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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

İhracat 10.556 11.685 9.603 11.106 11.278 11.235 13.704

İthalat 5.659 5.373 6.600 7.471 5.638 5.582 5.559
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Türkiye-Birleşik Krallık İkili Ticareti
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Ürün Adı 2020
(Bin $)

2021
(Bin $)

Ülke 
Payı%

Karayolu taşıtları 2.047.933 2.860.440 20,87

Giyim eşyası ve giysi aksesuarları 1.804.884 2.011.784 14,68

Elektrik makineleri, cihazlar ve teçhizatlar 1.362.226 1.861.065 13,58

Altın (parasal olmayan) 1.478.548 821.402 5,99

Tekstil iplikleri, kumaşlar 617.833 769.074 5,61

Demir ve çelik 190.320 640.996 4,68

Metal eşyalar 274.807 437.375 3,19

Sebze ve meyveler 404.414 397.771 2,90

Telekomünikasyon, ses kaydedebilen cihazlar 407.832 382.205 2,79

Çeşitli mamul ürünler 254.099 356.533 2,60

Türkiye’nin Birleşik Krallık’a İhracatında ilk 10 Ürün
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TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA-I

 Birleşik Krallık Ülkemizin Önemli bir Ticaret Partneridir

 8 milyar dolarlık ticaret fazlası ile en fazla ihracat yaptığımız 3. ülkedir. Türkiye  

Birleşik Krallık ithalatında 14. sırada yer almaktadır. 

 AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamında Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği 

ilişkisi

 Malların serbest dolaşımı (sanayi ürünlerinde gümrük vergisi muafiyeti, menşe 

kuralı olmadan ticaret)

 Temel tarım ürünlerinde tavizler/işlenmiş tarım ürünlerinde Gümrük Birliği 

rejimi

 Teknik düzenlemelerde ileri seviyede uyum, ortak kalite altyapısı

 2020 Sonrasında Birleşik Krallık ile Gümrük Birliği ilişkisinin sona ermesi

 Malların serbest dolaşımının sona ermesi ile menşe esaslı ticarete geçiş ve 

sanayi ürünlerinde gümrük vergisi uygulanması

 Tarım ürünlerindeki taviz yapısının değişmesi

 Türkiye’nin teknik düzenleme/kalite altyapısının AB/AEA/İsviçre  uyumlu 

olması nedeniyle Birleşik Krallık ile ticarette teknik düzenlemelerde 

farklılaşma, idari ve mali yük 



Gümrük Birliği (1996):

 Teknik Mevzuat Uyumu

Tam Üyelik Müzakereleri (2005):

Üyelik öncesi nihai aşama (AEA)

EFTA Ülkeleri ile STA (2018)

AB ile cari statünün dinamik bir şekilde yansıtılması

Türkiye-AB Ortaklık İlişkileriBK ile Eski Ticaret Düzeni: TÜRKİYE- AB ORTAKLIK İLİŞKİSİ 



GÜMRÜK BİRLİĞİ

ANKARA ANLAŞMASI

KATMA PROTOKOL

MALLARIN SERBEST 
DOLAŞIMI

ORTAK TİCARET 
POLİTİKASI

MEVZUAT UYUMU

- Gümrük Vergisi
- Miktar Kısıtlaması
- Teknik Engellerin

Kaldırılması

- Gümrük Tarifeleri       
- Tercihli Gümrük 
Rejimleri (STA’lar
ve Otonom 
Rejimler)
- Ticaret Kuralları
- Ortak Menşe 
Kuralları

- Teknik Mevzuat
- Rekabet Politikası
- Devlet Yardımları
- Fikri Mülkiyet
- Vergilendirme



TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - ITÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - ITÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - I
TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - I (TEKNİK MEVZUAT)

• Gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile miktar kısıtlamalarının
kaldırılması AB ile ticarette malların serbest dolaşımı için tek
başına yeterli olmamakta, ayrıca ticarette teknik engellerin de
kaldırılması gerekmektedir.

• Türkiye, Gümrük Birliği kapsamında, AB'nin ticarette teknik
düzenlemelere ilişkin mevzuatını da iç yasal düzenlemelere dâhil
etmektedir.

• Ticarette teknik engellerin kaldırılması konusundaki Topluluk
araçları 2/97 sayılı OKK ile belirlenmiş ve Bakanlığımız
koordinasyonunda AB teknik araçlarını uyumlaştıracak olan
kamu kuruluşları tespit edilmiştir.

• Türkiye tarafından teknik mevzuat uyumunda izlenecek
değerlendirme ve bildirim usulleri ise 1/2006 sayılı OKK ile tespit
edilmiştir.

• 2/97sayılı OKK’nın güncel bir şekilde uygulanmasını teminen
Avrupa Komisyonu ile 2014 yılında Usul Rehberi (Procedural
Guideline) oluşturulmuştur.



TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - ITÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - ITÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ - I
TÜRKİYE- AB GÜMRÜK BİRLİĞİ – II (TEKNİK MEVZUAT)

• Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki alanlarda teknik
düzenlemeleri AB müktesebatı ile uyumlaştırmış ve AB’nin kalite
alt yapısına oldukça yakın bir sistemi kendi ülkesinde
oluşturmuştur.

• Teknik mevzuat uyumunun tesvik edildiği alanlarda uygunluk
değerlendirme kuruluşları tarafından düzenlenen belge ve
işaretlemelerin karşılıklı tanınması sağlanmış ve Türk
Akreditasyon Kurumu’nca (TÜRKAK) atanan onaylanmış
kuruluşların bu alanlarda düzenlediği belgelerin AB tarafından
tanınması sağlanmıştır.

• Ürün ilgili teknik düzenlemesine uygun olduğunu ve amacına
uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve
hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini gösteren “CE”
işaret sistemi ülkemizde de tesis edilmiştir.

• Türkiye ile AB arasında tanıma ilkesinin işletilmesi amacıyla
Bakanlığımızca hazırlanan “Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı
Tanıma Yönetmeliği” 1/1/2013’te yürürlüğe konulmuştur.

• AB, teknik düzenlemelerini günün koşullarına paralel olarak
güncellemekte olup, ülkemizin yeni düzenlemelere uyumu ve AB
pazarına erişimi ülkemizce dinamik bir şekilde sağlanmaktadır.



EUROMED Konuları

AVRUPA-AKDENİZ ORTAKLIĞI (EUROMED)

Avrupa Birliği (AB) ile AB üyesi olmayan Akdeniz ülkeleri arasında kalıcı ve
kurumsal bir işbirliği çerçevesinin oluşturulması amacıyla 1995 yılında
Avrupa-Akdeniz Süreci (Euromed/Barselona Süreci) tesis edilmiştir.

Süreç, 13 Temmuz 2008 tarihinde Paris'te yapılan Avrupa-Akdeniz Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile yerini "Akdeniz için Birlik"e (AiB)
bırakmıştır.

AİB, Akdeniz’de ticarette teknik engellerin kaldırılması da dahil olmak
üzere geniş bir yelpazede işbirliğini öngörmekte olup, Birleşik Krallığın AB
dışında bir ülke olarak entegre olması gerekmektedir.

Türkiye, AİB sürecine, başta Serbest Ticaret Anlaşmaları olmak üzere taraf
ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi boyutu ile Avrupa
Komisyonu ile de işbirliği yaparak aktif katkı sağlamaktadır.



Dünyanın iki büyük ekonomisi
 Dünya gelirlerinin %50si, ticaretin ise %30’u

 3,7 trilyon dolar seviyesinde karşılıklı yatırımlar

 Günlük 2 milyar dolarlık ticaret

 Yıllık yaklaşık 650 milyar dolar düzeyinde mal ticareti

21. yüzyılın anlaşması
 Küresel ticareti düzenleyen yeni kurallar iddiası

 Yükselen yeni ekonomilerle birlikte rekabet etme hedefi

 Tıkanan Doha sürecini TTIP ile aşma öngörüsü

Süreç
 İlki 8-12 Temmuz 2013’te sonuncusu 19-23 Ekim 2015’te olmak üzere

toplam 11 tur müzakere yapılmış ancak süreç Trump Yönetimi

tarafından askıya alınmıştır.

 Biden Yönetimi ile bu hususta yeni açılımlar araştırılmaktadır.

TrTRANSATLANTİK GÜNDEMİ ansatlantik Ticaret 
ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)TRANSATLANTİK GÜNDEMİ 
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TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA-II

STA’nın ticarette teknik engeller faslınının AB-BK STA dikkate alınarak

güncellenmesi öngörülmektedir.

 BK ile 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren STA kapsamında

 Taraflar arasında bu hususta yapılan görüşmeler ileri bir aşamadadır.

 AB ile BK arasında ürünlerin uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin

uygulamaların, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği yükümlülükleri nedeni ile 

Türkiye-BK STA’sına yansıtılması gerekmektedir (İhracatın yaklaşık % 15’i)

 AB ile BK arasında yeni yaklaşım mevzuatı kapsamındaki ürünlerin uygunluk

değerlendirme sonuçlarının karşılıklı tanınmasına dair bir anlaşma

bulunmamaktadır.

 Geçiş dönemi sonunda (01.01.2023) Türkiye ve AB’den BK’a ihracatta CE işareti

yerine UKCA işaretinin düzenlenmessi gerekecektir.

 Benzer şekilde, yeni yaklaşım direktifleri kapsamındaki ürünlerin BK’dan AB ve

Türkiye’ye ihracatı için AB veya Türkiye’de yerleşik bir onaylanmış kuruluştan CE 

işareti temin etmesi zorunlu hale gelmektedir.



12

EKONOMİ BAKANLIĞI

Teşekkürler

Mehmet Ergünal

Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü

ergunalm@ticaret.gov.tr
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