polonya’yı kabul etmesi, karayolu taşımacılığı sektörü için önemli faydalar sağlamıştır. Polonyalı karayolu nakliyecileri, kabotaj için 5 yıllık bir geçiş
dönemi ile katılımdan hemen sonra AB pazarına erişim kazanmış ve diğer AB
üye ülkelerinden gelen taşımacılara da Polonya’dan ve Polonya üzerinden taşımacılık gerçekleştirmeleri için topluluk lisansları verilmiştir. Bununla birlikte, bu
adım, Polonya yasalarında, taşımacılık kurallarında, mevzuatta, uygulamalarda
ve normlarda önemli değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Artan devlet harcamaları da bir etken olmuştur. Polonya, karayolu altyapısını iyileştirmek için on
milyar dolardan fazla harcama yapmak zorunda kalmıştır. AB hukuku, Polonya
ile diğer AB üye ülkeleri arasında imzalanmış olan, bu ülkeler ve AB dışındaki
üçüncü ülkeler arasındaki taşımacılığa ilişkin ikili karayolu taşımacılığı anlaşmalarını etkilememiştir.
Gümrük ve sınır kontrolleri, AB’nin uyguladığı temel serbestiler, özellikle de
malların Polonya ve AB iç sınırları arasında taşınmasına getirilen serbesti nedeniyle kaldırılmıştır. Öte yandan, Hareketlilik Paketi ile uygulamaya konan AB
sosyal mevzuatı, AB dışındaki taşımacılar için bağlayıcı değildir ve hatta AB taşımacıları ile Avrupa Birliği dışındaki taşımacılar için eşit fırsatlar açısından engel
teşkil etmektedir.
AB ile Üye Ülkeleri ve Türkiye arasındaki karayolu taşımacılığı hizmetleri alanı, DTÖ çerçevesinde hem Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), malların
taşınması ile ilgileri bakımından Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
(GATT) ve Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması gibi çok taraflı anlaşmalarla
veya Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) sistemi içinde ya da bir
yanda Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF), diğer yanda da Türkiye ile AB Üye
Devletleri arasındaki ikili anlaşmalarla yönetilmektedir.
AB düzeyinde ortak bir yaklaşımın uygulanması halinde, AB ülkeleri ile Türkiye arasındaki ikili taşımalarda geçiş belgesi olmaksızın olası kesintisiz yük taşıtı hareketleri perspektifi açılabilir. Bununla birlikte, ayrı AB üye devletlerinin
farklı çıkarları, daha ileri adımlar atılması açısından engel teşkil edebilir. Ayrıca, AB üyesi olmayan karayolu taşımacıları için denge sağlayan önlemler alınmadan serbestleştirme sağlanması mümkün görünmemektedir. AB ve AB dışı
girişimciler tarafından karayolu taşımacılığı operasyonlarının gerçekleştirilmesi
için tüm güvenlik, sosyal, teknik ve dengeli rekabet hususları alanlarında eşit bir
faaliyet alanı yaratılması da dahil olmak üzere, genel fayda sağlamak için sağlam
bir temel olmalıdır. AB üyesi olmayan ülkelerin bu konularla ilgili düzenlemeleri
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hayata geçirmesi beklenmektedir. Yürütme ve denetim mercileri, kuralların ve
yasaların uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için AB üye devletleri ile işbirliği yapmakla yükümlüdür. Bu tür somut önlemler uygulanırsa AB koridorlarına
erişimin açılması perspektifi daha olası görünmektedir. Düzenlemeler, faaliyet
gösteren girişimcilerin maliyetleri, kuralların uygulanmasını sağlamaya yönelik
faaliyetler ve pazarda ve düzenlemelerde gelecekteki olası değişiklikler için eşitlik
zeminini korumak çok önemlidir.

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR

255

POLİTİKA ÖNERİ RAPORU

Politika Tavsiyeleri
Türk mevzuatının AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi
Rapor 1, karayolu yük taşımacılığına ilişkin AB mevzuatının tam olarak uygulanmasının Türkiye’de yerleşik karayolu taşımacıları için mali açıdan külfet getiren
ve AB ülkelerindeki meslektaşları lehine haksız bir rekabet ortamı yaratan mali
yeterlilik kriterlerinden kaynaklanan baskıyı azaltırken; sunulan hizmetlerin kalitesinin artmasına daha fazla katkı sağlayabilecek “mesleki saygınlık” ve “mesleki
yeterlilik” kriterlerinin daha etkin şekilde yerine getirilmesine her iki tarafın da
daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirtmektedir.

Yeşil Mutabakat
Rapor 1’in hazırlanma sürecinde, hem Türkiye’den hem de çeşitli AB Üye Devletlerinden paydaşlarla projeye ilişkin somut tavsiyeler almak üzere bir dizi odak
grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu itibarla, 2021 yılında 26 Ekim, 3 Kasım, 25
Kasım tarihlerinde toplantılar yapılmış ve 21 Aralık’ta iki oturum daha gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılarda, bir katılımcı tarafından CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik (2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda) akademi
ile işbirliği içinde çalışmalar yapılabileceği belirtilmiştir. Bir diğer katılımcı, Türkiye’de karayolu taşımacılığına ilişkin mevzuatın halihazırda %95 oranında AB
ile uyumlu olduğunu ancak uyum sürecinin tamamlanması için yeni mevzuatın
çıkarılması gerektiğini vurgulamıştır. İkinci toplantıda bir katılımcı, Türkiye ile
AB arasındaki Ro-Ro taşımacılığına ilişkin konularda kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini ve intermodaliteyi destekleyen politikaların gerekli olduğunu ve bu nedenle ilgili taraflarla görüşmelere devam edilmesi gerektiğini
belirtmiştir. Başka bir toplantıda, rapor, bir katılımcının, Türkiye’nin AB’nin Yeşil
Mutabakat Politikalarına katılımı için 2023-2026 arasındaki geçiş döneminin gerekli olduğunun, çok ciddi bir dokümantasyona ihtiyaç duyulduğunun ve bu konudaki yükümlülüklerin raporlanması gerektiğinin altını çizdiğini vurgulamıştır.
Çevre sorunları ve daha spesifik olarak AB’nin Yeşil Mutabakat önerisi ile ilgili
olarak, Rapor 1 taşımacılığın ticari kapsamdan ayrılması gerektiğine dikkat çekmektedir. Ticari araçlardan kaynaklanan emisyon oranı %25’ten fazla değildir.
Çevrenin korunması ile ilgili politika ve stratejilerin hedefleri göz önüne alındığında, sınır geçişlerinde çevreci araçlara geçiş kolaylığı sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda Avrupa Komisyonu tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle
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kesintiye uğrayan uluslararası tedarik zincirlerinin devamlılığının sağlanması
amacıyla Mart 2020’de uygulamaya konulan “Yeşil Hatlar” konseptinin önümüzdeki yıllarda da uygulamada kalmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu, sınırlarda beklemekten kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.
Ayrıca, taşımacılık alanında hedeflenen politika değişikliklerinin olumsuz etkileri de dikkate alınarak, Üye Devletler tarafından karayolu taşımacılığında karayolu kotaları ve transit ücretleri şeklindeki uygulamaların, orta/uzun vadede
Türkiye’nin lojistik sektörü, özellikle karayolu sektörü üzerinde önemli etkileri
olacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, COVID-19’dan sonra en önemli ticaret paydaşlarımızdan olan Üye Devletlere ihracatı artırmak için Türkiye’deki taşımacılık
ve lojistik sektörü paydaşlarına da önemli görevler düşmekte ve Yeşil Mutabakat
ile ilgili gelişmeler çerçevesinde bir yol haritası hazırlamaları gerekmektedir.

Sosyal Koşullar
Sosyal koşullara ilişkin olarak, Rapor 1’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın takograf ve hız sınırlandırma cihazlarının kullanımını mevzuat kapsamında Ölçme
ve Kalibrasyon başlığı altında yayınladığı bir kararname ile düzenlediğinin altı
çizilmektedir. Öte yandan, sürüş ve dinlenme süreleri mevzuatı Çalışma Bakanlığı’nın sorumluluğundadır; kontrollere ilişkin mevzuat İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın sorumluluğundadır, takograf teknik hizmetleri
ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir (tip onayları ve
teknik hizmetlerin akreditasyonu vb. dahil). AB mevzuatına tam uyumun sağlanması amacıyla sorumlulukların eşgüdümlü olarak uygulanması ve karayolu
taşımacılığı yapanlara ve profesyonel sürücülere yönelik sağlam ve etkili bir operasyonel ortamın uygulanması gerekmektedir.

Teknik Koşullar
Rapor 1, AB Üye Devletleri’ndeki teknik kriterlere ilişkin mevcut olumlu gelişmelerin ve evrimin Türk mevzuatı çerçevesinde daha da güçlendirilmesi ve takip
edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu itibarla, Türkiye’nin bu alandaki uyumunun oldukça ileri düzeyde olduğu kabul edilmekte ve önümüzdeki yıllarda daha
da gelişmesi beklenmektedir.

Yol Güvenliği
Karayolu güvenliği ile ilgili olarak, Rapor 1, yol kenarı denetimlerinin titizlikle
gerçekleştirildiğini, ancak esas olarak yük güvenliği gibi yeni yola elverişlilik öğeTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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lerinin hayata geçirilmesi için mevzuat ve prosedürlerin daha fazla güncellenmesine ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Karayolu güvenliği politikalarının AB mevzuatı ile tam uyumlu hale getirilmesine ve ‘vizyon sıfır’ stratejisini uygulayacak
bir öncü kuruluşun belirlenmesine öncelik verilmelidir. Ayrıca, Türkiye’nin hız
tuzağı mekanizması yerine öncelikle “Güvenli Mobil Yaşam” stratejisine odaklanan bir yol kenarı kontrol mekanizmasını hayata geçirmesi gerektiği belirtilmektedir.
Ulaşım güvenliği, “Ulaştırma Operasyonel Programında” bir öncelik olarak ele
alınmaktadır. Karayolu Trafik Stratejisi ve Eylem Planı (aynı zamanda Türkiye’nin BM’nin dünya çapındaki “Karayolu Güvenliğine İlişkin Eylem On Yılı,
2011-2020”ye katkısını sunmanın birincil aracı) faaliyetlerinin uygulanması için
AB tarafından program kapsamında desteğin sürdürülmesi gerekmektedir. Özel
ve ticari araçların düzenli teknik kontrolleri ve yol kenarı denetimleri, ulaşımda güvenlik kurallarının düzenlenmesi ve uygulanması veya ulaşım kazalarının
araştırılması, karayolu altyapı güvenliğinin iyileştirilmesi vb. hususlar dahil olmak üzere, ulaştırma alanındaki AB mevzuatının uygulanmasına ilişkin yasal
uyumlaştırma ve kapasite geliştirme gerekmektedir. Ayrıca rapor, ihlalleri (örneğin, hız, trafik kurallarının ihlali, alkollü araç kullanma, uyuşturucu kullanımı
vb.) tespit etmek için kontrol kapasitesinin artırılması ve trafik denetimlerinin
sayısının artırılması çağrısında bulunmaktadır.

AB-Türkiye Ulaştırma Perspektifleri, Siyasi İlişkiler ve
GB reformu
Rapor 2, hem AB’nin hem de Türkiye’nin ilerlemek için anlaşmazlıkları yeniden
gözden geçirmesi gerektiğini, ancak ekonomik ve siyasi anlaşmazlık noktalarının
oldukça iç içe olduğunun açık olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, Türkiye’nin
AB’nin ticaret sistemine zarar verici olarak gördüğü ve rekabetçi olmayan uygulamaları durdurması ihtiyatlı bir davranış olacaktır. Benzer şekilde, özellikle AB,
Türkiye ile olumlu ve gelişmiş bir ekonomik ilişki sürdürmek istiyorsa, AB/Üye
Devletlerin Türkiye’nin ticari asimetriler, karayolu taşımacılığı (ör. transit geçiş
ücretleri) ve ticari konularda karar verme konusundaki kaygılarını ciddiye almaları da tavsiye edilmektedir. Rapor, Türkiye birçok AB Üyesi Devlet için hayati tedarik zincirleri rotaları ve Orta Asya’ya özel bir erişimi olan AB’nin AB dışındaki
en önemli ve tek GB ortağı olmaya devam ettiği için, AB-Türkiye ekonomik ilişkisinin sekteye uğrayan AB-Türkiye siyasi ilişkisi’ ile aynı kaderi paylaşamayacak
kadar önemli olduğunu savunmaktadır.
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Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, 2016 Avrupa Komisyonu Etki Analizinde
gösterildiği gibi, her ikisi de ekonomik büyümeyi ve refah açısından sağlanacak
kazanımları destekleyecek olan hizmet ticaretini ve tarımsal ürün ticaretini geliştirmeyi içermelidir. Ayrıca, AB-Türkiye ilişkileri için giderek daha gerekli hale
gelen yeni bir çerçeve oluşturulmasına da yardımcı olacaktır. Böyle yeni bir çerçevenin güveni artırması muhtemeldir ve karayolu taşımacılığı ve GB reformuna
ek olarak ulaşım bağlantıları, Yeşil Mutabakat, Orta Asya pazarları, Bağlantılılık
Stratejisi ve enerji çeşitlendirmesine odaklanarak kurumsallık yeniden sağlanabilir. İşleyen ve riayet edilen bir uyuşmazlık çözüm mekanizması, GB reformu ve
AB-Türkiye ekonomik ortaklığının başarısını geleceğe taşımak için bir ön koşuldur.
Reforme edilen Gümrük Birliği ve ulaştırma politikasıyla ilgili bir diğer konu
da; tarımda, kamu ihalelerinde ve hizmetlerde liberalleşme açısından GB modernizasyonundaki ilerlemelerin kilidini açmak için bağımsız ve iyi işleyen bir
yargı sistemi bir ön koşul olduğundan, özellikle yönetişim ve yargı bağımsızlığı
alanındaki gelişmelerle ilgili olarak, AB’nin Türkiye’nin iç ekonomik durumuyla
ilgili kaygılarıyla ilgilidir. AB ve Türkiye’nin siyasi, güvenlik ve ekonomik açılardan birbirinden daha fazla uzaklaşmasını önlemek için AB üyeliğine geçici
alternatifleri ciddi şekilde ele almak özellikle önem arz etmektedir. Türkiye’nin
üyelik süreci dondurulmuştur ve uzun yıllar böyle kalabilir. Bu nedenle bu rapor,
AB-Türkiye ilişkileri “paketini” GB reformunun yanı sıra bir dizi başka öğeyi de
içermesi gereken yeni bir çerçevede genişletmenin AB’nin jeo-ekonomik çıkarına olduğunu savunmaktadır. Örneğin, böyle bir çerçeve göç, Yeşil Mutabakat,
güvenlik ve ticarette karar verme ile ilgili hususları içerebilir. İlişkilerde böyle bir
gelişme kaydedilmesine yönelik önemli ön koşul, AB üyeleri (Fransa, Almanya ve
İtalya) ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin daha güçlü olmasına bağlı olacaktır.
Politikalar doğası gereği iç içe geçtiğinden, bu tür bir işbirliği ulaştırma politikasıyla sınırlı kalmayacaktır; Ukrayna ve Rusya’ya karşı mevcut jeo-politik durum
ise, AB, Türkiye’nin Orta Asya ve Asya’nın diğer bölgeleri arasındaki karayolu,
denizyolu ve demiryolu koridorları aracılığıyla daha fazla lojistik, taşımacılık ve
bağlantılılık ihtiyacı ve kapsamını artıracaktır.
Rapor, ticari karayolu taşımacılığına ilişkin olarak, Türkiye’nin ikili kotalardan
kaynaklanan mağduriyetlerinin varlığını desteklerken, Türk hukukunun AB
mevzuatı ile daha fazla uyumlaştırılması gerekliliğinin altını çizmektedir. Taşımacılık ve/veya Gümrük Birliği ile ilgili olarak yapılacak herhangi bir yeni anlaşmanın, daha istikrarlı uygulama ve denetimleri içermesi gerektiğini eklemekteTÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA YENİ BİR KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İŞBİRLİĞİ: BEKLENTİLER VE OLASILIKLAR
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dir. AB ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığında alternatif taşıma şekillerinin de
karayolu ile sinerji halinde değerlendirilebileceğine değinerek, Karayolu taşımacılığının serbestleştirilmesine yönelik aksiyonların, emisyonları azaltmak ve AB
Yeşil Mutabakatına uyum sağlamak için karayolu taşımacılığı sektörü tarafından
gerçekleştirilen mevcut olumlu çabaları dikkate alması gerektiğinin altını çizmiştir (Pastor ve diğerleri, 2004).
AB tarafından yapılan ticaret anlaşmaları üzerinden yapılan karşılaştırmalar sonucunda Rapor 3 şu sonuçlara ulaşmaktadır:
Türkiye’nin AB karayolu taşımacılığı müktesebatına görece daha yüksek düzeyde
uyum sağlamasını ve Türkiye ile AB arasında bir Gümrük Birliğinin varlığını
dikkate alarak, Türkiye veya Türk taşımacılarının DTÖ hukuku ve AB-Türkiye
Ortaklık Hukuku tarafından verilen mevcut haklardan yararlanmaları ve Türkiye
ile AB arasındaki artan ticaret hacmiyle orantılı olarak Türk taşımacılarının AB
iç pazarına daha engelsiz erişimini sağlamaya yönelik yeni düzenlemeler yapılması için üç temel seçenek bulunmaktadır:
1) Hâlihazırda kazanılmış haklardan tam anlamıyla yararlanılabilmesi için
kuralların uygulanmasını sağlamak;
2) Ortaklık Konseyi’nin Ankara Anlaşması ve Katma Protokol kapsamındaki
yetkilerini etkinleştirmek;
3) İçeriğine, anlaşmanın amacına, ilgili AB yetkilerinin dahili uygulama
düzeyine ve bu yetkinin kullanımının niteliğine bağlı olarak AB ve/veya
Üye Devletleri ile Türkiye arasında yeni anlaşma(lar) yapmak.
Ulusal makamların hukuka aykırı kısıtlamalarına karşı ulusal mahkemeler nezdinde AB-Türkiye Ortaklık Hukukunun uygulanmasına ilişkin olarak iki yasal
dayanak bulunmaktadır: Gümrük Birliği kavramı ya da Katma Protokol’ün 41(1)
Maddesinde yer alan mevcudun korunması (standstill) kuralı.
Alternatif olarak, Türk veya AB taşımacılarının birbirlerinin pazarlarına erişim
koşulları ve geçiş belgeleri konusunda mevcut ikili anlaşmalar sürdürülmeden
sıfırdan yeni düzenlemeler yapılabilir. Yerleşik içtihat hukukunda belirtilen koşullara bağlı olarak, bu tür düzenlemeler, karayolu taşımacılığına ilişkin zımni
yetkilerinin münhasıran uygulanmasına dayalı olarak yalnızca AB ile yapılacak
bir anlaşma yoluyla ya da AB ve Üye Devletleri ile birlikte karma bir anlaşma
yoluyla yapılabilir. Bununla birlikte, bu çeşitliliğe sahip anlaşma, her Üye Devlete
anlaşmanın akdedilmesi açısından veto yetkisi vermektedir. Ulusal anayasal onay
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prosedürleri ile hem uluslar üstü düzeyde hem de her ulusal düzeyde çifte onay
süreci gerektirmektedir. Geçiş belgeleri için ortak bir paydanın belirlenmesi, bazı
hedef Üye Devletler tarafından verilen bazı ikili geçiş belgelerinin, transit Üye
Devletler tarafından verilen transit geçiş belgelerinin eksikliği nedeniyle anlamsız veya işlevsiz olmasını önleyeceğinden, mevcut ikili anlaşmalara nazaran bu
tür anlaşmalar tercih edilmektedir. Bununla birlikte, AB tarafından transit geçiş
belgelerinin dağıtımı, dahil olan çok sayıda ülke, farklı coğrafi konumlar ve farklı
çıkarlar nedeniyle organizasyonel açıdan sorun teşkil edebilir.
Bir ilham kaynağı olarak AEA Anlaşması bağlamında, Türkiye’nin hizmet ticaretini kapsayacak şekilde AEA’ya dahil edilmesi, pozitif entegrasyonun tüm getirileri ile negatif entegrasyonun ötesine geçmeyi gerektirmektedir; bu da, meselenin daha iyi erişimden ziyade AB mevzuatıyla önemli ölçüde uyum varsayımıyla
daha çok iç düzenleme reformu yapılması ile ilgili olduğu ve bu nedenle Türkiye’nin katılım öncesi ileri aşamaları geçilinceye kadar gerçekleşemeyeceği anlamına gelmektedir.1 Olumlu entegrasyonun etkilerine ilişkin aynı kaygılar, hem
Birleşik Krallık ile imzalanan Ticaret ve İşbirliği Anlaşması hem de İsviçre ile
imzalanan Demiryolu ve Karayoluyla Mal ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması için
geçerli olacaktır. Bu anlaşmalar, sadece siyasi ve ekonomik değil, aynı zamanda
AB’nin normatif gücünün etkisi altında yerine getirilmesi için zorlu ve derin bir
yasal entegrasyonu da gerektirmektedir. Anlaşma, Üye Devletler ve Güney Doğu
Avrupa Tarafları arasında akdedilen ikili anlaşmalara tabi olan karayolu taşımacılığına ilişkin pazara erişim hükümleri içermediğinden, Ulaştırma Topluluğuna
katılmak da mevcut yapısı içinde en azından kısa vadede Türk taşımacılarının
sorunlarına çözüm getirmiyor gibi görünmektedir. AB ile Ukrayna veya Rusya
Federasyonu arasındaki karayolu yük taşımacılığı, Türkiye ile karayolu yük taşımacılığı hizmetlerinin düzenlenmesi durumundan farklı olarak AB Üye Devletleri ile yapılan ikili anlaşmalara tabi olduğundan, aynı argüman, Ukrayna ile
imzalanan Ortaklık Anlaşması ve Rusya Federasyonu ile imzalanan Ortaklık ve
İşbirliği Anlaşması için de geçerli görünmektedir.
Bazı Üye Devletlerin karayolu taşımacılığı kotalarında iyileştirme yapma konusundaki ısrarlı isteksizliği, her ne kadar AB’yi anlaşma yapma sürecine dahil
ederek uluslar üstü ve kolektif Avrupa bilinciyle üstesinden gelinebilir olacağı
varsayılsa da, etkili bir çözüm gibi görünmemektedir. Bu bağlamda, yukarıda
belirtilen seçeneklerden herhangi birine ulaşılamaması durumunda, Türk taşı1
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macılarının daha iyi koşullara ve AB ile Türkiye arasında ticareti yapılan malların
karşılıklı olarak pazarlara erişimine ilişkin beklentilerini karşılamak için mevcut
ikili anlaşmaların iyileştirilmesi veya modernize edilmesi gerekmektedir.

Sonuç
Türkiye ve AB birbirinden vazgeçemeyecek iki ticaret ortağıdır. Her ikisinin de
ekonomik ve siyasi anlamda birbirine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Türkiye, 2020 itibariyle, AB’nin toplam mal ticaretinin %3,6’sını temsil eden
AB’nin 6. en önemli ticaret ortağıdır. Ayrıca AB, Türkiye’nin açık ara en büyük ithalat ve ihracat ortağı ve en önemli DYY (doğrudan yabancı yatırım) kaynağıdır.
Nitekim 2020 yılında Türkiye ithalatının %33,4’ü AB’den gelirken, Türkiye’nin
ihracatının %41,3’ü AB’ye yapılmıştır. Toplam mal ticareti 130 milyar avroyu aşmıştır.
Bu rakamlar ve istatistikler, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin büyüklüğünün
açık bir örneğidir. Her iki ekonomi de birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğundan, yeni
ve kapsamlı bir karayolu taşımacılığı anlaşması ve reforme edilmiş bir Gümrük
Birliği özellikle daha fazla ticaret, yatırım, refah faydaları ve yenilenen fırsatları
teşvik edecek ve bir dizi siyasi anlaşmazlığı çözmeye yönelik olarak kurumsal bir
ivme kazandıracaktır.
Bu nedenle, her iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari bağları geliştirecek ve Türkiye’nin AB ekonomik alanına bağlanmasına daha fazla katkıda bulunacak bir
süreci başlatmanın tam zamanıdır. Türk ve Avrupa ürünlerinin büyük çoğunluğu
karayolu taşımacılığı ile taşındığından, AB ile Türkiye arasında, her iki tarafın
karşılıklı çıkarlarını dikkate alan yeni karayolu taşımacılığı anlaşması, çeşitli devlet sınırlarındaki bekleme süreleri ve idari prosedürler kaldırılacağı için Türkiye
ekonomisine ve AB’ye fayda sağlayacaktır.
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