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ÖNSÖZ

Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinde en somut kazanımların elde edildiği alan ticari ilişkiler olmuştur. Türkiye 
ile AET arasında bir ortaklık tesis eden Ankara Anlaşması’nın 2’nci Maddesi’nde taraflar arasında bir Gümrük 
Birliği’nin gittikçe gelişen şekilde kurulması öngörülmüştür. 10’uncu Madde’de ise Gümrük Birliği’nin tüm 
mal alışverişini kapsadığı, Türkiye’nin Ortak Gümrük Tarifesi’ni kabulünü ve Topluluğun ticaret politikasına 
yaklaşmasını gerektirdiği belirtilmektedir. Hazırlık, geçiş ve son dönemden oluşan ortaklığın son dönemine 
tekabül eden Gümrük Birliği Ortaklık Konseyi’nin 1/95 sayılı kararı ile 1995 sonu itibarıyla uygulamaya 
koyulmuştur. 

Söz konusu dönemde kamuoyunda ve iş dünyasında önemli tartışmalara sahne olan Gümrük Birliği bugünden 
bakarak değerlendirildiğinde Türk sanayisinin altyapı olarak modernleşmesi, rekabet edebilirliğinin güçlenmesi,  
verimliliğinin artması ve Avrupa üretim ağlarına dâhil olması açısından önemli faydalar sağlamıştır. Türkiye’nin 
yalnız AB ile olan dış ticaretini artırmakla kalmamış, üçüncü ülkeler ile olan ticaretinin gelişmesine, Asya ve 
Afrika’da yeni pazarlara açılmasında Gümrük Birliği’nin sağladığı deneyim ve uzmanlık etkili olmuştur. AB ile 
ticaretimizdeki dış ticaret açığı Rusya ve Çin gibi diğer bazı ticari ortaklarımız ile olan açığımıza göre daha 
azdır. Bunun yanında, ithalatın ihraç ürünleri için girdi sağlamaktaki rolü düşünüldüğünde, bu açığın olumlu bir 
katma değere dönüştürüldüğü de hesaba katılmalıdır.

Gümrük Birliği’nin sağladığı faydalara karşın, zaman içinde sorunlara da yol açtığı görülmektedir. Gümrük 
Birliği’nin uygulamaya koyulduğu dönemde Türkiye’nin 4-5 yıllık bir süre içinde AB’ye üye olacağı ve bu şekilde 
AB’nin karar alma mekanizmalarına dâhil olacağı öngörülmüştür. Ancak bu hedefe henüz ulaşılamamıştır.   
Türkiye’nin üye olmadan AB’nin ortak ticaret politikasına uyum sağlama gereği, uygulamada sorunlara yol 
açmaktadır. AB’nin üçüncü ülkeler ve ülke grupları ile imzaladığı STA’lara Türkiye taraf olamamakta, dolayısıyla 
söz konusu ülkelerin ihraç malları gümrük birliği sebebiyle Türkiye pazarına avantajlı koşullar ile ulaşırken, 
Türkiye diğer ülke pazarında aynı imtiyazlara sahip olamamaktadır. AB ile benzer avantajlardan faydalanmak 
için, bu ülkelerle STA müzakereleri gerçekleştirmesi gerekmektedir ki bu durum gecikmelere yol açmakta ve 
bazı durumlarda söz konusu ülkeler anlaşma imzalama önerisini reddedebilmektedir. 

Gümrük Birliği ile ilgili sorunların çözümünde ortak karar ve danışma prosedürleri işletilememekte ve sorunların 
çözümü sürüncemede kalmaktadır. Türkiye’den AB ülkelerine mal taşıyan kamyonlara getirilen kısıtlamalar ve 
Türk vatandaşlarının kısa süreli seyahatler için Schengen Alanı’na girişlerinde vize zorunluluğu gibi diğer bazı 
engeller de tarife dışı engeller olarak Gümrük Birliği’nin etkin işlemesini engellemektedir. 

Tüm bu sebeplerden zaman içinde ülkemizin Gümrük Birliği’nden sağladığı faydada bir aşınma ve gerileme 
olmuştur. Bu durum ise dünya ticaretindeki gelişmeler, AB’nin yeni ticaret politikası öncelikleri ve Türkiye’nin 
bu dönemdeki ekonomik kalkınması dikkate alındığında Gümrük Birliği’nin güncellenme ihtiyacını gündeme 
getirmiştir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi hem sayılan sorunların çözüme kavuşturulmasını, hem de Gümrük 
Birliği’nin yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesini içermektedir. Bu şekilde Ankara Anlaşması’nda da 
öngörülen malların serbest dolaşımı yanında, tarım ürünlerinin liberalizasyonu ve hizmetlerin serbest dolaşımı 
gibi hedeflere ulaşılabilmesi mümkün olacaktır. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu olarak da adlandırılan 
bu süreçte tarım ürünleri ticareti, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi ve kamu alımları piyasalarının karşılıklı 
olarak açılması söz konusudur. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik resmi müzakerelerin 2017 içinde 
başlaması beklenmektedir.
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Elinizdeki yayında, Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinde ele alınması öngörülen sektörlerin başında 
gelen ve ekonominin yüzde 64,9’una tekabül eden hizmetler sektörü incelenmektedir. Anket formatında 
yapılan araştırma, firmalarının ve ilgili aktörlerin hizmet ticareti konusundaki durumları, görüşleri, sorunları ve 
beklentilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu araştırmanın Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında 
hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi sürecine ışık tutacak veriler sunduğuna inanıyoruz. 

İktisadi Kalkınma Vakfı





11

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 

GİRİŞ: NEDEN BÖYLE BİR ANKET ÇALIŞMASINA GEREK DUYULDU?
Türkiye - AB (o dönemdeki adıyla AET) Gümrük Birliği’nin 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe girmesi, taraflar 
arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlenmesini sağlamıştır. Türkiye’nin Avrupa ekonomik entegrasyonuna 
doğru attığı bu önemli adımın Türk sanayinin gelişmesine ve Türk şirketlerinin sadece AB’de değil uluslararası 
pazarlarda da rekabet güçlerinin artırmasına imkân sağlayarak, ülkenin küresel ekonomiye entegrasyonun 
hızlanmasında da katkıda bulunduğu aşikârdır. 

Ancak son yıllarda Gümrük Birliği’nin işleyişine ilişkin bazı sorunların ortaya çıkması bugüne kadar elde edilen 
avantajlara gölge düşürmektedir. Bu sorunlar öncelikli olarak, Türk iş adamlarına ve vatandaşlara yönelik 
uygulanan vize, Türk karayolu taşımacılığına uygulanan kotalar ve AB’nin Türkiye’nin çıkarlarını dikkate 
almadan üçüncü ülkeler ile yürüttüğü STA müzakerelerine ilişkindir. Tüm bunlara ilaveten, hızla değişen küresel 
ekonomik konjonktür ve yeni ticari koşullar sonucunda, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin işleyişi ve kapsamının 
gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Nitekim Avrupa Komisyonunun talebi üzerine Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve Mart 2014’te yayımlanan 
“AB-Türkiye Gümrük Birliği Değerlendirmesi” başlıklı raporda, Gümrük Birliği’nin günümüzdeki işleyişine ilişkin 
yaşanan sorunlara ve ortaya çıkan asimetrilere işaret edilerek Gümrük Birliği’nin kapsamının iyileştirilmesi ve 
genişletilmesinin her iki taraf için daha faydalı olacağı hususu vurgulanmıştır. 

Tüm bu gelişmeler ışığında, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Avrupa Komisyonunun Ticaretten 
Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde bir mutabakata 
vardıklarını Mayıs 2015’te açıklamışlardır. Bu karar kapsamında, günümüzde dünya çapında müzakere edilen 
yeni nesil STA’larda olduğu gibi, Gümrük Birliği’nin kapsamının tarım, hizmet ve kamu alımları gibi yeni 
alanlara genişletilmesi öngörülmektedir. Gümrük Birliği’nin gözden geçirilmesiyle, bir yandan karşılıklı olarak 
kamu alımları piyasalarına erişimin iyileştirilerek taraflar arasındaki ekonomik entegrasyonun derinleştirilmesi 
ve diğer yandan da hizmet piyasasının daha çok açılarak ve yasal düzenlemeler uyumlaştırılarak hizmet 
sektörlerine yönelik yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca tarım alanında tavizlerin arttırılması 
amaçlanmaktadır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde alınan karar Türkiye-AB ekonomik ve ticari 
ilişkilerini güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Türk tarafının Türk iş adamlarına vize ve Türk karayolu taşımacılığına yönelik 
kota uygulamalarının beraberinde AB’nin üçüncü ülkeler ile akdettiği STA’lar nedeniyle Türkiye’nin aleyhine 
oluşan asimetrik durumun önüne geçilmesi için de önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Bu sorunların ışığında, 
Gümrük Birliği’nin yapısının ve işleyişinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin de alınması hedeflenmektedir.
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Ayrıca müzakerelerde, gümrüklerde işbirliği, fikri mülkiyet hakları, ticarette teknik engeller ve ticari korunma 
araçları gibi konuların da ele alınması söz konusudur. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde anlaşmazlıkların 
halli mekanizmasının daha etkin bir hale getirilmesi hususu önemli bir gündem maddesini oluşturacaktır.

Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerin 2017 yılının ilk çeyreğinde 
başlayacağı sinyalleri alınmaktadır. Müzakere sürecinin öncesinde, her iki taraf da etki analizi çalışmalarına 
başlamış ve buna göre paydaşlar ile istişare süreçlerine girmiştir. Bu çalışmalara paralel olarak, taraflar,  Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi süreciyle ilgili çeşitli bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.

Kuşkusuz hazırlık aşamasında yürütülen bu çalışmalar, Türk iş dünyasının çıkarlarını daha iyi koruyabilmek, 
Türkiye ekonomisinin bu süreçten azami şekilde faydalanmasını sağlayabilmek ve Türkiye’nin müzakeredeki 
pozisyonu güçlendirmek açısından büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye ekonomisinin önemli bir ayağını oluşturan hizmetler sektörünün Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 
ilişkin müzakerelerde önemli bir yer tutması beklenmektedir. Bu durum, Türkiye ve AB arasındaki hizmet 
ticaretini serbestleştirebilmek için karşılıklı olarak uygulanan tarife dışı engellerin kaldırılması açısından 
önemli bir fırsat teşkil etmektedir. Bu müzakerelerde ayrıca, hizmet sunucularının serbest dolaşımı ve mesleki 
yeterliliklerinin tanınması konularının öne çıkan gündem maddelerini oluşturmaları beklenmektedir. 

Ancak şu da bir gerçektir ki, bunun için Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB pazarında karşılaştıkları 
tarife dışı engellerin tam bir envanterine ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de hizmet sektörüne ve ticaretine 
ilişkin veri eksikliği sonucunda Türkiye’nin AB ile hizmet ticaretinde karşılaştığı sorunlarına ilişkin genel tablo 
ortaya sermekte bazı güçlükler yaşanmaktadır. Bu durum karşısında, Gümrük Birliği’ne ilişkin müzakerelerin 
başlatılmasından önce Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB ile ticarette ve AB pazarına girişte 
karşılaştıkları tarife dışı engellere ilişkin mevcut bir tabloyu ortaya koyma çalışmalarına bir katkıda bulunmak 
için İktisadi Kalkınma Vakfı’nca (İKV) bir anket çalışması yürütülmüştür.

Söz konusu anket ile Türk şirketlerinin ve Türk hizmet sunucularının AB ile ticari ilişkilerinde karşılaştıkları engellerin 
tespit edilmesinin yanı sıra, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin süreci nasıl değerlendirdiklerine ışık 
tutulması amaçlanmıştır. 
 
Başta TOBB olmak üzere, bu anket çalışmasını üyeleriyle paylaşarak süreci destekleyen tüm değerli kurumlara/
kuruluşlara, önemli katkıları ve değerli yorumlarıyla ankete katılan tüm iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederiz. 

Ankete gönderilen yanıtların bazılarında, anketin esas konusunu oluşturan hususların dışına taşılarak genel 
anlamda Türkiye-AB ilişkilerine ilave ışık tutacak değerli görüşlerin de yer aldığı gözlemlenmiştir. Bu anket 
çalışmasının güncelliği ve aciliyeti nedeniyle, konu dışına taşan bu değerli görüşlerin ileride yapılacak 
değerlendirmelerde ele alınmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür. 

İktisadi Kalkınma Vakfı olarak, bu çalışmanın, başta iş dünyası olmak üzere toplumun tüm kesimlerine faydalı 
olmasını diliyoruz. 
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METODOLOJİ
İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından hazırlanan “Hizmet Ticaretinin Önündeki Temel Engeller” başlıklı anket 23 
Şubat 2016-10 Nisan 2016 tarihlerinde yürütülmüştür. Anketin hedef kitlesi özellikle AB ile ticari ilişkileri olan 
ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketleri ve Türk hizmet sunucuları olmuştur. 

Bu anketin hedef kitleye etkili bir şekilde ulaşabilmesi için internet de dâhil farklı iletişim kanallarına 
başvurulmuştur. 

Bu anket çalışmasının duyurusu İKV’nin kurucuları, mütevelli kurumlar ve destekçileri aracılıyla ile de 
paylaşılmıştır. Anket, özellikle TOBB’un desteğiyle ilgili Türkiye Sektör Meclisleri Üyeleri ile paylaşılmıştır. 
Ayrıca, ankete ilgi duyabilecek STK’lar ve şirketlerden oluşan ayrı bir liste oluşturmuştur. Anket, İKV 
bünyesinde Türk iş dünyası temsilci örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile kurulan STA Bilgi ve 
Kapasite Merkezi’nin üyeleri ile de paylaşılmıştır. 

Anket sosyal medya aracılığıyla da duyurulmuştur. Son olarak, bu anket çalışması KOSANO Dergisi’nde de 
paylaşılmıştır. 

Toplam 35 sorudan oluşan anket 4 bölüme ayrılmıştır: 
1. Şirket Profili (11 soru)  
2. AB ile Ticari İlişkiler (11 soru)
3. AB ile Hizmet Ticaretinde Karşılaşılan Engeller (8 soru)
4. Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi (5 soru)

Anket kapsamında hizmet ticaretinde AB nezdinde karşılaşılan engellere ilişkin yapılan sınıflandırma OECD’nin 
hizmet ticareti kısıtlılık endeksine (Services Trade Restrictiveness Index) dayanılarak ve T.C Ekonomi Bakanlığı 
Anlaşmalar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce hazırlanmış hizmet sunumuna yönelik engeller listesi de 
dikkat alınarak hazırlanmıştır.

Anket hazırlanırken, katılımcıların soruları kolay bir şekilde cevaplandırabilmeleri için kapalı ve açık uçlu 
sorular tercih edilmiştir. Ancak sunulan cevaplar dışında kalabilecek olası alternatif cevaplar için, katılımcıların 
eklemeler/yorumlarda bulunmalarına da imkân sağlanmıştır. Bu şekilde, ankete katılanların konuya ilişkin 
daha kapsamlı görüşlerini paylaşmalarına zemin oluşturulmuştur.

Söz konusu anket İKV Proje Müdürü Selen Akses ve İKV Uzman Yardımcısı Büşra Çatır tarafından hazırlanmıştır. 
Anket sorunlarının tam metni, yayının Ek Bölümü’nde yer almaktadır. 
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Harita 1: Araştırmanın coğrafi dağılımı

ARAŞTIRMANIN PROFİLİ

Coğrafi Dağılım

İKV tarafından 23 Şubat -10 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ankete Türkiye’nin farklı illerinde toplam 
152 katılım sağlanmıştır. Bu anket, şirketlerin ve bankaların yanı sıra kamu kuruluşları, iş dünyası, STK temsilcileri, 
odalar ve borsaların katkılarıyla gerçekleşmiştir. 

Ankete, Doğu Anadolu Bölgesi’nin dışında, Türkiye’nin 6 coğrafi bölgesi ve 24 ilinden katılım sağlanmıştır. 
Ankete katılım, büyük ölçüde, Marmara Bölgesi’nde yerleşik şirketler, bankalar ve kuruluşlar tarafından 
gerçekleşmiştir. Katılım sıralamasında, Marmara Bölgesi’ni büyük bir fark ile takip eden diğer iki bölge Ege 
Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’dir. 

Ankete katılım sağlayanların illere göre dağılımına bakıldığında, büyük bir fark ile en çok katılım sağlayan illerin 
başında İstanbul gelmektedir. İstanbul’u takip eden diğer iller ise Kocaeli, İzmir, Adana ve Ankara’dır. Katılımın 
en yüksek olduğu iller önemli ticaret ve sanayi merkezleridir.

Araştırmaya katılım sağlayan şirketlerin merkezlerinin bulunduğu coğrafi bölgeler ve iller Tablo 1’deki gibidir.
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Tablo 1: Araştırmanın coğrafi dağılımı

Coğrafi Bölge İl sayısı İller
Bölgeden 

katılım 
sayısı

Marmara Bölgesi 8 İstanbul (67), Kocaeli (15), Sakarya (4), Tekirdağ (3), 
Bursa (2), Balıkesir (2), Edirne (1), Çanakkale (1)

95

Ege Bölgesi 2 İzmir (11), Manisa (1) 12

Karadeniz Bölgesi 4 Gümüşhane (1), Bolu (1), Karabük (1), Çorum (1) 4

Akdeniz Bölgesi 3 Adana (10), Mersin (3), Antalya (1) 14

İç Anadolu Bölgesi 6 Ankara (10), Konya (6),  Kayseri (2),  
Nevşehir (1), Çankırı (1), Aksaray (1)

21

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 1 Mardin (1) 1

Doğu Anadolu Bölgesi - - -

Not: Ankete katılanlar arasında beşi hangi bölgeden katılım sağladıklarını belirtmemişlerdir. Bu nedenle 
yukarıdaki coğrafi dağılımında yer almamaktadırlar.

2

1

1
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Sektörel Dağılım

Ankete katılanların sektörel dağılımına baktığımızda, katılımcıların yüzde 53,9’unun sanayi sektörünü temsil 
ettiği görülmektedir. Sanayi sektörünü takiben, sıralamada yüzde 34,2’lik bir oran ile hizmetler ve yüzde 8,6’lık 
bir oran ile de tarım sektörleri gelmektedir. Sektörlere dağılım kapsamında, tarım, sanayi ve hizmetler sektörleri 
dışında farklı alanlarda faaliyete bulunan kamu kuruluşları, STK, iş dünya temsilcileri, odalar ve borsaların 
da bu ankete katılmaları üzerine, bu kesimler “Diğer” olarak adlandırılan ayrı bir kategori ile ele alınmıştır. 
Ayrıca ankete katılıp hangi sektörü temsil ettiklerini belirtmeyen katılımcılar da bu “Diğer” kategorisine dâhil 
edilmiştir.

Grafik 1: Araştırmanın sektörel dağılımı (%)

Ankete tarım sektöründen sınırlı düzeyde katılım sağlanmıştır. Tarım sektöründeki katılım özellikle, tarım 
ürünleri, süt ürünleri, balık ürünleri ve et ürünleri üreten şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Sanayi sektöründen katılım sağlayan şirketler çok geniş bir yelpazeyi oluşturmaktadır. Otomotiv, beyaz eşya, 
soğutma-ısıtma sistemleri sektörlerinin katılımı ağırlıklıdır. Bu sektörlerin yanı sıra, işlenmiş tarım ürünleri 
olan gıda ürünleri de bu kategori altında değerlendirilmiştir. Ayrıca mineral maddeler, plastik ve kauçuk 
mamulleri, kimyasal ürünler, adi metaller, tekstil ürünleri ve makineler gibi çeşitli sektörler de ankete katkıda 
bulunmuşlardır. Sanayi sektöründeki bazı şirketlerin aynı zamanda çeşitli hizmet sundukları da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ancak bu şirketlerin ana faaliyetlerinin sanayi sektörü olması nedeniyle bu kategori altında 
değerlendirilmişlerdir. 

Aynen sanayi sektöründe de olduğu gibi, hizmet sektörünün çok farklı alt sektörlerinden katılım sağlanmıştır. 
Hizmet sektöründe ankete en fazla katılım uluslararası taşımacılık ve lojistik ile sigortacılık alanlarından 
sağlanmıştır. Bunları, bankacılık ve turizm izlemektedir. Bu sektörlerin yanı sıra, mühendislik, mimarlık ve 
danışmanlık gibi uzmanlık gerektiren hizmetler, sağlık hizmetleri, bilgisayar ve ilgili hizmetler ve perakendecilik 
gibi dağıtım hizmetleri sektörlerinden de katılım sağlanmıştır.

%8,6 %3,2

%53,9

%34,2

SanayiTarım Hizmet Diğer
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Şirket büyüklüğü

Anket kapsamında, katılan şirketlere ve bankalara, personel sayıları ve 2015 yılında elde ettikleri ciro hakkında 
sorular yönetilmiştir. Bu anket ile şirketlerin ölçek veya büyüklüğüne göre Türkiye ve AB ticari ilişkilerinde 
karşılaştıkları engellerin tesbiti de amaçlanmıştır. Bu bölümde ankete katılan şirketler ve bankalarda çalışanların 
sayısı ve 2015 yılı ciroları dikkate alınmıştır. Anketin bu kısmında kamu kurumları, STK ve iş dünyası temsilcileri 
değerlendirilmemiştir. 

◗ Çalışan sayısı:

Ankete katılan şirketlerin, çalışanların sayısına göre dağılımında, birinci sırada 250 üzerinde personel çalıştıran 
şirketler ve bankalar yer almaktadır. İkinci sırada, 51 ile 250 arası personel çalıştıran şirketler ve bankalar 
bulunurken, üçüncü sırada ise 10 ile 50 arası personel çalıştıran şirketler ve bankalar gelmektedir. Sıralamanın 
sonunda, 1 ile 9 arası personel çalıştıran şirketler ve bankalar yer almaktadır. 

Grafik 2: Şirketlerin/bankaların 2015 yılı cirosuna göre dağılım
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◗ Şirketlerin Cirosu

Anket katılımcıları arasında 2015 yılında 40 milyon TL üzeri ciro elde eden şirketler ve bankalar ilk sırada yer 
almaktadırlar. İkinci sırada ise 1 ile 8 milyon TL arasında, üçüncü sırada ise 8 ile 40 milyon TL arasında ciro elde 
eden şirketler gelmektedir. Sıralamanın sonunda ise 1 milyon TL ciroya kadar kazanan şirketler yer almaktadır. 
Ankette, şirketin 2015 yılı cirosu ile ilgili yöneltilen soruyla ilgili olarak katılımcıların yüzde 13,4’ü bu bilgiyi 
paylaşmak istemediklerini söylemişlerdir.
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Şirketlerin AB’deki Varlığı

Türkiye ve AB arasındaki hizmet ticaretini ve Türkiye’nin AB pazarına erişimde karşılaştığı engelleri 
değerlendirirken, Türk şirketlerinin AB üye ülkelerindeki faaliyetleri ve AB nezdinde şube açma veya ortak 
edinme konularında ne tür zorluklar ile karşılaştıklarının da tespit edilmesi önem teşkil etmiştir.  

Ankete katılan şirketlerin yüzde 74,6’sının AB ülkelerinde şube, yan kuruluş ve/veya ortağı bulunmamaktadır. 
AB’de şube, yan kuruluş ve/veya ortağı bulunan şirketlerin ise çoğunlukla Almanya’da olduğu dikkat 
çekmektedir. Almanya’yı, İtalya, Romanya, İngiltere, İspanya, Hollanda ve Fransa takip etmektedir. 

Grafik 3: Şirketlerin/bankaların 2015 yılı cirosuna göre dağılımı
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Grafik 4: AB ülkelerinde şube, yan kuruluş ve/ veya ortağı olan Türk şirket sayısı
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Grafik 6: Türk şirketlerin şube, yan kuruluş ve/veya ortağının bulunduğu AB ülkeleri
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Grafik 5: AB’de bulunan Türk şirketlerin şube, yan kuruluş ve/veya ortağının coğrafi dağılımı
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Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise, AB ile ticari ilişkisi bulunan Türk şirketlerinin veya 
bankalarının sadece tek bir AB üye ülkesinde ve daha ziyade şube, yan kuruluş ya da ortak konumunda 
olmasıdır. Bununla beraber, AB’nin birkaç farklı üye ülkesinde şube, yan kuruluş ve/veya ortağı olan Türk 
şirketlerinin ve bankalarının da mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 
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AB İLE TİCARİ İLİŞKİLER

Araştırmanın bu bölümde katılımcıların AB ile mevcut ticari ilişkileri ve karşılaştıkları sorunlar incelenmektedir. 
Bu bölümün amacı Türkiye’nin AB ile ticaretinde karşılaştığı engellerin ne ölçüde Türkiye-AB ticari ilişkilerini 
etkilediği konusuna ışık tutmaktadır.

Katılımcıların AB ile Mevcut Ticari İlişkileri 

Ankete katılanların yüzde 61,2’si AB ile ticaret gerçekleştirmektedir. Buna karşı katılanların yüzde 32,9’unun ise 
AB ile ticari ilişkileri bulunmamaktadır. Katılımcıların ticaret yaptığı AB üye ülkelerinin başında büyük bir fark 
ile Almanya gelmektedir. Almanya’yı İtalya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve İspanya izlemektedir. Katılımcıların 
en az ticari ilişki geliştirdiği ülkeler ise GKRY, Malta, Lüksemburg, Baltık ülkeleri (Estonya, Lituanya ve Letonya) 
ve Hırvatistan’dır.

*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.

Grafik 8: Katılımcıların ticaret yaptığı AB üye ülkeleri
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Grafik 7: AB ile ticari ilişkileri bulunan katılımcı sayısı
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Günümüzde, AB Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı konumdadır. Ancak geçtiğimiz yıllarda, Türkiye’nin yeni 
pazarlara açıldığı da gözlemlenmektedir. Bu nedenle ankete katılanlara, AB’nin kendileri için öncelikli bir 
ihracat pazarı teşkil edip etmediği sorulmuştur. Katılımcılara ayrıca, AB dışında hangi ülkeler ve bölgeler ile 
ticari ilişkilerini geliştirmekte olduklarına ilişkin bir soru da yönetilmiştir.  

Grafik 9: Katılımcılara göre, AB’nin ihracatta önceliği (%)
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Evet Hayır Belirtilmedi

Bölgeler açısından değerlendirildiğinde, ankete katılanlar için Orta Doğu önemli bir ihracat pazarıdır. Orta 
Doğu bölgesinde, öncelikli ihracat pazarı olarak Irak, İran, İsrail ve Suudi Arabistan öne çıkmaktadır. Orta 
Doğu’nun yanı sıra Afrika bölgesinin de önemli bir ihracat pazarı oluşturduğu gözlemlenmektedir. Anket 
sonuçlarına göre, Afrika bölgesinde en önemli ihracat pazarını oluşturan ülkelerin başında Mısır ve Tunus 
gelmektedir. İhracat bakımından, Rusya, Ukrayna ve Gürcistan da öne çıkmaktadır. 
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Harita 2: Katılımcıların ticaret yaptığı AB üye ülkeleri

Ankete katılanların yüzde 32,8 için AB öncelikli ihracat pazarı iken, yüzde 36,8 için ise AB öncelikli bir ihracat 
pazarı değildir. 
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Harita 3: Katılımcılar açısından diğer ihracat pazarları

Kuzey Amerika:  
ABD, Kanada, Meksika

Güney Amerika:  
Brezilya, Arjantin, 

Peru, Şili

Afrika:  
 Mısır, Tunus, Cezayir, Libya, 

Fas, Nijerya, Senegal, 
Sudan, Mauritius, Kamerun, 
Sierra Leone, Fil Dışı Sahili

Asya:  
 Çin, Hindistan, Güney Kore, 
Endonezya, Pakistan, Tayvan, 
Singapur, Japonya, Tayland, 

Vietnam, Malezya

Diğer Avrupa Ülkeleri:  
Norveç, İsviçre, Balkan ülkeleri 

(Sırbistan, Bosna-Hersek)

Bağımsız Devlet Topluluğu  
(eski üyeleri dâhil):  

Rusya, Ukrayna, Gürcistan, 
Özbekistan, Kazakistan, 

Türkmenistan, Beyaz Rusya, 
Azerbaycan, Tacikistan, 
Kırgızistan, Ermenistan 

Orta Doğu:  
Irak, İran, İsrail, Suudi 

Arabistan, Ürdün, Kuveyt, 
Suriye, Birleşik Arap Emirleri, 
Bahreyn, Lübnan, Umman, 

Filistin, Katar, Yemen

Okyanusya:  
Avustralya,  

Yeni Zelanda
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Anket sonuçları, Asya ve Kuzey Amerika bölgelerinin de önemli ihracat pazarları olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Katılımcılar açısından Asya’da özellikle Çin ve bu ülkeyi takiben Hindistan ve Güney Kore odak noktalarını 
teşkil etmektedir. Amerika’daki en önemli ihracat pazarı ABD’dir. Anket sonuçlarında, ihracat pazarı olarak 
Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda arka planda kalmaktadır.

Katılımcıların Karşılaştıkları Ticari Engeller

Anket kapsamında, katılımcılara, özellikle AB ile ticaretlerinde engeller ile karşılaşıp karşılaşmadıkları 
sorulmuştur. Araştırmanın bu bölümünde, Türk şirketlerinin karşılaştıkları engellerin AB ile olan ticaretlerini ne 
ölçüde etkilediğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Ankete katılanların yüzde 26,3’ü AB ile ticaretinde engeller ile karşılaşırken, yüzde 43,4’ü ise herhangi bir 
engel ile karşılaşmadıklarını açıklamışlardır.  

Grafik 10: AB ile ticaretinde engeller ile karşılaşan katılımcıların oranı (%) 
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Anket kapsamında katılımcılara, ayrıca, hangi AB üye ülkeleri ile ticaretlerinde engeller ile karşılaştıkları 
sorulmuştur. Gelen cevaplar ışığında, katılımcıların en çok ticari engel ile karşılaştıkları AB üye ülkelerinin 
başında Bulgaristan ve bu ülkeyi takiben de İtalya, Macaristan, Avusturya ve Fransa’nın geldiği anlaşılmaktadır.

Lojistik sektörü açısından, en çok ticari engel ile karşılaşılan ülkelerin ise Bulgaristan, Romanya, İtalya, Avusturya, 
Macaristan, Slovakya ve Slovenya oldukları ortaya çıkmıştır.   

Anket kapsamında, katılımcılara, AB’ye ihracat yapmamalarının nedeninin AB pazarında karşılaştıkları engeller 
olup olmadığı sorulmuştur. Bu soru ile, AB ticaretinde Türk şirketlerinin karşılaştıkları engellerin ne kadar 
caydırıcı nitelikte olduklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Ankete katılanların yüzde 17,1’i AB pazarında karşılaşılan engeller yüzünden AB’ye ihracat yapmadığını 
belirtmiştir. Katılanların yüzde 36,8’i ise AB’ye ihracat yapmamaların nedeninin AB pazarında karşılaşılan 
engellerden bağımsız olduğunu açıklamışlardır.

Grafik 12: Katılımcıların AB’ye ihracat yapmamalarının nedeni, AB pazarında karşılaştıkları engeller (%)

%46,1

%17,1

Evet Hayır Belirtilmedi

%36,8

Grafik 11: Katılımcıların ticari engeller ile karşılaştığı AB üye ülkeleri

*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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Anket kapsamında, katılımcılara, AB pazarında karşılaştıkları engellerin AB üye ülkelerine ihracat yapmaları 
hususuna ne kadar etkilediği sorulmuştur. Ankete katılanların yüzde 36,2’sine göre, AB pazarında karşılaştıkları 
engeller AB üye ülkelerine yönelik ihracatlarını hiçbir şekilde etkilememektedir. Katılımcıların yüzde 13,2’si, 
söz konusu engellerin AB’ye ihracatları üzerindeki etkisini az olarak nitelendirirken, yüzde 15,8 bu etkinin orta 
düzeyde olduğunu belirtmiştir. Ankete katılanların yüzde 12,5’ine göre, söz konusu ticari engeller AB üye 
ülkelerine yönelik ihracat yapmalarına “çok olumsuz” etkide bulunmaktadır. Katılanların yüzde 3,9 açısından 
ise, bu engellerin AB üye ülkelerine yönelik ihracatları üzerinde tamamen etkilidir. 

Grafik 13: Katılımcıların AB pazarında karşılaştıkları engellerin AB’ye yönelik ihracat üzerindeki etkisi 
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Grafik 14: AB ile e-ticaret yapan katılımcıların oranı (%)

%4,6

Evet Hayır Belirtilmedi

%8,6

%86,8

Katılımcıların AB ile e-Ticareti 

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine paralel olarak e-ticaret kullanımının dünya çapında 
hızla yayılarak, ikili ticari ilişkilerde de giderek öne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu küresel gelişmeler ışığında, 
araştırmada, Türkiye ve AB arasındaki e-ticarete de değinilmiştir.   

Ankete katılanların sadece yüzde 4,6’sı AB ile e-ticaret yaparken, yüzde 86,8’inin AB ile e-ticaret yapmadığı 
ortaya çıkmıştır. Türkiye’ ile AB arasında e-ticaretin çok sınırlı geliştiği anlaşılmaktadır. 
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Grafik 15: AB Üye Devletleri ile e-ticarette engeller ile karşılaşan katılımcıların oranı (%)

Evet Hayır Belirtilmedi

%6,6

%71,7

%21,7

Anket kapsamında katılımcılara AB üye ülkeleri ile e-ticarette engellerle karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulmuştur. 
Ankete katılanların yüzde 6,6’sı e-ticaret alanında AB üye ülkeleri ile engellerle karşılaştıklarını belirtirken, 
hiçbir engel ile karşılaşmadıklarını söyleyen katılımcıların oranı yüzde 71,7’dir.

Son olarak, AB Üye Devletleri ile e-ticaret yapanların ne tür engeller ile karşılaştıkları sorulmuştur. Bu soruya 
yönelik gelen cevaplar arasında, sağlık regülasyon ve sertifikasyon engelleri gösterilmiş, perakende ve lojistik 
sektörlerinde de çeşitli engeller ile karşılaşıldığı belirtilmiştir.
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AB İLE TİCARETTE KARŞILAŞILAN ENGELLER

Bu araştırma ile Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB pazarına girişlerinde karşılaştıkları engellerin 
tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için müzakerelerin başlamasından önce Türk 
şirketlerinin AB pazar girişinde ne tür engeller ile karşılaştıklarının iyi tespit edilerek, yürütülecek müzakere 
sürecinde Türkiye’nin AB ile ticaretinin önündeki tarife dışı engellerin kaldırılması yönünde adımlar atılması 
gereklidir. Gümrük Birliği’nin çerçevesi ve kapsamının gözden geçirilmesi esasında, Türk şirketlerinin ve hizmet 
sunucularının AB pazarına giriş koşullarının iyileştirilmesi ve yeni pazar erişim imkânları elde etmeleri açısından 
önemli bir fırsat teşkil etmektedir. 

Anket kapsamında, hizmet ticaretinde karşılaşılan engellere ilişkin yapılan sınıflandırma dört ana kategoriden 
oluşmaktadır. Bu belirlenen dört ana kategori şunlardır:

• Pazara giriş engelleri;
• Kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engeller;
• Rekabetin önündeki engeller;
• Şeffaflık. 

Söz konusu anket sonuçlarına göre, Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB pazarına girişte en çok 
karşılaştıkları engeller, kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınması alanında yoğunlaşmaktadır. 
Türkiye’nin AB ile hizmet ticaretinde karşılaşılan engeller sıralamasında, pazara giriş engelleri ikinci sırada, rekabet 
önündeki engeller ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bu sıralamanın sonunda, şeffaflıkla ilgili engeller gelmektedir. 

Grafik 16: AB ile hizmet ticaretinde karşılaşılan engeller 
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*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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Anketin sonuçlarında, pazara giriş engelleri ile kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerin tanınmasına 
ilişkin engeller, hem sanayi hem de hizmet sektörü için ön plandadır. Ancak, bu engeller sanayi sektöründen 
ziyade, hizmet sektöründe daha belirgindir. Buna karşın, anket kapsamında rekabetin önündeki engeller ve 
şeffaflığa ilişkin engeller sanayi sektöründe daha çok öne sürülmüştür.
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Pazara Giriş Engelleri 

Türk şirketleri ve hizmet sunucuları AB pazarına girişlerinde birçok tarife dışı engeller olarak nitelendirilebilecek 
uygulamalar ile karşılaşmaktadırlar. Pazara giriş engeli niteliği taşıyan bu uygulamalar, hiç şüphe yok ki,  
Türkiye-AB ticari ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu anket kapsamında pazar giriş engellerine ilişkin yapılan sınıflandırmada 11 alt kategori belirlenmiştir. Bu alt 
kategoriler şunlardır:  

• Birleşme ve satın almalara ilişkin kısıtlamalar;
• Yabancı sermayeye yönelik oransal veya miktar bazında azami kısıtlamalar;
• Şube şeklinde faaliyet göstermeye izin verilmemesi, ilgili ülkede şirket/bağlı ortaklık kurma şartı 

aranması;
• Piyasada faaliyet gösterebilecek hizmet sağlayıcılarının sayısının kısıtlanması;
• Yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik yerleşik olma zorunlulukları ve/veya vatandaşlık 

şartı;
• Gayrimenkul edinimine ilişkin yasaklar ve/veya kısıtlamalar;
• Piyasada faaliyet gösterebilmek için lisans, izin veya yetkilendirme şartı;
• Lisans ve izinlerin ekonomik ihtiyaç testine tabi olması;
• Kota uygulamaları (görsel-işitsel, mali hizmetler vb.);
• Kabotaj uygulamaları;
• Pazara girişin önündeki diğer engeller.

Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının pazar girişine ilişkin karşılaştıkları engellerin başında, piyasada 
faaliyet gösterebilmek için lisans, izin veya yetkilendirme şartı (cevap sayısı: 26) yer almaktadır. Bunu çok az bir 
farkla, kota uygulamaları (örneğin görsel-işitsel ve mali hizmetler alanlarında uygulanan kotalar) ve listede yer 
almayan pazara girişin önündeki diğer engeller (24) izlemektedir.

Grafik 17: Sanayi ve hizmet sektörlerine göre AB ile hizmet ticaretinde karşılaşılan engeller
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Hizmet sektörü:
Ankete katılan hizmet sektörü temsilcileri, vize ve mesleki yeterlilik belgelerinin tanınması alanlarında 
karşılaştıkları sorunları pazar giriş engelleri arasında değerlendirmişlerdir. Öne sürülen bu iki örnek de 
kuşkusuz Türkiye’nin AB pazarına girişi açısından önemli engel teşkil etmektedir. Ancak bu engeller ankette 
kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engeller olarak değerlendirilmiştir. 

Benzer şekilde ankete sağlık sektöründen katılan bir temsilci sağlık kuralları doğrultusunda Türkiye’den 
AB’ye giden hekimlerin çalışma izinlerine yönelik kısıtlamalar getirildiğine dikkat çekmiştir. Bu da kişilerin 
serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin engeller kapsamına girmektedir. 

Son olarak, pazara girişin önündeki engeller arasında Türk tırlarına yönelik uygulanan transit kotalar 
gösterilmektedir. Ancak, bunlar da esasında pazara giriş engellerinde yer alan kota uygulamaları 
kategorisi altında değerlendirilmektedir. 

Sanayi sektörü:
Ankete katılan sanayi sektörü temsilcileri, Türkiye’nin AB ile hizmet ticaretinde uygulanan yüksek nakliye 
ve navlun fiyatlarının Türkiye açısından maliyet artırıcı olduğuna işaret etmektedirler. Buna ek olarak,  
ithalat işlemlerindeki yoğun bürokrasinin de Türkiye’nin ticaretini olumsuz yönde etkilediğine dikkat 
çekilmektedir. Bu kapsamda, sanayinin farklı sektör temsilcilerine göre, ithalat belgelendirme süreci 
Türkiye-AB ticaretinde önemli bir engel olarak değerlendirmektedirler. Bu konuya ilişkin olarak, örneğin, 
plastik sektöründen bir temsilci, bazı AB üye ülkelerinin kendi ülkelerinin test laboratuvarlarından 
geçilmesi ve/veya kalite belgesi alınması şartı getirdiklerini belirtmiştir. AB nezdindeki farklı uygulamalar 
ve belirlenen standartlar, Türkiye’nin AB pazarı girişini zorlaştırmaktadır. Benzer şekilde, ankette 
perakende ve lojistik sektörlerinde AB Üye Devletleri arasında farklı uygulamaların bulunması keyfiyeti, 
Türkiye açısından önemli bir pazar giriş engeli olarak gösterilmektedir. Ankette diğer pazara giriş engelleri 
arasında uygulanan ek vergiler, anti-damping ve Euro 3 motor şartı da gösterilmektedir. 

İşlenmiş gıda sektöründen bir temsilci, tarım ürünleri için ticaret rejimine ilişkin 25 Şubat 1998 tarihli ve 
1/98 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’na göre, Türkiye’den AB’ye tercihli tarım ürünleri ticareti kapsamında 
ton konserve ihracatında geçerli olan balıkların yakalandığı gemilerde çalışan mürettebatın en az yüzde 
75’inin Türk veya AB uyruklu olması kuralının Türkiye’nin ihracatını olumsuz etkilediğini belirtmektedir. 
Örnek olarak sunulan bu durum esasında ankette pazara giriş engellerinde yer alan kabotaj uygulamaları 
kategorisi altında değerlendirilmektedir.

Benzer şekilde, pazara girişin önündeki engeller arasında, Bulgaristan başta olmak üzere, birçok AB üye 
ülkesinin taşımacılıkta, Türkiye’ye karşı transit geçişlerde uyguladığı kısıtlamalar ve getirdikleri zorluklar 
da gösterilmektedir. Ancak bunlar da esasında pazara giriş engellerinde yer alan kota uygulamaları 
kategorisi altında değerlendirilmektedir.

Diğer engeller nelerdir?
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Pazara giriş engelleri sırlamasında, yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik yerleşik olma 
zorunlulukları ve/veya vatandaşlık şartı (17) üçüncü sırada yer almaktadır. Bunu takiben, pazara giriş engelleri 
arasında lisans ve izinlerin ekonomik ihtiyaç testine tabi olması (15) dördüncü sırada gelmektedir. 

Ankette, pazara giriş engelleri kapsamında piyasada faaliyet gösterebilmek için lisans, izin veya yetkilendirme şartı ile 
lisans ve izinlerin ekonomik ihtiyaç testine tabi olması gibi engellerin ön plana çıkması, AB pazarına girişte Türk şirketlerinin 
ve hizmet sunucularının lisans ve izin alma süreçlerinde önemli zorluklar ile karşılaşıldıklarının bir göstergesidir. 

Pazara giriş engelleri sıralamasında, kabotaj uygulamaları (12) beşinci, piyasada faaliyet gösterebilecek hizmet 
sağlayıcılarının sayısının kısıtlanması (11) ise altıncı sırada yer almaktadır. Bu engelleri şube şeklinde faaliyet 
göstermeye izin verilmemesi, ilgili ülkede şirket/bağlı ortaklık kurma şartı aranması (9), gayrimenkul edinimine 
ilişkin yasaklar ve/veya kısıtlamalar (8) ve yabancı sermayeye yönelik oransal veya miktar bazındaki azami 
kısıtlamalar (8) izlemektedir. Sıralamanın sonunda ise birleşme ve satın almalara ilişkin kısıtlamalar (7) gelmektedir.

Grafik 18: Pazara giriş engelleri

*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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Sanayi ve hizmet sektörlerine göre pazara giriş engelleri:

Ankete katılan hizmet sektörü temsilcilerine göre, Türkiye’nin AB pazarına giriş engellerinin önemli bir kısmı 
kota uygulamaları (cevap sayısı: 15) ile yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik yerleşik olma 
zorunlulukları ve/veya vatandaşlık şartıdır (11). Hizmet sektör temsilcilerine göre, bu engelleri, piyasada faaliyet 
gösterebilmek için, lisans, izin veya yetkilendirme şartı (9) gibi diğer engeller izlemektedir. 

Öte yandan, pazara giriş engelleri arasında “yabancı sermayeye yönelik oransal veya miktar bazında azami 
kısıtlamalar”(4), “gayrimenkul edinimine ilişkin yasaklar ve/veya kısıtlamalar”(4) ve “birleşme ve satın almalara 
ilişkin kısıtlamalar”(2) gibi başlıkların hizmet sektörü için arka planda kaldığı gözlemlenmektedir. 

Ankete katılan sanayi sektörü temsilcilerine göre, Türkiye’nin AB pazarına girişinde karşılaştığı engellerin 
başında “piyasada faaliyet gösterebilmek için lisans, izin veya yetkilendirme şartı” (14) ve “lisans ve izinlerinin 
ekonomik ihtiyaç testine tabi olması” (9) yer almaktadır. Bu bağlamda, AB nezdinde alınan lisans ve izinlere 
ilişkin koşullar sanayi sektörü için önemli bir engel oluşturmaktadır.

Grafik 19: Sanayi ve hizmet sektörlerine göre pazara giriş engelleri

*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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Öte yandan, pazara giriş engelleri arasından “kota uygulamaları” ve “yönetim kurulu üyeleri ve şirket 
müdürlerine yönelik yerleşik olma zorunlulukları ve/veya vatandaşlık şartı” sanayi sektöründen ziyade hizmet 
sektörü için daha önemli engel niteliğini taşıdığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, kabotaj uygulamaları da 
sanayiye göre hizmet sektöründe daha büyük bir engel teşkil etmektedir. 

Tüm bunların yanı sıra, pazara giriş engelleri arasında “gayrimenkul edinimine ilişkin yasaklar ve/veya kısıtlamalar”, 
“yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik yerleşik olma zorunlulukları ve/veya vatandaşlık şartı”, 
“yabancı sermayeye yönelik oransal veya miktar bazında azami kısıtlamalar”, “şube şeklinde faaliyet göstermeye 
izin verilmemesi, ilgili ülkede şirket/bağlı ortaklık kurma şartı aranması” ve “piyasada faaliyet gösterebilecek 
hizmet sağlayıcılarının sayısının kısıtlanması” da hizmet sektöründe daha çok öne çıkan hususlar olmaktadır. 

Bu araştırma kapsamında Türk iş dünyası temsilcilerinin AB ile ticarette karşılaştıkları sorunları daha detaylı 
aktarabilmeleri için katılımcılara söz konusu engeller hakkındaki görüşleri ve yorumları da sorulmuştur.

Hizmet sektörü:
Hizmet sektöründen gelen yorumlar ağırlıklı olarak sigortacılık, sağlık ve lojistik sektörü kaynaklı olmuştur.
Lojistik sektöründen gelen yorumlarda Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında mallar serbest dolaşırken, 
AB tarafınca uygulanan vize ve kotaların bu serbest dolaşım ilkesine aykırı düştüğüne vurgu yapılmıştır. 

Anket kapsamında gelen birçok yorum, AB’nin mevcut sigortacılık ve sağlık alanlarındaki mevzuatıyla 
doğrudan ilgilidir. Ankete sağlık sektöründen katılan bir temsilci, AB ve Türkiye arasındaki mevzuat 
farkından dolayı yaşanılan sıkıntılara değinmiştir. Şöyle ki, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Almanya 
sigortacılık mevzuatında (German Insurance Supervision Act) yapılan bir değişikliğe göre, AB üyesi 
olmayan ülkelerde kurulu şirketlerin Almanya’da sigorta ve reasürans işlemleri gerçekleştirebilmeleri 
için bir sigorta otoritesinden lisans almaları ve ayrıca Almanya’da bir şube açmaları gerektiğine dikkat 
çekilmiştir. Diğer taraftan, Almanya’da faaliyet göstermek isteyen şirket, genel müdürlüğünün yerleşik 
bulunduğu ülkenin sermaye yeterliliği uygulamasının Avrupa Komisyonu tarafından ilgili mevzuata 
(2009/138/EC sayılı Yönerge) göre denkliğine karar verilmesi halinde herhangi bir lisans alınmasına 
gerek kalmadan Almanya’da hizmet verebilmektedir. Buna göre, bu konuyla ilgili olarak hâlihazırda 
Türkiye’nin ilgili mevzuat ile denkliğinin bulunmaması nedeniyle, hem lisans alınması hem de şube 
açılmasının zorunluluk olarak ortaya çıktığına dikkat çekilmiştir. 

Bir anket katılımcısı da, sağlık mevzuatıyla ilgili olarak, AB’nin sağlık kurallarının hızla gelişen sağlık turizmini 
de dikkate alarak gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğuna işaret etmiştir. Hâlihazırda yürürlükte olan 
mevzuatın Türk hekimlerinin yanı sıra, Türkiye’de tedavi görmek isteyen AB vatandaşların mağduriyetine 
neden olduğuna dikkat çekilmektedir.

Sanayi sektörü:
Sanayi sektöründen katılımcıların pazara giriş engellerine ilişkin yorumlarında vergi, belgelendirme ve 
serbest ticaret anlaşması gibi birçok farklı konu ele alınmaktadır.

Pazara giriş engelleri kapsamında gelen yorumlar:
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Gelen yorumlar arasında, AB’nin üçüncü ülkeler ile akdettiği STA’lara değinilmektedir. Bu çerçevede, 
AB’nin üçüncü ülkeler ile imzaladığı anlaşmalara taraf olunmamasının, Türkiye’nin AB pazarındaki payının 
düşmesine neden olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Anket yanıtlarında, Türkiye’nin AB pazarına girişte karşılaştığı tarife dışı engellerin, esasında, AB’deki 
yerel üreticilerin ve yerel malların korunması ve tercih edilmesi doğrultusunda benimsenen politika 
uygulamalarından kaynaklandığının altı çizilmektedir. Bu kapsamda, uygulanan vergi ve KDV politikası 
örnek verilebilinir. Ambalaj sektöründen ankete katılan bir temsilci, AB Üye Devletlerinin kendi aralarındaki 
ticarette KDV kolaylığı sağladıklarına dikkat çekmektedir. Bu durum, bu tür kolaylıklardan faydalanamayan 
ve peşin ödemede bulunmak zorunda kalan Türk ihracatçıları açısından mali yük teşkil etmektedir. 

Öte yandan Türkiye ve AB’de farklı standartların uygulanması sonucunda Türk ihracatçılarının maliyeti 
yüksek standart belgelerini alması gerektiği gelen yorumlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda 
örneğin, plastik sektöründen ankete katılan bir temsilci, Avrupa’da laboratuvarlarda yapılan testlerin 
çok maliyetli olduğunu ifade etmiştir. 

Anket yanıtlarında, pazar giriş engellerine ilişkin olarak dikkat çekilen bir diğer husus da, Türk 
ihracatçılarının dâhilde işleme rejimi kapsamında yapılan üretimden dolayı AB’ye ihracatta EUR.1 
veya A.TR dolaşım belgesi düzenlediğinde, yurtiçinde telafi edici vergi ile karşılaşmalarıdır. EUR.1/
ATR dolaşım sertifikası düzenlenemediğinden, söz konusu sertifikalar AB ithalatçısına vergi avantajı 
sağlarken, Türkiye’nin rekabetini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanı sıra, çelik sektöründen 
ankete katılan bir temsilci, Türkiye’nin rekabetini olumsuz etkileyen bir diğer faktör olarak AB’de 
uygulanan yüksek navlun ücretlerini göstermiştir.

Tarım sektörü
Tarım sektöründen ankete katılan temsilciler AB pazarına giriş engelleri hakkında birçok yorumda 
bulunmuşlardır. Bu kapsamda, diğer sektörlerde olduğu gibi, vize sorununa değinilmiştir. Bu konuya 
ilişkin olarak Türk iş adamlarının ticaret yaptığı AB meslektaşları ile görüşmeye gitmek istediklerinde 
yaptıkları vize başvurularında bütün mal varlıklarını beyan etmek zorunda kalmaları eleştirilmiştir. 

Tüm bunların yanı sıra, anket katılımcılarınca, AB’de bir şirket kurmak için Türkiye’nin daha fazla teşvik 
sağlamasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Ankete katılan bir süt üreticisi temsilcisi, AB’nin Türk menşeli ürünlere uyguladığı yasağı pazar girişinde 
en büyük engel olarak göstermiştir. Benzer şekilde, AB pazarına giriş engelleri kapsamında, kanatlı 
et ürünleri sektöründen ankete katılan bir temsilcisi Türk menşeli kanatlı et ürünlerinin AB’ye girmesi 
yasağını vurgulamıştır. 

Kanatlı et ürünlerine ilişkin gelen bir diğer yorum da şu şekildedir:

“AB’ye ihracat konusunda en büyük engel, “bölgeselleştirme” konusudur. İzlenmesi gereken öncelikli 
yol, Türk tarafının “bölümlendirme” konusunda ısrar etmek yerine, bir an evvel “bölgeselleştirme” 
yolunda çalışmalarını tamamlayıp, AB tarafına sunmasıdır”. 



İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 

34

Bu gerçekleştiği takdirde, atılacak adımlar ise şu şekilde sunulmuştur:
1 - “Bölgeselleştirme” planının AB’ye sunulması ve eksik evrakın tespit edilmesi durumunda bu 
belgelerin tamamlanması istenilecektir.
2 - Evrak eksikliklerinin tamamlanmasını takiben, Gıda ve Veteriner Ofisi (Food and Veterinary 
Office) misyonu Türkiye’ye ziyaret düzenleyecek ve “bölgeselleştirme” uygulamalarını yerinde 
denetleyecektir.                                                     
3 - Ziyaret raporunun olumlu olmasını takiben, konu Parlementoya götürülecek ve oylama yapılacak.

Türkiye, “bölgeselleştirme” ile ilgili çalışmaları tamamlamadığı için, süreç bu noktada tam anlamıyla 
tıkanmıştır. Bu nedenle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında, kotaya tabi olmadan, “kanatlı 
eti ve ürünleri” mutlaka dâhil edilmesi gerekmektedir.

Kişilerin Serbest Dolaşımı ve Mesleki Yeterliliklerinin Tanınmasına İlişkin Engeller

Türk şirketlerin ve hizmet sunucularının AB pazarına erişimlerinde kişisel serbest dolaşımı ve mesleki 
yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engeller ön plana çıkmaktadır. 

Kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engellerle ilgili sınıflandırma sonucunda 
10 kategori belirlenmiştir. Bu kategoriler şunlardır:  

• Şirket içi transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının dolaşımına getirilen 
kotalar;

• Şirket içi transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının ülke içinde kalış sürelerine 
getirilen kısıtlamalar;

• Yabancıların çalışma ve oturma izinlerinde yaşanan sorunlar;
• Çalışma vizelerinin alınmasında yaşanan sorunlar;
• Hizmet sağlayıcıları için vatandaşlık şartı veya yerleşik olma zorunlulukları;
• Doktorluk, hemşirelik, ebelik, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve mimarlık mesleklerinde yurtdışında 

edinilen mesleki yeterliliğin yetkili kurumlar tarafından tanıma sürecine tabi olması;
• Hizmet sunumu için en az bir yıl aynı sektörde profesyonel tecrübe edinmiş olma şartı;
• Meslek sahibi kişilerin hizmet sunumu için sınavlara tabi tutulmaları;
• Ulusal düzeyde veya AB düzeyinde bir meslek kuruluşuna üyelik zorunluluğu;
• Diğer engeller.

Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB pazarında karşılaştıkları, kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki 
yeterliliklerin tanınmasına ilişkin engellerin başında yabancıların çalışma ve oturma izinlerinin (cevap: 41) ve 
çalışma vizelerinin alınmasında yaşanan sorunlar (40) gelmektedir. Bunu, “şirket içi transferler/sözleşmeli hizmet 
sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının ülke içinde kalış sürelerine getirilen kısıtlamalar” (27) izlemektedir.
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Kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engellerin sıralamasında, “şirket içi 
transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının dolaşımına getirilen kotalar” (22) ve 
“hizmet sağlayıcıları için vatandaşlık şartı veya yerleşik olma zorunlulukları” (21) ise üçüncü sırada yer almaktadır. 

Dördüncü sıraya, “meslek sahibi kişilerin hizmet sunumu için sınavlara tabi tutulmaları” (16) girerken, beşinci sırada 
“ulusal düzeyde veya AB düzeyinde bir meslek kuruluşuna üyelik zorunluluğu” (14) yer almaktadır. Sıralamaların 
sonunda ise, “doktorluk, hemşirelik, ebelik, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve mimarlık mesleklerinde 
yurtdışında edinilen mesleki yeterliliğin yetkili kurumlar tarafından tanıma sürecine tabi olması”(9), “hizmet sunumu 
için en az bir yıl aynı sektörde profesyonel tecrübe edinmiş olma şartı” (7) ve “diğer engeller” (7) yer almaktadır.

Hizmet sektörü:
Lojistik sektöründen ankete katılan bir temsilci, Türk tır şoförlerinin vizelerini büyük zorluklarla elde 
ettiklerini ve buna ek olarak, aldıkları vizelerin 90 ya da 180 günden fazla AB içerisinde kalınmasına imkân 
tanımamasından yakınmaktadır. Türk tır şoförlerine getirilen bu süre kısıtlamaları da Türkiye’nin AB ile 
olan ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu, esasında, hizmet sağlayıcıların ülke içinde kalış süresine 
getirilen kısıtlamalar kapsamında değerlendirilmelidir.

Sigortacılık sektöründen bir temsilci de, Türkiye’nin sigorta sektöründe çalışan insan kaynaklarının 
hâlihazırda AB ile rekabet edecek düzeye erişmediğine dikkat çekerek, sigortacılık alanında çalışanların 
serbest dolaşımlarının pek mümkün olmadığını belirtmiştir.

Sanayi sektörü:
Sanayi sektöründen ankete katılan temsilciler tarafından iş seyahati nedeniyle yapılan vize başvurularındaki 
süreçlerin aşırı bürokratik prosedürlere tabii tutulması ve alınan vizelerin süresinin çok kısıtlı olması şikâyeti 
dile getirilmektedir. Bu kapsamdaki ek bir şikâyet hususu da, vize alınan ülke dışındaki başka bir AB üye 
ülkesine gidildiğinde sorunlar ile karşılaşılmasıdır.

Diğer engeller nelerdir?
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Grafik 20: Kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engeller

*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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Sanayi ve hizmet sektörlerine göre kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin 
tanınmasına ilişkin engeller:

Ankete katılan hizmet sektörü temsilcilerine göre, Türk hizmet sunucuları AB’de kişilerin serbest dolaşımı ve 
mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engelleri tamamlayıcı unsurlar olarak çalışma vizelerinin ve yabancı 
çalışma (18) ve oturma izinlerinin alınmasında (16) yaşanan sorunlar bulunmaktadır. Bunları “şirket içi transferler/
sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının ülke içinde kalış sürelerine getirilen kısıtlamalar” 
(14), “şirket için transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının dolaşımına getirilen 
kotalar” (13) ve “meslek sahibi kişilerin hizmet sunumu için sınavlara tabi tutulmaları” (10) zorunluluğu gibi 
engeller izlemektedir. Hizmet sektörü için, kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına 
ilişkin engeller arasında, “hizmet sağlayıcıları için vatandaşlık şartı veya yerleşik olma zorunlulukları” (7) altıncı 
sırada, “ulusal düzeyde veya AB düzeyinde bir meslek kuruluşuna üyelik zorunluluğu” (5) yedinci sırada yer 
almaktadır. Sıralamanın sonunda, “hizmet sunumu için en az bir yıl aynı sektörde profesyonel tecrübe edinmiş 
olma şartı” (4); “doktorluk, hemşirelik, ebelik, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve mimarlık mesleklerinde 
yurtdışında edinilen mesleki yeterliliğin yetkili kurumlar tarafından tanıma sürecine tabi olması” (3) ve “diğer 
engeller” (2) bulunmaktadır. 

Hizmet sektöründe olduğu gibi sanayi sektörü için de, çalışma vizelerinin ve yabancı çalışma (20) ve oturma 
izinlerinin alınmasında (16) yaşanan sorunlar kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına 
ilişkin engeller ön plana çıkmaktadır. Bunları takiben, “şirket için transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/
serbest hizmet sağlayıcılarının ülke içinde kalış sürelerine getirilen kısıtlamalar” (11) ve “hizmet sağlayıcıları için 
vatandaşlık şartı veya yerleşik olma zorunlulukları” (10) gibi engeller izlemektedir. 

Anket sonuçlarına göre engellere ilişkin sıralamada, şirket için “transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/
serbest hizmet sağlayıcılarının dolaşımına getirilen kotalar” (7) dördüncü sırada iken, “ulusal düzeyde ve AB 
düzeyinde bir meslek kuruluşuna üyelik zorunluluğu (4) ise beşinci sırada yer almaktadır. Sıralamanın sonunda, 
“meslek sahibi kişilerin hizmet sunumu için sınavlara tabi tutulmaları” (3), “diğer engeller” (3), “doktorluk, 
hemşirelik, ebelik, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve mimarlık mesleklerinde yurtdışında edinilen mesleki 
yeterliliğin yetkili kurumlar tarafından tanıma sürecine tabi olması” (1) ve “hizmet sunumu için en az bir yıl aynı 
sektörde profesyonel tecrübe edinmiş olma şartı” (1) bulunmaktadır. 
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Grafik 21: Sanayi ve hizmet sektörüne göre kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerin tanınmasına 

ilişkin engeller

*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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Rekabetin Önündeki Engeller

Bu anket kapsamında rekabetin önündeki engeller için yapılan sınıflandırma 4 alt kategorinden oluşmaktadır. 
Bu alt kategoriler şunlardır:  

• Yabancılara yönelik ayrımcı uygulama içeren teşvik sistemi, vergi düzenlemeleri ve kamu ihale sistemi;
• Kamu ihale süreçlerine yabancıların katılımına getirilen kısıtlamalar;
• Yabancılara yönelik ayrımcı uygulamalar içeren çevre ve güvenlik standartları;
• Diğer engeller.

Türk şirketleri ve hizmet sunucuları açısından rekabetin önündeki engellerin başında “yabancılara yönelik 
ayrımcı uygulama içeren teşvik sistemi, vergi düzenlemeleri ve kamu ihale sistemi” (cevap: 30) gelmektedir. 
Bunu çok yakından takiben, “yabancılara yönelik ayrımcı uygulamalar içeren çevre ve güvenlik standartları” 
(25) izlemektedir. Rekabetin önündeki engellere ilişkin sıralamada, “rekabetin önündeki diğer engeller” (16)  
üçüncü sırada yer almaktadır. Sıralamanın sonunda ise “kamu ihale süreçlerine yabancıların katılımına getirilen 
kısıtlamalar” (15) gelmektedir.

Kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin 
tanınmasına ilişkin engeller kapsamında gelen yorumlar: 

Hizmet sektörü:
Ankete sigortacılık sektöründen katılan bir temsilciye göre, Türkiye açısından mesleki yeterliliklerinin 
tanınması alanında en büyük engel esasında Türkiye’nin bu alandaki insan kaynağının yeterince 
gelişmemiş olmasıdır. Bu bağlamda, mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engelin öncelikli olarak 
Türkiye’deki eğitim sisteminin geliştirilerek açılabileceğine dikkat çekilmektedir.
 
Sanayi sektörü:
Sanayi sektöründen kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin engellere 
yönelik gelen yorumlar ağırlıklı olarak vize alma prosedürleriyle ilgilidir.  Bu kapsamda, vize alma 
prosedürlerindeki zorluklar, verilen vizelerin süre bakımından kısıtlı olması gibi konulara değinilmiştir. 

Anket yanıtlarında, ayrıca, bir aday ülke olan Türkiye’nin vatandaşlarının serbest dolaşımının sağlanması 
ve Türkiye tarafından verilen diplomaların ve sertifikaların AB tarafından tanınması gerektiğine de işaret 
edilmiştir.  
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Hizmet sektörü:
Lojistik sektör temsilcilerince, AB üye ülkelerinin Türk tırlarına uyguladıkları taşıma kotaları, tabî tuttukları 
kontroller ve verdikleri cezaların da rekabet önündeki engeller kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bu engeller, hem pazara giriş engelleri hem de rekabetin önündeki engeller kapsamında 
ele alınabilmektedir. Türk sürücülere uygulanan vize kısıtlamaları da benzer şekilde rekabetin önündeki 
engeller arasında gösterilmektedir. Vize uygulamaları, kişilerin serbest dolaşımına ilişkin engellerin yanı 
sıra rekabetin önündeki engeller kapsamına girebilmektedir.

Sigortacılık sektöründen ankete katılan bir temsilcisi, rekabetin önündeki engeller arasına sermaye 
kısıtlamalarını da eklemiştir.
 
Sanayi sektörü:
Hizmet sektöründe de olduğu gibi, sanayi sektöründen ankete katılan temsilciler de vizeleri rekabetin 
önünde engel olarak değerlendirmektedirler. 

Plastik sektöründen ankete katılan bir temsilci, AB üye ülkelerinin finansmanıyla gerçekleştirilen projelerde 
AB menşeli ürünlerinin tercih edilmesinin Türkiye aleyhine haksız rekabet koşulları oluşturmakta olduğuna 
dikkat çekmektedir. 

Farklı standartların uygulanması, düşük maliyet ve fiyat avantajları sanayi sektör temsilcileri tarafından 
rekabet önündeki engeller kapsamında gösterilen diğer örnekleri oluşturmaktadır.  

Grafik 22: Rekabetin önündeki engeller
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*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.

Grafik 23: Sanayi ve hizmet sektörüne göre rekabetin önündeki engeller
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Sanayi ve hizmet sektörlerine göre rekabetin önündeki engeller:

Ankete katılan hizmet sektörü temsilcilerine göre, Türkiye ve AB arasındaki ticarette, Türkiye’nin aleyhine 
oluşan rekabet koşulları ağırlıklı olarak AB’nin ve üye ülkelerinin yabancılara yönelik ayrımcı uygulama içeren 
teşvik sistemi, vergi düzenlemeleri ve kamu ihale sistemlerinden (cevap: 14) kaynaklanmaktadır. Bunları, “diğer 
engeller” (7), “kamu ihale süreçlerine yabancıların katılımına getirilen kısıtlamalar” (6) ve “yabancılara yönelik 
ayrımcı uygulamalar içeren çevre ve güvenlik standartları” (6) izlemektedir.

Rekabetin önündeki engeller kapsamında, sanayi sektörü için, AB’deki yabancılara yönelik ayrımcı uygulamalar 
içeren çevre ve güvenlik standartları (14) ön plana çıkmaktadır. Sanayi sektörüne göre yapılan sıralamada, 
AB’nin “yabancılara yönelik ayrımcı uygulama içeren teşvik sistemi, vergi düzenlemeleri ve kamu ihale 
sistemleri” (12), “diğer engeller” (9) ve “kamu ihale süreçlerine yabancıların katılımına getirilen kısıtlamalar” 
(6) yer almaktadır. 
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Rekabetin önündeki engeller kapsamında gelen yorumlar:

Hizmet sektörü:
Lojistik sektöründen ankete katılan bir temsilci, başta Bulgaristan, İtalya, Avusturya ve Macaristan olmak 
üzere bazı AB üye ülkelerinin Türk taşımacılarına yönelik uygulamalarının Türkiye’nin rekabet gücünü 
düşürdüğüne dikkat çekmiştir. Bu kapsamda örneğin, geçiş belgelerinin kısıtlanması sonucunda Türk 
taşımacıları trenlere binmek zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca, sınır geçişlerindeki bekletmeler de teslimatların 
gecikmesine yol açmaktadır. Bunlara ek olarak, Türk taşımacılara kesilen cezaların yüksek maliyet teşkil 
ettiğine de vurgu yapılmaktadır. Türk tır şoförlerinin vize başvuru sürelerinin zorlu ve uzun olduğuna da 
dikkat çekilmektedir. Bu uygulamaların tümünün Türk ihracatçısının ürün maliyetini artırmasının yanında 
Türkiye’nin bu pazardaki payını kaybetmesine sebebiyet verdiği belirtilmiştir. 

Sigortacılık sektörüyle ilgili olarak, Türkiye’de sermaye transferinin yerli firmalar tarafından yapılmaması 
nedeniyle AB karşısında bu alanda rekabet gücünün olmadığına işaret edilmiştir. 

 
Sanayi sektörü:
Sanayi sektörü açısından vize sorunları ve Türk menşeli araçlara karşı uygulamalar (caydırıcı cezalar, 
kotalar gibi) Türkiye aleyhine haksız bir rekabet yaratmaktadır.

Sanayi sektörden ankete katılan temsilciler, AB ile ticaretlerinde önyargı ve milliyetçiliğe dayalı korumacı 
bir politika ile karşılaştıklarına vurgu yapmaktadırlar. Söz konusu engellerin psikolojik nitelikte olduklarına 
dikkat çekilmektedir. Bu konuyla ilgili gelen yorumlarda, Türk ürünlerinin AB nezdinde imajının 
güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunun da altı çizilmiştir. 

Gelen anket yanıtlarında, tüm bunların yanı sıra, Türkiye’nin AB ile ticaretinde karşılaştığı rekabet önündeki 
engelleri aşabilmek için Türk bankalarına da önemli rol düştüğüne işaret edilmektedir. Bu çerçevede, 
Türk bankalarının Türk şirketlerinin yurtdışında katıldıkları kamu ihalelerine daha aktif destek verilmesinin 
önemine değinilmektedir.

Öte yandan, beyaz eşya sektöründen ankete katılan bir temsilci, Türkiye’de 2016 yılı için asgari ücret 
artışının maliyetlere ve ürünlerin fiyatlarına yansıması sonucunda Türkiye’nin rekabet gücünün düştüğüne 
dikkat çekmiş ve bu durumun da Türkiye aleyhine ihracat müşterisi erozyonuna neden olabileceği 
konusunda uyarıda bulunmuştur. 

Sanayi sektöründen gelen yorumlar arasında, telafi edici vergi uygulamalarının da Türkiye’nin AB ile 
ticaretinde rekabet koşullarını olumsuz yönde etkilemekte olduğu vurgulanmıştır. Telafi edici vergi 
uygulamasının Dahilde İşleme Rejimi’nin sağladığı avantajları ortadan kaldırarak, belirli ürün gruplarının 
ihracatında yüksek bir vergi yüküne yol açtığı gözlemlenmektedir. Pek çok ürün AB’de üretilemediği için 
üçüncü ülkelerden temin edilmektedir. Oysa bu ürünler için AB’de uygulanan vergi oranı daha düşük 
olduğu halde, Türkiye’deki vergi oranlarının dikkate alınmakta olduğuna işaret edilmektedir.
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Şeffaflık

Bu anket kapsamında şeffaflığa ilişkin engeller için yapılan sınıflandırma 5 alt kategorinden oluşmaktadır. Bu 
alt kategoriler şunlardır:  

• Hizmet ticareti ile ilgili AB düzeyinde gerçekleşen mevzuat ve/veya uygulama değişikliklerine erişim 
zorlukları;

• AB Üye Devletlerinde farklı vergi uygulamalarına ilişkin bilgiye erişim zorlukları;
• AB Üye Devletinin sunduğu pazar koşullarına ilişkin bilgiye erişim zorlukları;
• Şirketlerin gizli bilgilerini paylaşma zorunluluğu;
• Diğer engeller.

Türkiye’nin AB Üye Devletleri ile hizmet ticaretini gerçekleştirebilmesi ve geliştirebilmesi için AB nezdinde ve üye 
ülkelerdeki yürürlükteki mevzuat ve uygulamalar hakkında gerekli bilgilere erişebilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Anket cevaplarına göre, Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB pazarında şeffaflığa ilişkin karşılaştıkları 
engellerin başında “AB Üye Devletinin sunduğu pazar koşullarına ilişkin bilgiye erişimde yaşanan zorluklar” 
(cevap 21) gelmektedir. Bunu çok yakından takiben, “AB Üye Devletlerindeki farklı vergi uygulamalarına ilişkin 
bilgiye erişimdeki zorluklar” (19) izlemektedir. 

Türk şirketleri ve hizmet sunucular açısından “hizmet ticareti ile ilgili AB düzeyinde gerçekleşen mevzuat ve/
veya uygulama değişikliklerine erişim zorlukları” da önemli bir engel teşkil etmektedir. Şeffaflığa ilişkin engeller 
sıralamasında, “mevzuat ve/veya uygulama değişikliklerine ilişkin bilgiye erişme zorlukları” (16) üçüncü sırada 
yer almaktadır. Sıralamanın sonunda ise “şirketlerin gizli bilgilerini paylaşma zorunluluğu” (10) ve “diğer 
engeller” (2) bulunmaktadır. 

Grafik 24: Şeffaflığa ilişkin engeller
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*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.
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Sanayi ve hizmet sektörlerine göre şeffaflığa ilişkin engeller

Ankete katılan hizmet sektörü temsilcilerine göre, Türkiye’nin AB ile hizmet ticaretinde şeffaflığa ilişkin 
karşılaştığı engellerin başında AB üye ülkelerinin sunduğu pazar koşullarına ilişkin bilgiye erişimde yaşanan 
zorluklar (cevap: 8) gelmektedir. Bunu takiben, AB üye ülkelerindeki farklı vergi uygulamalarının (6) yanı sıra, 
hizmet ticariyle ilgili AB düzeyindeki mevzuat ve/veya uygulamalardaki değişiklikler (6) hakkında bilgiye 
erişim konusunda karşılaşılan zorluklar da mevcuttur. Türk hizmet sektör temsilcileri açısından, şeffaflığa ilişkin 
engeller kapsamında, şirketlerin gizli bilgilerini paylaşma zorunluluğu (4) sıralamada arka planda kalmaktadır. 

Benzer şekilde, ankete katılan sanayi sektörü temsilciler için de Türkiye’nin AB ile hizmet ticaretinde şeffaflığa 
ilişkin karşılaştığı engellerin başında AB üye ülkelerinin sundukları pazar koşullarına ilişkin bilgiye erişimde 
yaşadıkları zorluklar (cevap: 11) gelmektedir. Sanayi sektörü açısından, hizmet ticareti ile ilgili AB düzeyinde 
gerçekleşen mevzuat ve/veya uygulama değişikliklerine (8) ve AB üye ülkelerindeki farklı vergi uygulamalarına 
(8) ilişkin bilgilere erişim zorlukları da önemli engel oluşturmaktadır. Hizmet sektörü temsilcilerinde olduğu gibi, 
sanayi sektörü için de şeffaflığa ilişkin engeller kapsamında, şirketlerin gizli bilgilerini paylaşma zorunluluğu (3) 
sıralamada arka planda kalmaktadır. 

11

12

Grafik 25: Sanayi ve hizmet sektörlerine göre şeffaflığa ilişkin engeller
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*Araştırmaya katılanlar birden fazla tercih yapmıştır.

Hizmet Sanayi



45

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 

Şeffaflığa ilişkin engeller kapsamında gelen yorumlar:

Hizmet sektörü:
Şeffaflığa ilişkin engeller hakkındaki yorumlar hizmet sektöründe sigortacılık ve lojistik sektör 
temsilcilerinden gelmiştir.

Lojistik sektöründen gelen yorumda, AB nezdinde ve üye ülkelerindeki uluslararası taşımacılık ve lojistik 
hizmetlerine ilişkin bazı bilgilere erişmekte zorluklar yaşandığına işaret edilmiştir.  Bu kapsamda, özellikle 
bazı üye ülkelerde uygulanan teşvik politikaları (örneğin mazot destek primi) hakkında bilgiye erişim 
zorluklarına değinilmiştir. 

Sigortacılık sektörüyle ilgili olarak, birçok üye ülkenin mevzuatlarının İngilizcesi bulunmayıp, sadece 
kendi dillerinde olması, Türkiye’nin söz konusu ülkelerde uygulanan mevzuatları yakından takip etmesi 
bakımından önemli bir engel oluşturmaktadır. Buna göre, günümüzde dil bariyerinin Türkiye-AB hizmet 
ticareti önünde bir engel oluşturmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Sigortacılık sektörüyle ilgili gelen 
bir diğer yorumda, Türkiye’nin kendi sigortacılık mevzuatının günün yeni koşullarına ve gereklerine göre 
düzenlenmesi halinde şeffaflığa ilişkin sorunların meydana gelmeyeceğine dikkat çekilmektedir.
 
Sanayi sektörü:
Hizmet sektöründe olduğu gibi, sanayi sektöründen şeffaflığa ilişkin engeller kapsamında gelen yorumlar 
arasında dil sorunu yer almaktadır. Plastik sektöründen ankete katılan bir temsilci, AB üye ülkelerinin 
resmi kurumlarına ait web sitedeki bilgilerin Türkçe olarak da yer almasının önemine değinmiştir.

Tekstil yardımcı kimyasalları sektöründen ankete katılan bir temsilci de AB üye ülkelerinin farklı vergi 
uygulamalarına başvurmalarının Türkiye açısından caydırıcı bir etki yaratığına dikkat çekmiştir. Bu 
yorum, esasında, ülkelerdeki uygulanan vergi düzenlemelerine ilişkin bilgiye erişimle ilgili olmadığından 
rekabetin önündeki engeller altında yer alan yabancılara yönelik ayrımcı uygulama içeren teşvik sistemi, 
vergi düzenlemeleri ve kamu ihale sistemi kapsamında değerlendirilmelidir. 
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GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ

Araştırmanın son bölümünde Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine ilişkin katılımcıların 
görüşlerine yer verilmiştir. Bu bölümde yöneltilen sorular ile öncelikli olarak katılımcıların bu süreci destekleyip 
desteklemediklerinin saptanması ve bu süreç hakkında yeterince bilgiye sahip olup olmadıklarının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Ayrıca, katılımcıların Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik müzakereler başlamadan önce 
kendi şirketlerinin veya sektörlerinin bu süreçten nasıl etkilenebileceğine ilişkin hazırlık çalışmaları yürütüp 
yürütmedikleri konusunda bilgi alınması da hedeflenmiştir. Son olarak, bu araştırma ile müzakere sürecinde 
Türkiye’nin konumunu güçlendirmek için Türk iş dünyasının bu süreçten, bir yandan AB’den elde etmek 
istedikleri tavizler ve öte yandan karşılık olarak AB’ye vermeye hazır oldukları tavizlerin neler olabileceği 
konusunda bilgi edinmek istenilmiştir.

Gümrük Birliği’nin genişletilmesine yönelik destek

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle Türk iş dünyasının Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle birlikte 
kapsamının hizmet sektörü de dâhil olacak şekilde genişletilmesini destekleyip desteklemedikleri sorulmuştur. 

Bu soruya yönelik gelen cevaplar, Türk iş dünyasının Gümrük Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesi 
konusuna büyük ölçüde olumlu baktığını göstermektedir. Şöyle ki, ankete katılanların yüzde 65,8’i Gümrük 
Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesini desteklediklerini belirtirlerken, buna karşı çıkanların oranı yüzde 
6,6’dır.

Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği’nin oluşturulmasında bu yana, geçen zaman sürecinde dünya ticaret 
sahnesinde önemli değişikliklerin meydana geldiği bir gerçektir. Bu kapsamda, özellikle hizmet sektörünün 
tüm dünya ekonomisinde artık önemli bir yere sahip olması, ülkelerin ticari ilişkilerinin doğasının ve yapısının 
da değişmesine yol açmıştır. Nitekim, geçtiğimiz son birkaç yılda, dünya çapında akdedilen ve müzakere edilen 
ikili veya bölgesel STA’ların önemli bir kısmı hizmetleri de kapsamaktadır. Küresel konjonktürde meydana 
gelen bu gelişmeler doğal olarak, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin de hizmet sektörünü kapsayacak şekilde 
gözden geçirilmesi ihtiyacını doğurmuştur.

Grafik 26: Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmet sektörüne genişletilmesini destekleme oranı (%)
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Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmet sektörüne genişletilmesine en büyük destek hizmet sektör temsilcilerinden 
gelmektedir. Ankete katılan hizmet sektörü temsilcilerinin yüzde 71,1’i bu sürece olumlu bakmaktadırlar. Bu 
sürece karşı çıkanların oranı ise yüzde 5,8 olarak tespit edilmiştir. 

Bu ankete hizmet sektöründen ağırlıklı olarak katılımı sağlanan uluslararası taşımacılık ve sigortacılık sektörlerinin 
Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmet sektörüne genişletilmesi hususuna önemli ölçüde destek verdikleri ortaya 
çıkmaktadır. Benzer şekilde, bankacılık ve turizm sektörlerinin de bu sürece olumlu baktıkları anlaşılmaktadır. 
Ancak hizmet sektörünün geniş bir yelpaze oluşturduğu göz önünde tutulduğunda, hizmet sektörünün alt 
kategorilerinin bu süreçten farklı ölçüde etkileneceği de bir gerçektir. Dolayısıyla sağlık hizmetleri, mesleki 
hizmetler, dağıtım hizmetleri, müteahhitlik ve mühendislik gibi sektörlere yönelik araştırmaların yapılması 
kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. 

Son yıllarda özellikle dünya çapında üretimin küresel değer zinciri kapsamında gelişmesiyle beraber artık sanayi 
ve hizmet sektörlerinin birbiriyle giderek daha fazla bütünleştiği gözlemlenmektedir. Bu tespitten yola çıkarak, 
Türk sanayi sektör temsilcilerinin Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü içine alacak şekilde genişletilmesini 
nasıl değerlendirdikleri de dikkate alınması gereken bir husustur. 

%64,6

Grafik 27: Hizmet sektöründen destek (%) Grafik 28: Sanayi sektöründen destek (%)
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Ankete katılan sanayi sektörü temsilcilerinin çoğunlukla Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmet sektörüne 
genişletilmesini desteklediği gözlenmektedir. Her ne kadar bu destek hizmet sektörüne kıyasla daha düşük 
düzeyde seyretse de, ankete katılan sanayi sektörü temsilcilerinin yüzde 64,6’sının böyle bir süreci olumlu 
değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Bu sürece karşı çıkanların oranının ise yüzde 6,1 olduğu tespit edilmiştir. 
Genel anlamda, Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmet sektörüne genişletilmesi Türk iş dünyasında olumlu 
karşılanmaktadır. 
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Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine ilişkin bilgiye erişim

Mayıs 2015’te Türk ve AB yetkililerince Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönünde verilen kararın açıklamasından 
bu yana her iki taraf da ilgili tüm paydaşların görüşlerini almak ve onları süreç hakkında bilgilendirmek üzere 
toplantılar/çalıştaylar düzenlemekte ve istişarelerde bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda yapılan bilgilendirme 
çalışmalarının yeterli ve etkili olup olmadığını ölçmek için araştırmaya katılanlara Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi süreci hakkında yeterli bilgiye ulaşıp ulaşmadıkları sorulmuştur.

Bu soruya karşılık alınan cevaplar ankete katılanların önemli bir bölümünün Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
süreci hakkında yeterince bilgiye ulaşamadıklarını düşündüklerini ortaya çıkarmıştır. Ankete katılanların yüzde 
56,6’sı Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında yeterince bilgiye erişemediklerini ifade etmişlerdir. 
Buna karşı, ankete katılarının yüzde 16,4’ü bu konuda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünmektedirler. Öte 
yandan bu konuda yorumda bulunmayan katılımcıların oranının yüzde 27 olduğu da dikkat çekmektedir. 

Grafik 29: Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında bilgiye erişim oranı (%)

Belirtilmedi Evet Hayır
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Ankete katılanların önemli bir bölümünün Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine ilişkin yeterli bilgiye 
sahip olmamaları, bu sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi için ileri aşamalarda sorun teşkil edebilecektir. Bu 
bakımdan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle Türk iş dünyasının yeni olan koşullara adapte olması ve geçiş 
sürecinin sorunsuz bir şekilde sağlanması için Türk iş dünyasının hem hazırlık çalışmaları çerçevesinde hem 
de müzakere sürecinde tüm paydaşlar ile birlikte düzenli olarak bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Ayrıca, Türk iş dünyasının bu süreç hakkında iyi bilgilendirilmesi, Türkiye’nin tüm ekonomik aktörlerinin Türkiye-
AB arasındaki ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi yolunda AB’den ne tür taviz istedikleri ve buna karşılıklı olarak 
ne tür tavizler vermeye hazır olduklarının ortaya çıkmasına vesile olacaktır. Müzakere sürecinde Türk iş dünyası 
ile sıkı işbirliğinde bulunulması ile Türkiye’nin ekonomik ve ticari çıkarları daha iyi korunabilinecek ve böylelikle 
Türkiye’nin müzakeredeki pozisyonu güçlendirilecektir.
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Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin müzakerelerde Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmet sektörüne 
genişletilmesi konusu önemli bir gündem maddesi oluştururken, Türk hizmet sektöründe ankete katılanların 
yüzde 63,5’inin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında yeterince bilgiye erişemediklerini belirtmeleri 
çarpıcıdır. Aynı orana sanayi sektör açısından bakıldığında, bu oranın yüzde 53,7 olduğu görülmektedir. Hizmet 
sektörünün müzakere sürecinde önemli bir yere sahip olacağı dikkate alındığında bu sektörün temsilcilerinin 
süreç ile ilgili bilgiye daha kolay erişmeleri önem arz etmektedir.

%63,5

%23

%13,5

%28
%18,3

%53,7

BelirtilmediEvet Hayır BelirtilmediEvet Hayır

Grafik 30: Hizmet sektörünün  
bilgiye erişim oranı (%)

Grafik 31: Sanayi sektörünün  
bilgiye erişim oranı (%)

Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda yeterince bilgiye sahip 
olmamalarına rağmen, bu süreci desteklemekte oldukları anlaşılmaktadır. Bu bir bakıma, Türk iş dünyasının 
Gümrük Birliği’nin günümüz koşullarına artık cevap vermediği ve Türkiye ile AB arasındaki mevcut ticari 
ilişkilerinde önemli engeller ile karşılaşıldığı ve bu durumun yeni bir çerçeve ile düzeltilmesine ihtiyacı 
duyulduğunun bilincinde olduğunun göstergesidir.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin etki analizi çalışmaları

Türk iş dünyası temsilcilerine Gümrük Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesiyle ilgili olarak bu durumun firmaları 
veya içinde buldukları sektör üzerindeki etkinlerini inceleyen bir çalışma hazırlayıp hazırlamadıkları sorulmuştur. 

Türk iş dünyasının bu sürece en iyi şekilde hazırlanabilmesi için bu tür etki analizi çalışmalarının teşvik edilmesi büyük 
önem taşımaktadır. Ancak, ankete katılanların sadece yüzde 5,3’ü bu tür çalışmalar hazırladıklarını açıklamıştır. Bir 
diğer dikkat çeken sonuç mevcut çalışmaların iş dünyası temsilci örgütleri, daha çok ticaret odaları veya STK’lar 
tarafından yürütüldüğüdür. Ankete katılarak etki analizi yaptığını belirten şirketler işlenmiş tarım/balık ürünleri, 
imalat, turizm, mimarlık ve mühendislik hizmetleri ve enerji hizmetleri alanında faaliyet göstermektedirler. 
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Tüm bunların yanı sıra, şirketlerin etki analizi çalışmaları yapmalarını teşvik edip bu tür çalışmaların sayısını 
artırmak için bu süreç ile ilgili olarak bilgi akışının daha iyi sağlanması şarttır. Bu bağlamda, önümüzdeki aylar 
içinde T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan etki analiz çalışmalarının önemli 
birer referans noktaları oluşturacakları aşikârdır.

Grafik 32: Anket katılımcıları arasında Gümrük Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesinin firmaları veya 
içinde bulundukları sektör üzerindeki etkilerini inceleyen çalışma hazırlayanların oranı (%)

Belirtilmedi Evet Hayır
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Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde Türk tarafının öncelikleri 

Son olarak, ankette Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinde Türkiye tarafının AB’den öncelikli olarak hangi 
alanlarda taviz talebinde bulunması gerektiğine ilişkin katılımcıların görüşleri sorulmuştur. Buna karşın ayrıca, 
kendi hizmet pazarının AB’ye daha çok açılabilmesi için Türkiye’nin hangi alanlarda önlemler alması gerektiği 
konusu da danışılmıştır. Ankette bu soruların yöneltilmesinin öncelikli nedenlerden biri, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi tartışmaları sırasında Türkiye’de daha çok AB’den istenilecek tavizler üzerinde durulmasıdır. 
Oysa bu süreçte Türkiye’nin karşılıklı olarak AB’ye yönelik bazı tavizler vermesi gerekeceği de unutulmamalıdır. 

 
Tarım sektörü:

 Tarım sektöründen ankete katıların sayısının çok az olması nedeniyle Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesinin tarım alanı açısından belirtilen öncelikleri çok sınırlı kalmıştır. Ancak gelen 
cevaplardan anlaşıldığı üzere, diğer sektörlerde olduğu gibi tarım sektör temsilcileri de, AB’nin 
Türk vatandaşlarına yönelik uyguladığı vizelerin kaldırılmasına, oturma haklarına ve iş yeri kurmakta 
kolaylıklar sağlanmasına vurgu yapmıştır. Buna karşılık Türkiye’deki bürokratik engellerin kaldırılması 
gerektiğine işaret edilmektedir. 

 Ankette, süt ve süt ürünleri üreticisi bir firma, AB’nin Avrupa standartlarına uymadıkları gerekçesiyle 
Türkiye’nin süt ve süt ürünlerine yönelik uyguladığı yasakların kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. 
Benzer şekilde kanatlı et ürünleri üreten bir firma, Türk menşeli kanatlı et ürünlerinin AB’ye ihraç 
edilmesine izin verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda, kotaya tabi tutulan kanatlı et 
ürünlerinin Gümrük Birliği’nin kapsamında dâhil edilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir.
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Sanayi Sektörü
 Sanayi sektöründen ankete katılanların büyük bir bölümü vizenin kaldırılması ve Türkiye ile AB arasında 

serbest dolaşımın sağlanmasının önemi üzerinde durmuşlardır. Türk iş dünyası açısından AB Üye 
Devletleri’nin Türk vatandaşlarına yönelik olarak uyguladıkları vize, Türkiye ve AB arasındaki ticari 
ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir engel olarak görülmektedir. 

 Gümrük Birliği kapsamında Türk ve AB menşeli malların (sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerinin) serbest 
dolaşımı sağlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nin kapsamı gözden geçirilirken, 
Türkiye ve AB arasında kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin de serbest dolaşımı yolunun açılması 
yönünde beklentiler bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin beklentiler arasında Türk şirket ve firmalarının, 
AB Üye Devletleri’nde daha kolay şube açabilme imkânının ve gayrimenkul sahibi olabilme hakkının 
da verilmesi yer almaktadır. Ankette, Türkiye’nin AB müzakere süreci kapsamında “İş Kurma Hakkı ve 
Hizmet Sunumu Serbestisi” faslının müzakerelere açılması yönündeki isteğinin bu bağlamda önemli 
olduğuna da işaret edilmiştir.

 Sanayi sektörünün görüşlerinde öne çıkan bir diğer önemli husus da, Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkeler 
ile akdettiği STA’lara dâhil olması ve söz konusu anlaşmalara taraf olmasının sağlanmasıdır. Gelen 
yorumlarda AB’nin üçüncü ülkelerle akdettiği STA’lar sonucunda, AB üyesi olmayıp ancak Gümrük 
Birliği içinde olan Türkiye açısından ortaya çıkan asimetrik duruma dikkat çekilmiştir. Bu yöndeki görüşler 
çerçevesinde, Türkiye’nin, hâlihazırda AB ve ABD arasında yürütülen Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı’na (TTIP) da dâhil olması gerektiğine işaret edilmektedir. 

 Bu taleplere paralel olarak, Türkiye ve AB arasında oluşturulan Gümrük Birliği’ne ilişkin atılan adımlarda 
Türkiye’nin de karar mekanizmasında yer alması için gerekli yasal çerçevenin oluşturulması gerektiği 
vurgulanmıştır. Türkiye’nin, Gümrük Birliği’nin işleyişiyle ilgili üçüncü ülkelerle yapılacak her türlü anlaşma 
için AB ile kurumsal işbirliği içinde olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ankette bu konuya ilişkin gelen 
yorumlar arasında, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı anlaşmalarda Türkiye’nin de müzakere masasında yer 
almasının önemli olduğunun altı çizilmiştir.  

 Gelen görüşlerde sanayi sektörünün Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle beraber Türk tırlarına karşı 
uygulanan kotaların kaldırılması hususu üzerinde de durulduğu gözlemlenmektedir. Türk tırlarına 
uygulanan bu kotaların esasında ek maliyetlere yol açtığı ve gümrük vergisine eş etkili vergi olduğuna 
işaret edilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye’nin AB Üye Devletlerine yönelik ihracatını taşıyan 
araçların sınır geçişlerinde bekletilmemesi için önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

 Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinde, Türk sanayi sektörünün önceliklerinin başında vizelerin ve 
ulaşım kotalarının kaldırılması, Türkiye-AB arasında serbest dolaşımın sağlanması ve Türkiye’nin, AB’nin 
üçüncü ülkeler ile yaptığı STA’lar dâhil olmasının yer aldığı gözlemlenmektedir. 

 Tüm bunların yanı sıra, Türk iş dünyası, Türkiye ve AB arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde başka 
alanlarda da taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve adımlar atılması yönünde önerilerde 
bulunmuştur. 

 Tarım alanında, her ne kadar Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle beraber tarım ürünlerinde karşılıklı olarak 
daha ileri tavizler alınması hedeflense de, sanayi sektöründen ankete katılanlardan gelen yorumlar arasında 
tarım sektörünün korunması gerektiği görüşü yer almaktadır. Örneğin, bir gıda üreticisi, AB’den Türkiye’ye 
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yönelik balık konservesi başta olmak üzere gıda ürünleri ithalatında mevcut gümrük vergi oranlarının 
uygulanmasına devam edilerek Türk üreticilerinin korunmasının sürdürülmesinin önemine değinmiştir. 
Bunun yanı sıra, hassas sektörler için de en az 10 yılık geçiş sürecinin tanınması önerisi getirilmiştir.

 Öte yandan, Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinde tarafların kamu alımlarını karşılıklı olarak açmaları 
konusuyla ilgili olarak, ankete gelen cevaplar arasında Türk menşeli malların AB’deki kamu ihalelerinde 
ayrımcılığa maruz kalmayıp AB malları ile eş muamele görmesinin önemine dikkat çekilmiştir. 

 Anket çerçevesinde, Türk sanayi sektörü tarafından gelen yorumlar arasında Gümrük Birliği’nin 
güncellenme sürecinde Türkiye ve AB arasında bazı stratejik sektörlerde anti-damping uygulamalarının 
tekrar gündeme getirilmesi yönünde öneri de yer almıştır. Ancak burada hangi sektörlerin stratejik 
olduğu belirtilmemiştir. 

 Bazı sektörlerden spesifik gelen öneriler de bulunmaktadır. Bu kapsamda, örneğin, havacılık sektöründe, 
Türkiye’nin Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı‘na (EASA) dâhil olmasının önemine işaret edilmiştir. İlaç 
sektörüne ilişkin olarak da, medikal ürünlerde ortak standartların belirlenmesi hususu gündeme getirilmiştir. 

 Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinde AB’den istenecek tavizler konusundaki görüşler arasında 
KDV ile ilgili öneriler de yer almaktadır. KDV ile ilgili gelen cevaplarda, örneğin, AB üye ülkeleri arasında 
KDV kolaylıklarının Türkiye için de geçerli olması önerisi getirilmiştir. Ankette, müzakereler kapsamında 
teşvik sisteminin de gündeme getirilmesi yönünde görüşler gelmiştir. Bu kapsamda örneğin, Türkiye’ye 
de AB’nin teşvik sistemlerinden faydalanma imkânının tanınması görüşü öne sürülmüştür. Bu konuda 
ayrıca, AB tarafının da Türkiye’deki teşvik sisteminden faydalanma imkânlarının kolaylaştırılması ve daha 
cazip hale getirilmesi yönünde görüş de yer almaktadır. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde 
ayrıca lisans zorunluluklarının hafifletilmesi için adım atılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir. 

 Gelen yorumlar arasında dil faktörü de Türkiye-AB ticari ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir engel 
olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda, Türkçe’nin AB’nin resmi belgelerinde yer almasının önemine 
dikkat çekilmiştir. Gelen yorumlar arasında, Türk iş dünyasına yabancı dil konusunda destek sağlanması 
hususu da dile getirilmiştir.

 Ankette, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin yürütülmesi öngörülen müzakerelerde Türk iş 
dünyasının AB’den hangi alanlarda taviz talebinde bulunmasına gerektiği sorulmuştur. Buna paralel 
olarak, Türkiye’nin de buna karşılık olarak ne tür tavizlerde bulunmaya ve kendi bünyesinde ne tür 
düzenlemeler ve reformları hayata geçirmeye hazır olduğu ölçülmek istenmiştir. 

 Bu kapsamda gelen yorumlar arasında Türkiye’nin hukuki alt yapısının güçlendirilmesi, eğitim sisteminin 
iyileştirilmesi (özellikle meslek eğitimlerinin sürekli hale gelmesi), yatırım ortamının iyileştirilmesi, Ar-
Ge’nin teşvik edilmesi ve üniversite ile sanayi arasında işbirliğin güçlendirilmesinin önemi dile getirilmiştir. 
Türkiye’nin AB mevzuat ile uyumunun sağlanmasının önemine de değinilmiştir. Türkiye’nin AB pazarında 
ve AB ürünleri ile rekabet edebilir olabilmesi için bazı vergi alanlarında avantajlar sağlanması yönünde 
öneriler de getirilmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de üretim kalitesinin artırılması ve sunulan hizmet 
standartlarının yükseltilmesine ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapılmıştır.



53

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 

Hizmet sektörü
 Sanayi sektörüne benzer şekilde, hizmet sektörünün de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde 

Türk vatandaşlarına uygulanan vizelerin kaldırılması ve Türkiye’nin AB’nin üçüncü ülkeler ile akdettiği 
STA’lara dâhil olması hususlarının öncelikle ele alınmasını istediği anlaşılmaktadır. Hizmet sağlayıcıların 
vizesiz serbest dolaşımının sağlanması çerçevesinde mesleki diplomalarının tanıması gerektiğine işaret 
edilmektedir. Örneğin, sağlık hizmet sektörüyle ilgili olarak gelen bir yorumda, özellikle sağlık turizmi 
alanında geçici hizmet veren hekimlerimizin görev ve yetkilerini detaylı olarak tanımlayan düzenlemelerin 
geliştirilmesinin önemine değinilmiştir.

Lojistik sektörü açısından Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinde öncelikli olarak ele alınması istenen 
konuların başında kuşkusuz Türk tırlarına getirilen kota kısıtlamalarının ve tır şoförlerine uygulanan 
vizelerin kaldırılması yer almaktadır. Nitekim, bu kısıtlamaların malların serbest dolaşımı ilkesi açısından 
önemli bir engel teşkil etmesi nedeniyle bu konunun müzakerelerde yer alması talebi sadece lojistik 
sektöründen gelmemektedir. Daha önce belirtildiği gibi, diğer sektörlerden gelen yorumlarda da, bu 
konunun özel sektörde ciddi bir sorun teşkil ettiği anlaşılmaktadır.  

Gümrük Birliği’nin etkili bir şekilde işleyebilmesi için Türkiye ve AB arasında yürütülecek müzakerelerde 
Türk tırlarına yönelik uygulanan kotaların ve geçiş belge kotalarının kaldırılması kilit rol oynamaktadır. 
Vizelerin kaldırılmasıyla beraber kalış sürelerine de kolaylıkların sağlanması yönünde talepler 
bulunmaktadır. Lojistik sektör temsilcileri ayrıca, sınır geçişlerinin hızlandırılması gerektiğine de dikkat 
çekmektedirler. Gümrük Birliği çerçevesinde Türk taşımacılarının yabancı taşımacılarla eşit rekabet 
koşullarına sahip olmalarının şart olduğu belirtilmiştir.

Bankacılık sektöründen gelen yorumlarda, AB’den, Türk bankalarının üye ülkelerde şube açması için 
kolaylıkların istenmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Ayrıca kotasyon alanında AB tarafının bazı adımlar 
atması hususu gündeme getirilmiştir. Öte yandan, bankacılık sektöründe Türkiye için de önemli görevler 
düştüğü ve bu kapsamda özellikle Türkiye’de bürokrasinin azaltılması ve işlemlerin basitleştirmesine 
yönelik bazı adımlar atılması gerektiği yönünde mesajlar verilmiştir. 

Sigortacılık sektörü de serbest dolaşımının sağlanmasını savunmaktadır. Bu kapsamda vizelerin ve 
hizmet sektörünün önündeki engellerin kaldırılması için adımlar atılması gerektiğine işaret edilmektedir. 
Türkiye’nin söz konusu sektörde rekabet gücünü arttırması için de sermaye yapısının ve insan kaynaklarının 
geliştirilmesinin yanı sıra, teknoloji gelişiminden azami şekilde faydalanılması büyük önem taşımaktadır. 
Bunun yanı sıra, ankete gelen yorumlarda güven ve istikrarın sağlanmasının önemine de değinilmiştir. 

Türk hizmet firmaların AB üye ülkelerinde ofis/şube açabilmeleri için Türkiye’nin de bazı girişimlerde 
bulunması gerektiği ve bu kapsamda Türkiye’nin, şirketlerin AB pazarında ofis açabilmeleri için hukuki 
ve mali destekte bulunmasının önemine değinilmiştir. Ayrıca Türk hizmet firmalarının AB ülkelerindeki 
projelere erişimi için bilgi, prosedür ve finansal alanlarda kolaylaştırıcılığın sağlanması yönünde öneriler 
de getirilmiştir.
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Tüm bu süreçte Türkiye’de de ayrıca, fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi ve özellikle patentlerin 
korunmasının artırılması yönünde görüş de gelmiştir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde 
hizmet sektörüne ilişkin yapılacak görüşmelerde sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerin ele alınması 
önerilmiştir. Ankette dikkat çekilen bir diğer husus da, Türkiye nezdinde hizmet kalitesinin denetlenmesi, 
teknik kalite kontrollerinin online hizmet üzerinden yapılması ve denetimlerinin içerik ve süre olarak 
artırılmasına ihtiyaç duyulduğunun saptanmasıdır.

Türkiye ve AB arasında hangi sektörlere yönelik olarak karşılıklı talepler olacağı yönünde gelen yorumlarda, 
Türkiye’nin, AB’ye yönelik bankacılık, lojistik, sigortacılık, turizm ve telekomünikasyon sektörlerine ilişkin 
taleplerinin daha ağırlıklı olması beklenmektedir. Gelen yorumlar arasında, Türkiye’nin eğitim, tarım, 
hukuk ve mali hizmetleri ve sağlık sektörlerinin AB’ye daha fazla açılması önerisi bulunmaktadır. 



55

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 

SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

• Son yıllarda, Türkiye farklı coğrafi pazarlara açılmakta olsa da, Gümrük Birliği’nin 20 yılını geride 
bıraktığımız bu dönemde, AB Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olmaya devam etmektedir. Anket 
katılımcılarının yüzde 32,8’i AB’yi öncelikli ihracat pazarı olarak görmektedir. 

• Ankete katılanların yüzde 26,3’ü AB ile ticaretlerinde engeller ile karşılaştıklarını belirtirlerken, yüzde 
43,4’ü ise herhangi bir engel ile karşılaşmadıklarını açıklamışlardır. Öte yandan, ankete katılanların 
yüzde 17,1’i AB pazarında karşılaşılan engeller yüzünde AB’ye ihracatta yapmadıklarını belirtmişlerdir.

• Türkiye ve AB arasında e-ticaret ilişkileri çok sınırlı düzeyde seyretmektedir. Ankete katılanların sadece 
yüzde 4,6’sının AB ile e-ticaret yapmaktadır. Yüzde 86,8’i ise AB ile e-ticaret yapmamaktadır. 

• Türkiye ve AB arasında e-ticaretin geliştirilmesi için tarafların girişimlerde bulunması gerekmektedir. 
Bu bağlamda, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için yürütülecek müzakerelerde taraflar 
arasındaki e-ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi hususunun da ele alınması 
önem teşkil etmektedir.  

• Karşılıklı uygulanan tarife dışı engeller, Türkiye ve AB arasındaki ticaretin, potansiyelinin altında kalmasına 
neden olmaktadır. Bu bağlamda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle birlikte, Türk şirketlerinin ve 
hizmet sunucularının AB pazarına giriş koşullarının kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır.

• Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB ile ticaretlerinde en çok karşılaştıkları engeller, kişilerin 
serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerinin tanınması alanında yoğunlaşmaktadır. Bunu pazara giriş 
engelleri takip etmektedir. Türkiye ayrıca, AB ile hizmet ticaretinde rekabetin önündeki ve şeffaflıkla 
ilgili engeller ile de karşılaşmaktadır.

• Anket sonuçları kapsamında, pazara giriş engelleri ile kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerin 
tanınmasına ilişkin engeller, hem sanayi hem de hizmet sektörü için ön plana çıkmaktadır. Ancak, bu 
engellerin sanayi sektöründen ziyade, hizmet sektöründe daha belirgin olduğu dikkat çekmektedir. 
Buna karşın, rekabetin önündeki engeller ve şeffaflığa ilişkin engellere sanayi sektöründe daha çok 
karşılaşılmaktadır.

• Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının pazara girişe ilişkin karşılaştıkları engellerin başında, piyasada 
faaliyet gösterebilmek için lisans, izin veya yetkilendirme şartı ve kota uygulamaları (örneğin görsel-
işitsel ve mali hizmetler alanlarında uygulanan kotalar) yer almaktadır.

• AB pazarına girişte yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik yerleşik olma zorunlulukları 
ve/veya vatandaşlık şartının uygulanmasının yanı sıra, lisans ve izinlerin ekonomik ihtiyaç testine tabi 
bırakılması da Türk şirketleri ve hizmet sunucuları için önemli engel oluşturmaktadır. 

• Ankete katılan hizmet sektörü temsilcilerine göre, Türkiye’nin AB pazarına giriş engellerinin önemli 
bir kısmını kota uygulamaları ile yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik yerleşik olma 
zorunlulukları ve/veya vatandaşlık şartı oluşmaktadır. Sanayi sektörü açısından ise, AB nezdinde 
faaliyet gösterebilmek için alınması gereken lisans ve izinler, pazara girişte en önemli engel olarak öne 
çıkmaktadır.

• AB pazarına girişte Türk tırlarına yönelik uygulanan kotalar Türk lojistik sektörünü olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu uygulama ayrıca, Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki malların serbest 
dolaşımı ilkesine de aykırı bir durum yaratmaktadır. Kuşkusuz, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin işleyişinin 
iyileştirilmesinde, bu kotaların kaldırılması bir öncelik konusudur.
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• Anket sonuçları kapsamında, Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB pazarında kişilerin serbest 
dolaşımı ve mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin karşılaştıkları engellerin başında yabancıların 
çalışma ve oturma izinlerinin ve çalışma vizelerinin alınmasında yaşanan sorunlar gelmektedir. Ayrıca, 
kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin öne çıkan engeller arasında şirket 
içi transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının dolaşımına ve ülke içinde 
kalış sürelerine getirilen kısıtlamalar ve hizmet sağlayıcıları için vatandaşlık şartı veya yerleşik olma 
zorunlulukları da bulunmaktadır. 

• Türk iş dünyası temsilcileri açısından AB ile hizmet ticaretinde ve kişilerin serbest dolaşımına ilişkin 
dile getirdikleri en önemli şikâyetlerin başında AB ülkeleri için vize alma prosedürlerinde karşılaştıkları 
zorluklar gelmektedir. Bu bağlamda Türkiye ve AB arasında ticaretin gelişmesi açısından Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi süreci kadar Vize Serbestisi Diyaloğu’nun tamamlanması da önem taşımaktadır.

• Türk şirketleri açısından rekabetin önündeki engellerin başında yabancılara yönelik ayrımcı uygulama 
içeren teşvik sistemi, vergi düzenlemeleri ve kamu ihale sisteminin yanı sıra yine yabancılara yönelik 
ayrımcı uygulamalar içeren çevre ve güvenlik standartları yer almaktadır.

• Ankete katılan hizmet sektörü temsilcilerine göre, Türkiye ve AB arasındaki ticarette, Türkiye’nin aleyhine 
oluşan rekabet koşulları ağırlıklı olarak AB’nin ve üye ülkelerinin yabancılara yönelik ayrımcı uygulama 
içeren teşvik sistemi, vergi düzenlemeleri ve kamu ihale sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Sanayi 
sektörü için ise, rekabete ilişkin engellerde, AB’deki yabancılara yönelik ayrımcı uygulamalar içeren 
çevre ve güvenlik standartları daha ön plana çıkmaktadır.  

• Türk şirketlerinin ve hizmet sunucularının AB pazarında şeffaflığa ilişkin karşılaştıkları engellerin başında 
AB Üye Devletlerinin sunduğu pazar koşullarına ilişkin bilgiye erişimde yaşanan zorluklar gelmektedir. 
Türk şirketlerin AB üye ülkelerindeki farklı vergi uygulamalarına ilişkin bilginin yanı sıra hizmet ticareti 
ile ilgili AB düzeyinde gerçekleşen mevzuat ve/veya uygulama değişikliklerine ilişkin bilgiye erişimde 
zorluklar yaşamaktadırlar. 

• Türk şirketlerinin AB’deki pazar koşullarına, mevzuat değişikliklerine ve uygulamalara ilişkin yaşadıkları 
erişim zorluklarının bir kısmının dil bariyerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

• Gümrük Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesi, Türk iş dünyası tarafından desteklenmektedir. 
Ankete katılanların yüzde 65,8’i Gümrük Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesini desteklediklerini 
belirtirlerken, buna karşı çıkanların oranı yüzde 6,6’dır. Öte yandan, ankete katılan hizmet sektörü 
temsilcilerinin yüzde 71,1’i Gümrük Birliği’nin güncelleme sürecine olumlu bakmaktadırlar. Sanayi 
sektörü temsilcileri için ise, bu oran yüzde 64,6’dır. 

• Bu anket sonuçları doğrultusunda, Türk iş dünyasının Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında 
yeterince bilgiye ulaşamadığını söylemek mümkündür. Ankete katılanların yüzde 56,6’sı Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında yeterince bilgiye erişemediklerini belirtmişlerdir. Öte yandan, 
ankete katılarının sadece yüzde 16,4’ü bu konuda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünmektedirler.

• Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin yürütülecek müzakerelerde taraflar arasında hizmet ticaretinin 
serbestleştirilmesi önemli bir gündem maddesi oluştururken, hizmet sektöründen ankete katılanların 
yüzde 63,5’i Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında yeterince bilgiye erişemediklerini ifade 
etmişlerdir.  

• Türk iş dünyasının önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nin yeni çerçevesine hızla adapte olabilmesi için 
müzakere konusu olacak maddeler hakkında fikir sahibi olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin 
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farklı illerinde iş dünyasını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle ilgili olarak hâlihazırda yapılan ön hazırlık 
çalışmaları ve söz konusu süreç hakkında bilgilendirmek amacıyla yapılacak çalışmaların önemi aşikârdır.  

• Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin yürütülecek müzakerelerde Türkiye’nin çıkarlarının azamî 
şekilde korunabilmesi için Türk iş dünyasının AB ile ticaretinde karşılaştıkları sorularının ve Gümrük 
Birliği’nin mevcut işleyişi ile ilgili görüşlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, hem 
hazırlık hem müzakere sürecinde, kamu sektörünün iş dünya temsilcileri ile istişarelerde ve yakın işbirliğinde 
bulunması büyük önem taşımaktadır. Müzakerelerde Türkiye’nin pozisyonunun güçlendirilmesi, kamu ve 
özel sektör arasındaki işbirliğinin gücüne dayanmaktadır.

• Ankete katılanların cevapları doğrultusunda, Gümrük Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesinin şirket 
veya sektör üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmaların henüz çok sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut 
çalışmaların daha çok iş dünyası temsilci örgütleri veya STK’lar tarafından yapıldığı dikkat çekmektedir. 

• Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinden azami şekilde faydalanabilmek için Türk iş dünyasının kendi 
şirketlerinin veya bulunduğu sektörün nasıl etkilenebileceğine dair tüm olası senaryoları değerlendirmesi 
büyük avantaj sağlayacaktır. Bu tür sektörel etki analizi çalışmaları sayesinde, hangi koşullar altında 
Türkiye’nin rekabet gücünü güçlendirilebileceğine ışık tutularak Türkiye’nin müzakerelerdeki pozisyonu 
güçlendirilebilir. 

• Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinde tüm taraflar açısından kazançlı olacak bir durumun 
ortaya çıkması için, Türk özel sektörünün AB ile ticaretinde karşılaştığı engellerini en iyi şekilde tespit 
edilmesinin sağlanması ve bu engellerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması yerinde 
olacaktır. Her iki taraf için dengeli olacak kazançlı duruma ulaşmasında Türk tarafınca ihtiyaç duyulan 
reformların gerçekleştirilmesi ve ayrıca gerektiğinde bazı tavizlerde bulunulması kaçınılmaz olabilir.  

• Anket kapsamında, Türk iş dünyasının Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin görüşlerinde, AB’nin 
üçüncü ülkeler ile yaptığı STA’lara Türkiye’nin, dâhil olmasına yönelik hükümlerin kabul edilmesi ve 
Türkiye’nin TTIP sürecinin dışında kalmamasının önemine de vurgu yapıldığı gözlemlenmiştir. Ancak, 
göz önünde tutulması gereken bir husus da, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği’nin çerçevesinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve kapsamının yeni alanlara yayılması, Türkiye’nin TTIP sürecine dâhil olması 
yönündeki bir gelişimin gerekli bir aşamasını oluşturmaktadır.
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EK: ANKET (ÖN YAZI VE SORULAR)

TÜRKİYE-AB HİZMET TİCARETİNİN ÖNÜNDEKİ TEMEL ENGELLER

Kurulduğu günden bu yana, özel sektörün AB konusunda ihtisas kuruluşu görevini üstlenen İktisadi Kalkınma 
Vakfı (İKV), AB bütünleşme süreci ve Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeler hakkında bilgiler sunarak, özellikle 
Gümrük Birliği ve AB katılım müzakereleri gibi önemli süreçlere Türk iş dünyasının aktif katılımını sağlamayı 
hedeflemektedir.

Önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin yürütülecek müzakerelerde, Türk iş 
dünyasının çıkarlarının daha iyi korunabilmesi, Türkiye ekonomisinin bu süreçten azami fayda sağlayabilmesi 
için doğru ve gerçekçi verilerle desteklenen analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Özellikle Gümrük Birliği’nin hizmetler sektörünü kapsayacak şekilde güncellenmesi müzakerelerinden önce 
mevcut durumun bir fotoğrafının çekilmesi, Türk hizmet sunucularının AB pazarında karşılaştıkları tarife dışı 
engellerin tespit edilmesi gerekmektedir. İKV, Türkiye-AB ticari ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen engellerin 
envanterini çıkarmak amacıyla bir anket çalışması başlatmıştır.

Sadece 10 dakikanızı ayırarak dolduracağınız bu anket çalışması dört bölümden oluşmaktadır:

1. Şirket Profili
2. AB ile Ticari İlişkiler
3. AB ile Hizmet Ticaretinde Karşılaşılan Engeller
4. Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi

Bu dört bölümden oluşan anketi doldurmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:
https://tr.surveymonkey.com/r/hizmetler

Verilen tüm cevaplar gizli kalacak ve anketin sonucu istatistiksel veriler halinde paylaşılacaktır.
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İKV ANKET ÇALIŞMASI:

HİZMET TİCARETİNİN ÖNÜNDEKİ TEMEL ENGELLER

ŞİRKET PROFİLİ
Kuruluş tarihi:  

Sektör:  

İşyeri merkezinin bulunduğu yer:  

AB ülkelerinde* şube, yan kuruluş ve/veya ortağınız var mı?  

  Evet                        Hayır

Eğer AB’de şube ve/veya yan kuruluşunuz var ise, 

-  Hangi AB üye devletinde faaliyet gösteriyor?  

- Birden fazla var ise, en eski şubenin ve/veya yan kuruluşun kuruluş tarihi: 

Sermaye ve ortaklık yapısı (% yabancı sermaye):  

Çalışan sayısı: 

1–9

10 – 50

51– 250

250 ve üzeri

2015 cirosu:

0 – 1 Milyon TL
1– 8 Milyon TL
8 – 40 Milyon TL 
40 Milyon TL ve üzeri
Belirtmek istemiyorum

2015 yılı toplam ihracatın cirodaki oranı: 

2015 yılı toplam ithalatın cirodaki oranı: 

*AB ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, GKRY, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Romanya, Yunanistan.
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AB İLE TİCARİ İLİŞKİLER
AB Üye Devletleri ile ticaretiniz var mı? 

 Evet    Hayır

İlk soruya olumlu cevap verdiyseniz,

• Hangi AB Üye Devletleri ile ihracat/ithalat yapıyorsunuz? 

......................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

• AB öncelikli ihracat pazarınız mı?

 Evet    Hayır

• Diğer ihracat pazarlarınız hangileridir? (ABD, Çin vs.)

......................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

• AB ile ticaretinizde engeller ile karşılaşıyor musunuz?

 Evet    Hayır

• Hangi AB üye ülkelerinde engellerle karşılaşıyorsunuz? 

......................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  

İlk soruya olumsuz cevap verdiyseniz,

• AB’ye ihracat yapmamanızın nedeni, AB pazarında karşılaştığınız engeller mi?

 Evet    Hayır

• AB pazarında karşılaştığınız engeller AB ülkelerine ihracat yapmanızı ne ölçüde etkiliyor?

Hiç     Az      Orta     Çok      Tam

AB Üye Devletleri ile e-ticaret yapıyor musunuz?

 Evet    Hayır

AB Üye Devletleri ile e-ticarette engeller ile karşılaşıyor musunuz?

 Evet    Hayır

AB Üye Devletleri ile e-ticarette ne tür engeller ile karşılaşıyorsunuz?

......................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................  
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AB İLE HİZMET TİCARETİNDE KARŞILAŞILAN ENGELLER
AB ile hizmet ticaretinde karşılaştığınız engelleri aşağıdaki listeden seçiniz. Birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz. 

Pazara Giriş Engelleri

Birleşme ve satın almalara ilişkin kısıtlamalar 
Yabancı sermayeye yönelik oransal veya miktar bazında azami kısıtlamalar
Şube şeklinde faaliyet göstermeye izin verilmemesi, ilgili ülkede şirket/bağlı ortaklık kurma şartı aranması
Piyasada faaliyet gösterebilecek hizmet sağlayıcılarının sayısının kısıtlanması 
Yönetim kurulu üyeleri ve şirket müdürlerine yönelik yerleşik olma zorunlulukları ve/veya vatandaşlık şartı 
Gayrimenkul edinimine ilişkin yasaklar ve/veya kısıtlamalar 
Piyasada faaliyet gösterebilmek için lisans, izin veya yetkilendirme şartı 
Lisans ve izinlerin ekonomik ihtiyaç testine tabi olması
Kota uygulamaları (görsel-işitsel, mali hizmetler vb.) 
Kabotaj uygulamaları
Pazara girişin önündeki diğer engeller:  ...............................................................................................

Pazara giriş engellerine ilişkin yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtiniz. 

......................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................  

 
Kişilerin Serbest Dolaşımı ve Mesleki Yeterliliklerinin Tanınmasına İlişkin Engeller

Şirket içi transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının dolaşımına getirilen 
kotalar
Şirket içi transferler/sözleşmeli hizmet sağlayıcıları/serbest hizmet sağlayıcılarının ülke içinde kalış 
sürelerine getirilen kısıtlamalar 
Yabancı çalışma ve oturma izinlerinde yaşanan sorunlar 
Çalışma vizelerinin alınmasında yaşanan sorunlar
Hizmet sağlayıcıları için vatandaşlık şartı veya yerleşik olma zorunlulukları 
Doktorluk, hemşirelik, ebelik, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik ve mimarlık mesleklerinde yurtdışında 
edinilen mesleki yeterliliğin yetkili kurumlar tarafından tanıma sürecine tabi olması 
Hizmet sunumu için en az bir yıl aynı sektörde profesyonel tecrübe edinmiş olma şartı 
Meslek sahibi kişilerin hizmet sunumu için sınavlara tabi tutulmaları
Ulusal düzeyde veya AB düzeyinde bir meslek kuruluşuna üyelik zorunluluğu 
Diğer engeller: .................................................................................................................................. 
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Kişilerin serbest dolaşımı ve mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin engellerle ilgili yorumlarınızı lütfen 
aşağıda belirtiniz:

...................................................................................................................................................... 

Rekabetin Önündeki Engeller
Yabancılara yönelik ayrımcı uygulama içeren teşvik sistemi, vergi düzenlemeleri ve kamu ihale sistemi
Kamu ihale süreçlerine yabancıların katılımına getirilen kısıtlamalar 
Yabancılara yönelik ayrımcı uygulamalar içeren çevre ve güvenlik standartları 
Diğer engeller:  ..................................................................................................................................

 Rekabetin önündeki engellere ilişkin yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtiniz: 

...................................................................................................................................................................

Şeffaflık 
Hizmet ticareti ile ilgili AB düzeyinde gerçekleşen mevzuat ve/veya uygulama değişikliklerine erişim 
zorlukları
AB Üye Devletlerinde farklı vergi uygulamalarına ilişkin bilgiye erişim zorlukları
AB Üye Devletlerinin sunduğu pazar koşullarına ilişkin bilgiye erişim zorlukları 
Şirketlerin gizli bilgilerini paylaşma zorunluluğu
Diğer engeller:  ..................................................................................................................................

Şeffaflığa ilişkin engellerle ilgili yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtiniz: 

...................................................................................................................................................................
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GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ
Gümrük Birliği’nin kapsamının hizmet sektörüne genişletilmesini destekliyor musunuz?

 Evet    Hayır

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi süreci hakkında yeterli bilgiye ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz?
 Evet    Hayır

Gümrük Birliği’nin hizmet sektörüne genişletilmesinin firmanız veya içinde bulunduğunuz sektör 
üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma hazırladınız mı?

 Evet    Hayır

Gümrük Birliği’nin güncellenme sürecinde sizce Türkiye tarafı AB’den öncelikli olarak hangi üç alanda 
taviz talebinde bulunmalıdır?   

1-  ........................................................................................................................................................

2- .........................................................................................................................................................

3- ......................................................................................................................................................... 

Türkiye’de hizmet pazarının AB’ye daha çok açılabilmesi için hangi üç alanda önlem alınmalıdır?

1-  ........................................................................................................................................................

2- .........................................................................................................................................................

3- ......................................................................................................................................................... 

Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz.
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