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Değerli Konuklar, Değerli Basõn Mensuplarõ,
2003 yõlõ itibariyle yedinci yõlõnõ dolduran Gümrük Birliği’nin Avrupa Birliği
mevzuatõna uyumlu bir şekilde işleyebilmesi için yapõlan ve halen yürütülen
çalõşmalarõn ele alõnacağõ bu toplantõya hoşgeldiniz.
Küreselleşme ile ekonomik ve ticari ilişkilerin dünyada büyük bir hõzla bütünleşme
sürecine girdiği bir yüzyõlda, dünyanõn en büyük ve en derin ekonomik bütünleşme
modeli olan AB ile gerçekleştirdiğimiz Gümrük Birliği esas olarak Türkiye’nin liberal
ekonomi kurallarõna dünyadaki pekçok gelişmekte olan ülkeden daha önce uyum
sağlamasõna yardõmcõ olmuştur.
Ne var ki, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nden kaynaklanan ve uygulama aşamasõ ile
birlikte tamamlanmõş olmasõ gereken bazõ yükümlülükleri halen yerine getirilmemiştir.
AB üyeliği hedefinin Türkiye’nin değişmez bir politikasõ olduğu dikkate alõndõğõnda,
GB’nin Türk toplumu için anlamõ ve eksikliklerin bir an önce tamamlanmasõnõn önemi
daha iyi anlaşõlmaktadõr.
Bu düşünceden hareketle, mevzuat uyumu ve uygulamadaki son gelişmelerin
değerlendirilmesi ve mevzuattaki eksikliklere yönelik alõnmasõ gereken tedbirlerin
tartõşõlmasõna yönelik olarak bu semineri gerçekleştirdik. Gösterdiğiniz ilgi için çok
teşekkür ederiz.
GB’den kaynaklanan yükümlülüklerimizin halen yerine getirlmemiş olmasõ çeşitli
çevrelerce artõk sõkça dile getirlen bir husus olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Böyle bir
dönemde Türkiye’nin aleyhine işleyecek bir sürecin başlamasõnõ engellemek amacõyla
ve Gümrük Birliği alanõnda uyumun tamamlanmasõ konusunda daha etkili bir
yaklaşõm içinde olma çabasõndan hareketle TÜSİAD bünyesinde Gümrük Birliği
Teknik Mevzuat Alt Çalõşma Grubu kurulmuştur.
TÜSİAD olarak bu alandaki sorunlarõmõzõ sizlerle paylaşmayõ amaçlõyoruz. Bu
çalõşma grubu, Gümrük Birliği kapsamõnda yer alan Tek Pazar, Gümrükler ve Dõş
İlişkiler başlõklarõnda, Katõlõm Ortaklõğõ Belgesi, Ulusal Program ve İlerleme Raporu
çerçevesinde, yapõlmasõ gereken mevzuat uyum çalõşmalarõna katkõda bulunacak ve
bunlarõn Ulusal Program’da belirtilen zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilmesinin
takibini yürütecektir. Yaptõğõmõz çalõşma sonucunda, Mallarõn Serbest Dolaşõmõ,
Gümrük Birliği, Serbest Bölgeler, Serbest Ticaret Anlaşmalarõ ve Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi konularõnda mevcut eksiklikler ve bunlara yönelik alõnabilecek
tedbirler konusunda sizlere kõsaca bilgi vermek istiyorum.
2000 yõlõnda yürürlüğe giren Gümrük Kanunu, güven ortamõ mantõğõnõn yasallaşma
zeminini tamamlamak açõsõndan çok önemlidir. Aynõ zamanda, Avrupa Birliği ile hem
mantõğõ hem de yasal uygulamalarõ tamamlanan belki de tek kanundur. Ne var ki, bu
kanunun pek çok diğer mevzuatlarla da donatõlmasõ gerekmektedir. Kayõtlõ bir düzenin
kurulmasõ gerekliliği bunun önceliğini oluşturmaktadõr. Buna göre, AB sisteminde
gümrük mevzuatõ “beyan esasõ”na dayanmaktadõr.
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Türkiye’de ise buna yönelik uygulamada sorunlar yaşanmakta, işadamlarõ bir dizi
evrak kontrolü sürecine tabî tutulmaktadõr (Devletin istediği ön izin belgesi,
gümrüklerin ve kontrol birimlerinin istedikleri belgeler, Gümrük İdaresi’nin veri
kontrolü gibi). Bu açõdan Türkiye, Gümrük Birliği’nin getirdiği mallarõn serbest
dolaşõmõ haklarõnõ kõsõtlayõcõ bir yapõya sahip olmaktadõr. Bu bağlamda, dahilde
kontrollerde yeniden yapõlanmaya gidilmesi, gerek iş dünyasõnõn çõkarlarõ gerekse AB
mevzuatõna uyumda büyük önem taşõmaktadõr. Ne zaman takip sistemi, mükellefiyet
değişikliklerinde aksamadan ve farklõlaşmadan gerçekleştirilebilir ise, o zaman AB
mevzuatõna uyum sağlanmõş olacaktõr.
Serbest Ticaret Anlaşmalarõ ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ile ilgili olarak,
Avrupa Birliği ile Türkiye arasõnda gerçekleştirilen Gümrük Birliği, taraflar arasõnda
ortak bir dõş ticaret politikasõnõn benimsenmesini ve bunun gümrük politikasõ ile
uyumlu hale getirilişini zorunlu kõlmaktadõr. Bu politikayõ uygulamak için, 1/95 sayõlõ
Gümrük Birliği kararõ çerçevesinde, Türkiye’nin AB tarafõndan imzalanan tercihli
ticaret anlaşmalarõnõ imzalamasõ, ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ne uyum
sağlamasõ gerekmektedir.
Türkiye bugüne kadar Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile çok sayõda STA
imzalamõştõr. Bazõ Kuzey Afrika ülkeleri ile imzalanacak anlaşmalar konusunda ise
müzakereler sürmektedir. STA’lar, Türkiye’ye başta yeni ihracat pazarlarõ yaratmasõ
açõsõndan büyük avantaj sağlamakta, buna ek olarak, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu
hammadde ve yarõ mamullerin daha uygun koşullarda teminini mümkün hale
getirmektedir. Ancak burada karşõlaşõlan öncelikli sorun, AB’nin, gerek STA’lar
gerekse “Avrupa Anlaşmasõ” adõnõ verdiği ve kapsamõ serbest ticaretin de ötesine
giden anlaşmalarla Avrupa bölgesinin de dõşõna çõkan pek çok ülke ile ticaretinde
avantaj sağlamõş olmasõdõr.
AB’nin ticaret politikasõnõn sürekli değişimi ve üçüncü ülkelerin Türkiye ile anlaşma
imzalamakta isteksiz olmalarõnõn sonuçlarõna dikkat çekilmelidir. Gümrük Birliği
sonrasõnda akdedilen tercihli ticaret düzenlemelerinin AB ile ortak müzakere edilmesi,
ve AB’nin üçüncü ülkelerle yaptõğõ ve yapacağõ anlaşmalarda “Türkiye hükmünün”
yer almasõ bu bağlamda önem taşõmaktadõr. Bununla birlikte, AB’nin STA veya
Tercihli Ticaret Anlaşmasõ yaptõğõ üçüncü ülkelerden gelen ve AB pazarõna giren
ürünler Gümrük Birliği çerçevesinde Türk pazarõna da serbestçe girebilmekte, bu
durum ticaret sapmasõ ve haksõz rekabete yol açmaktadõr. Dolayõsõyla, Türkiye’nin söz
konusu ülkelerle en kõsa zamanda STA imzalayarak ve müzakere aşamasõndan olanlarõ
tamamlayarak kendi aleyhine işleyen bu durumdan kurtulmasõ büyük önem
taşõmaktadõr.
Tam üye olmamasõna rağmen Türkiye, Gümrük birliği nedeniyle, Avrupa Birliği’nin
ticaret politikasõnõ uygulama yükümlülüğü altõna girmiştir. Dolayõsõyla, üyesi olmadõğõ
ve oluşumuna katkõda bulunamadõğõ Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’nin
kararlarõna uymak zorunda kalan Türkiye’nin, ileride kendi ticari rejimini de
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etkileyecek STA ve GPS çerçevesinde imzalanan anlaşmalarõn müzakerelerine en
azõndan gözlemci statüsünde katõlmasõna izin verilmelidir.
Mallarõn Serbest Dolaşõmõ ile ilgili olarak, Türk Standartlarõ Enstitüsü (TSE)
uygulamalarõna ilişkin şikayetler (özellikle otomotiv yan sanayi ürünleri ithalatõnda
yaşanan sõkõntõlar, TSE tarafõndan AB UN/ECE yönetmelikler kapsamõnda tip onayõ
almõş ürünlerden tip onay belgesi, test ispatlarõ gibi ek belgeler talep edilmesi),
akreditasyon ve belgelendirme konularõnda yeterli ilerleme kaydedilmemiş olmasõ,
TEKEL’in yeniden yapõlandõrõlmasõna ilişkin gecikmeler, kullanõlmõş otomobil ve
kullanõlmõş makine ithalatõ konusunda ilerlemenin kaydedilmemesi gibi sorunlar halen
devam etmektedir.
Serbest Bölgeler ile ilgili olarak, AB bünyesindeki Serbest Bölgeler uygulamasõ ile
Türkiye’deki mevcut uygulama arasõndaki temel farklar sorunun özünü
oluşturmaktadõr. Bunlarõn arasõnda vergilendirmeye ilişkin farklõlõklar başlõca sorun
olarak sayõlabilir.
Değerli Konuklar,
Türkiye’nin Gümrük Birliği teknik mevzuatõna uyumu sürecinde karşõlaştõğõ bunlara
benzer sorunlarõn çözümünün, gerek AB’ye üyelik sürecimizdeki olumlu katkõsõ ve
gerekse dõş ticaretimize getireceği iğme gözönünde tutulduğunda, önemi daha iyi
anlaşõlmaktadõr. Konuşmamõ daha fazla uzatmadan sözü değerli katõlõmcõlara
bõrakmak istiyorum.
Beni sabõrla dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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