
FASIL 30 DIŞ İLİŞKİLER 
 
Öncelik 30.1 OECD’de ve Doha Kalkınma Gündemi bağlamında Dünya Ticaret Örgütünde AB pozisyonu ile uyum sağlanması 
 
Türkiye, Uluslararası örgütler içindeki tutumunu ve üçüncü ülkelere yönelik siyasetini mümkün olan ölçüde AB’nin tutum ve siyasetiyle uyumlu hale getirmektedir. Bu 
çerçevede, Türkiye, 3 Ekim 2005 tarihinde, Türkiye için Müzakere Çerçevesi’nin kabul edilmesi sırasında, aşağıdaki hususları belirten, “Konsey’in onayıyla yapılmış olan 
Başkanlık Açıklaması”na atıf yapar:  
 
“Müzakere Çerçeve Belgesi’nin, ilgili tüm uluslararası örgütleri kapsayan 7. paragrafı, bu uluslararası örgütler ya da ülkelerin, ya da Avrupa Birliği Üye Devletlerin karar 
verme özerkliğine ve haklarına halel getirecek şekilde yorumlanamaz”. 
 
Doha Kalkınma Gündemi özelinde olmak üzere DTÖ platformunda AB pozisyonu ile uyum sağlanması, anılan uluslararası platformdaki AB pozisyonunun tarafımızca aynen 
kabul edilmesi anlamına gelmemelidir. Aksine, taraflar arasındaki hukuki metinlerde de zikredildiği üzere özellikle yüksek hassasiyeti ve önceliği haiz alanlar bağlamında, 
Müzakere Çerçeve Belgesi’nin 7. paragrafında belirtildiği gibi, AB pozisyonuna aşamalı olarak yakınlaşma sağlanması öngörülmektedir. 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 30.1.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 84/568/AET ve 98/29/AT 
sayılı Direktifler 

3332 sayılı Bankalar Kanunu 
değişikliği 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin kuruluş, amaç ve 
faaliyet esaslarını düzenleyen kanun. 

Türkiye İhracat 
Kredi Bankası A.Ş. 

2009-2010 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
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Öncelik 30.2 Genelleştirilmiş tercihler sistemine (GTS) ilişkin Topluluk rejimine uyumun tamamlanması 
 
Türkiye’nin ürün kapsamı bakımından tam üyeliğe kadar 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararından kaynaklanan yükümlülüğü sadece Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi 
ürünleri olup, bu çerçevede AB’nin GTS rejimine sonuçları itibarıyla 2008 yılı İthalat Rejimi Kararı ve 2008/19 sayılı İthalat Tebliği ile uyum sağlanmıştır. Bu Karar ve 
Tebliğ ilgili AB Direktifleri doğrultusunda düzenli olarak güncelleştirilmektedir. Tarım ve AKÇT ürünleri için ise tam üyelik perspektifi çerçevesinde uyum sağlanacak ve 
üyelikle birlikte uygulamaya başlanacaktır. 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir. 
 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
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Öncelik 30.3 Üçüncü ülkelerle henüz tamamlanmamış olan serbest ticaret anlaşmalarının (STA) müktesebata uygun olarak 
tamamlanması yönünde çabaların sürdürülmesi 
 

Türkiye, AB’nin akdettiği STAları üstlenmek konusunda, bazı üçüncü ülkelerin Türkiye ile müzakerelere başlama konusunda isteksiz davranmaları sebebiyle sıkıntılar 
yaşamaktadır. Bu sebeple, ilgili KOB önceliği doğrultusunda, “AB müktesebatı çerçevesinde STAların üstlenilmesi”ne ilişkin çabalara devam edilmesine rağmen, STA 
müzakerelerine başlanması ve müzakerelerin tamamlanması sadece Türkiye’nin çabalarına değil, aynı zamanda ilgili üçüncü ülkelerin olumlu yaklaşımına bağlı 
bulunmaktadır. Ayrıca, bu konudaki tıkanıklığın aşılması bağlamında AB’nin ilgili üçüncü ülkeler nezdinde girişimde bulunmasına ve güçlü bir irade ortaya koymasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
 

1 Mevzuat uyum takvimi 
 

Tablo 30.3.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı STA’lar 
- AB-Karadağ İstikrar ve Ortaklık Anlaşması 
(İOA) 
- AB-Şili Ortaklık Anlaşması (OA) 
- AB-Ürdün OA 
- AB-Lübnan OA 
- AB-Faroe Adaları STA  
- AB-Sırbistan İOA1  
- AB- Meksika Ekonomik Ortaklık, Politik 
Koordinasyon ve İşbirliği Anlaşması 
- AB Cezayir Ortaklık Anlaşması 
- AB – GAC Ticaret ve Kalkınma İşbirliği 
Anlaşması 

Üçüncü Ülkelerle Akdedilen 
Serbest Ticaret 
Anlaşmalarına İlişkin Uygun 
Bulma Kanunları 

AB’nin tercihli ticaret rejimlerinin 
üstlenilmesi yükümlülüğü 
çerçevesinde, Topluluğun Serbest 
Ticaret Anlaşması akdettiği ülkelerle 
benzer nitelikli anlaşmalar 
akdedilmesi. 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

2009 ve sonrası2  

 

2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 

                                                           
1 Anlaşma, imzalanmış ancak yürürlüğe girmemiştir. 
2 Türkiye’nin ilgili ülkeler ile STA akdedilmesine yönelik yürüttüğü müzakerelerin seyrine bağlı olarak gerçekleşecektir. 
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