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Konu Başlığı AB-Birleşik Krallık Ticaret ve İşbirliği 
Anlaşması 

AB Üyeliği 

Malların Serbest 
Dolaşımı 

 Malların ticareti için tarife ve kota 
uygulanmaması, 

 Ticarete konu olan mallar için ilgili kişilerin 
menşe bilgilerini tasdikleyebilmesi, 

 Yetkilendirilmiş yükümlü kişilerin karşılıklı 
tanınmasıyla gümrük işlemlerinin 
basitleştirilmesi, mal geçişinin 
kolaylaştırılması, 

 Uluslararası standartlara ilişkin ortak 
kuralların benimsenmesi ve düşük riskli 
mallar için uygunluğun kişilerce ilan 
edilmesi, 

 Şarap, organik ürünler, otomotiv, ilaçlar ve 
kimyasallar için kolaylaştırıcı birtakım 
düzenlemelerin uygulanması, 

 Ticarette Teknik Engeller ile Hayvan ve Bitki 
Sağlığına ilişkin bölümlerin bulunması, 

 İç Pazar’da malların herhangi bir 
tarife ve/veya tarife dışı engel 
olmaksızın serbest dolaşımı, 

 Menşe kuralının uygulanmaması, 
 Mal ticaretinde gümrük 

uygulamamasının bulunmaması, 

İş Kurma Hakkı ve 
Hizmet Sunumu 
Serbestisi 

 Birçok hizmet sektöründe ve yatırımlarda 
tarafların birbirlerinin piyasasına erişiminin 
devam etmesi, 

 Birleşik Krallık’ta AB’den gelen AB’de de 
Birleşik Krallık’tan gelen hizmet 
sağlayıcılara ya da yatırımcılara daha 
tavizkar davranılmaması, 

 İç Pazar’da hizmetlerin ve 
yatırımların herhangi bir tarife 
ve/veya tarife dışı engel olmaksızın 
serbest dolaşımı, 

 İş seyahatlerinde ve geçici 
görevlendirmelerde vize 
gerekliliğinin bulunmaması 



 Kısa dönemli iş seyahatlerinde ve 
çalışanların geçici görevlendirilmesinde 
kolaylık sağlanması,  

 Mesleki yeterliliklerin karşılıklı 
tanınmasının meslek bazında görüşülmesi, 

 Dijital ticaretteki veri yerelleştirmesi gibi 
haksız uygulamaların sona erdirilmesi,  

Kamu Alımları 

 Birleşik Krallık’ta bulunan AB işletmelerinin 
ülkedeki kamu alımı pazarına katılabilmesi,  

 Konaklama, doğal gaz ve ısı dağıtımı,  eğitim, 
telekom ve gayrimenkul gibi sektörlerdeki 
kamu alımlarına tarafların imtiyazlı erişimi 

 Kamu alımlarına herhangi bir engel 
olmadan erişim, 

Mali Hizmetler  Mali Hizmetler Pasaportu uygulanmaması, 
 Mesleki yeterliliklerin sınırlı tanınması, 
 Piyasalara erişimin devamlılığını sağlamak 

üzere mali hizmetlerin ticareti ve yatırımlara 
ilişkin hükümler, 

 Merkezi Karşı Taraflara (Clearing Central 
Counterparties  - CCPs) için 30 Haziran 
2022’ye kadar denklik, 

 Merkezi saklama kuruluşlarına Haziran 
2021’e kadar denklik, 

 Mali Hizmetler Pasaportu ile mali 
hizmetlerin engelsiz sağlanması 

 Mesleki yeterliliklerin tanınması 
 Mali Piyasalara erişim serbestliği 

Fikri Mülkiyet Hakları  Uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki 
düzenlemeler devam edecek ve Birleşik 
Krallık fikri mülkiyet haklarını koruma ve 
uygulama standartlarını devam ettirecek. 

 Patent uygulaması öncekine benzer şekilde 
devam ederek Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet 
Ofisi ve Avrupa Patent Ofisi üzerinden 
yapılabilecek. 

 Ticari markaların AB nezdindeki kaydı, 
Birleşik Krallık’ta geçerli olmayacak. Birleşik 

 AB bünyesinde fikri mülkiyet 
haklarının yasal çerçevesi 
uluslararası anlaşmalarla çiziliyor. 
AB Fikri Mülkiyet Ofisi ve Avrupa 
Patent Ofisi’ne bağlı kurallar ile tüm 
AB üye ülkelerinde geçerli fikri 
mülkiyet hakkı tanınıyor. 

 Öte yandan her üye ülke kendi 
ulusal fikri mülkiyet sistemini 
uygulayabilir ve belirli alt 



Krallık yeni bir sistem oluşturmayı planlıyor. 
 Coğrafi işaretler konusunda henüz kesin 

karar varılmasa da Anlaşma, Birleşik 
Krallık’ın kendi uygulamalarını 
oluşturabilmesinin önünü açıyor. 

 Bitki korumaya yönelik ve biyosit gibi 
ürünlerde AB ve Birleşik Krallık kendi 
kurallarını uygulayacak. 

 Bilgi paylaşımı devam ederken; Birleşik 
Krallık’ın kendi standart ve kurallarını 
getirmesi mümkün olacak. 

başlıklarda ulusal gereklilikler 
yerine getirilmek durumunda 
olabilir.  

 Fikri mülkiyet haklarının korunması 
ve ihlallere karşı yaptırım 
uygulanmasında ortak hareket 
edilir. 

Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Politikaları 

 Birleşik Krallık Ortak Tarım Politikası’ndan 
ayrıldığı için tarımsal üretim, üreticilerin 
desteklenmesi ve kırsal kalkınma 
konularında AB bütçesinden 
faydalanamama, 

 Birleşik Krallık menşeili 6 başlık altındaki 
organik ürünlerin AB tarafından tanınması, 

 Bitki sağlığı konusunda ticaretin en az 
etkileneceği ve tarafların gıda güvenliğinin 
temin edileceği önlemlerin alınması, sınır 
kontrolleri yapılması, 

 Hayvan refahı, hayvan ve bitki sağlığı ile gıda 
güvenliğinin ticaretteki engeller yüzünden 
tehlikeye atılmamasının sağlanması, 

 Farklı hastalıkların hayvanlar veya yemler 
üzerinden taşınması durumunda ticaretin 
aksamamasına dikkat edilmesi, 

 Hayvan refahı ve sürdürülebilir gıda 
sistemleri konusunda tarafların ortak 
çalışması, 

 Tarımsal faaliyetlerde ve gıda üretiminde 

 Ortak Tarım Politikası kapsamında 
ortak politikalar ve öncelikler  
birlikte belirlenir.  

 Tarımsal üretim, üreticilerin 
desteklenmesi ve kırsal kalkınma 
konularında AB bütçesinden pay 
alınır.  

 Gümrük Birliği dolayısıyla ürünlerin 
ticareti üye ülkeler arasında vergisiz 
ve kotasız şekilde yapılır.  

 Coğrafi işaretler AB nezdinde 
alındığında tüm üye ülkeler 
tarafından tanınır.  

 Bitki ve hayvan sağlığı standartları 
ortak belirlenir.  



kullanılan antibiyotik, pestisitler ve 
arındırıcıların çevresel etkilerini azaltma 
konusunda ortak kriterler çerçevesinde 
hareket edilmesi, 

Balıkçılık Politikası   Balıkçılık kotaları komşu ülkeler ile 
uluslararası anlaşmalara uygun olarak 
belirlense de Birleşik Krallık’ın balıkçılık 
politikalarının ulusal çerçevede yönetilmesi, 

 Birleşik Krallık’tan AB’ye ihraç edilen 
ürünlerde gümrük ve sağlık ve bitki sağlığı 
kontrolleri (SPS) gerçekleştirilmesi, 

 Kota sisteminde 5,5 yıllık bir geçiş dönemi 
öngörülerek mevcut düzen devam 
ettirilmesi ve bu süre zarfında Birleşik 
Krallık’ın avlanma kotası %25 artırılması, 

 Anlaşma’ya göre Birleşik Krallık ile AB 
arasında balıkçılık kotalarının her yıl 
yapılacak görüşmeler sonunda 
kararlaştırılması, 

 Özel Balıkçılık Komitesi’nde taraflar 
arasında konuya ilişkin meselelerin 
tartışılması, 

 Balıkçılık konusunda taraflar arasında bilgi 
ve veri paylaşımının şeffaf bir şekilde 
sürdürülmesi, 

 Yasa dışı, rapor edilmeyen ve 
düzenlenmemiş balıkçılık ile mücadele etme 
konusunda ortak hareket edilmesi, 

 Taç Toprakları’nda (Man Adası, Jersey ve 
Guernsey) AB tekne ve gemilerinin önceden 
belirlenmiş kotaları aşmayacak şekilde 
avlanmasının mümkün olması. 

 Ortak Balıkçılık Politikası 
kapsamında üye ülkeler, kıyısı 
oldukları su ve denizlerden kota 
sistemine göre pay alır.  

 Yasa dışı, rapor edilmeyen ve 
düzenlenmemiş balıkçılık ile 
mücadele etme konusunda 
politikalar AB nezdinde belirlenir. 

 Her ülkenin avlanma sınırı AB 
nezdinde belirlenir. 



Enerji  Enerji arzı güvenliği konusunda güvence, 
 Çok bölgeli gevşek hacimli piyasa birleştirme 

sistemi sayesinde arabağlantılar üzerinden 
ticaret, 

 Kuzey Denizi'nde açık deniz enerjisi 
konusunda iş birliği, 

 Birleşik Krallık’ın, Avrupa Atom Enerjisi 
Topluluğu’ndan (Euratom) ayrılması, 

 Nükleer malzeme ve teknolojinin transferini 
mümkün kılan, nükleer enerjinin güvenli ve 
barışçıl kullanımına ilişkin ayrı anlaşma, 

 Enerji sektörüne yönelik sübvansiyonları 
düzenleyen ve aynı zamanda ayrım 
gözetmeksizin yenilenebilir kaynakları 
teşvik eden ilke ve hükümler, 

 İhracat kısıtlamaları (ihracat tekelleri ve 
ihracat lisansları dahil) ve enerji mallarının 
ikili fiyatlandırılmasına ilişkin yasak, 

 AB’nin iç enerji pazarı, elektrik, gaz 
ve petrol arzının güvenliğini 
sağlarken; yeterli altyapıya bağlı 
olarak ve herhangi bir teknik ya da 
düzenleyici bariyer olmaksızın tüm 
AB çapında enerji akışının 
serbestleştirilmesi esastır. 

Bilim ve Araştırma  Birleşik Krallık, Ufuk Avrupa’ya katılmaya 
devam edecek 

 Üye ülkeler Avrupa Araştırma Alanı 
aracılığıyla ortak faaliyetlere katılır 
ve araştırma çerçeve 
program(lar)ının önceliklerini 
birlikte belirler. 

İklim Değişikliği ve Çevre  Birleşik Krallık artık AB'nin iklim 
değişikliğine karşı ortak eyleminin bir 
parçası olmayacak 

 AB Üye Devletlerinin düşük karbonlu 
teknolojileri geliştirmek ve kullanmak için 
veya uyum önlemleri için aldıkları mali 
destekten yararlanamayacak 

 AB'nin Emisyon Ticareti Sistemi’nin (AB 
ETS) ve iklim çaba paylaşım mekanizmasının 

 Kirliliği ortadan kaldırmayı, 
hafifletmeyi veya önlemeyi, 
sürdürülebilir kalkınmayı teşvik 
etmek için doğal kaynakların 
ekolojik olarak dengeli kullanımını 
sağlamayı, çevresel zararı 
kaynağında önlemeyi, çevresel 
konuların diğer sektörel politikalara 
entegrasyonunu sağlamak 



bir parçası olmayacak 
 Paris Anlaşması ve iklim değişikliği ve 

karbon fiyatlama konularında gerilememeye 
yönelik uygulanabilir taahhütler 

 AB ve Birleşik Krallık’ın karbon fiyatlama 
rejimlerini birleştirme ihtimali 

 İki taraf da çevre koruma seviyelerini 
artırma taahhüdü 

Tüketicinin ve Sağlığın 
Korunması 

 Çevrim içi tüketici güvenine ilişkin hükümler  
 Hava taşımacılığında tüketicilerin çıkarlarını 

korumak için ayrımcı olmayan ve verimli 
tedbirler ve tüketicinin korunması 
konularında karşılıklı istişare 

 Tüketim mallarının güvenliğinin ve 
ayrıca bazı belirli sektörlerde 
tüketicilerin ekonomik çıkarlarının 
korunması 

 Halk sağlığı alanında belirli 
bağlayıcı kurallar 

Taşımacılık  AB ile Birleşik Krallık arasında yük taşıyan 
nakliyatçılar için sınırsız erişim ve her iki 
bölgede de izin verilen sayılarda tam geçiş 
hakları 

 AB ile uluslararası ticarette sürüş saatleri, 
mesleki yeterlilik kısıtlamaları, takometre, 
araç ağırlığı ve ebatları konularında 
standartlara uyumun sürdürülmesi, 
 

 AB içerisinde taşımacılıkla ilgili 
engeller bulunmamaktadır, üye 
ülkeler içerisinde ve ülkeler arası 
taşımacılığın önünde engel yoktur. 

 Taşımacılık araçları, mesleki 
yeterlilik ve sürüş saatlerine ilişkin 
standartlara uyum sağlanır. 
 

Havacılık  Birleşik Krallık hava taşıyıcıları artık 
tamamen liberalleştirilmiş AB havacılık 
pazarına katılmıyor 

 Birleşik Krallık tarafından verilen lisansa 
göre artık AB varış noktaları arasında yolcu 
ve / veya kargo uçuşları 
gerçekleştirilemeyecek 

 Birleşik Krallık artık AB Havacılık Güvenliği 
Ajansındaki standartların 

 AB havacılık pazarı 
liberalleştirilmiştir ve tüm 
operatörler eşit koşullarda bu 
pazara erişim hakkına sahiptir. 

 Üye Devletler hava güvenliği, yolcu 
hakları, piyasanın liberalleşmesi ve 
rekabetin korunması konusundaki 
düzenlemeleri birlikte berlirler. 



şekillendirilmesine katılmıyor veya herhangi 
bir katkıda bulunmuyor 

Rekabet  Rekabet alanında yüksek işbirliği taahhüdü, 
 Ulusal Rekabet Kurumu’nun kuralları 

belirlemesi 

 İç Pazar’ın sorunsuz işlemesini 
sağlamayı amaçlayan Ortak Rekabet 
Politikası tüm üye ülkeler için 
geçerlidir. 

  
İlaç ürünleri (Ticaret 
önündeki teknik 
engeller) 

 İlaçların yeterli tedarikini sağlamak için İyi 
Üretim Uygulamaları (GMP) teftiş ve 
sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması ve 
işbirliğinin devamı 

 Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 
ilaçların kalitesini ve güvenilirliğini 
sağlamak amacıyla ilaçların 
piyasaya çıkmadan önce 
yetkilendirme ve onay verilmesi ve 
sonrasında gözetim yapılmaktadır 
ve tüm üye ülkeler Ajansın 
yürütülmesine katılmaktadır. 

Sağlık Güvenliği 
konusunda sınır ötesi 
ciddi bir tehdit olması 
durumunda 

 Ciddi bir sınır ötesi sağlık tehdidi oluşması 
halinde etkin bilgi paylaşımı ve 
düzenlemelerin yapılması 

 BK’nın, AB’nin Erken Uyarı ve Cevap 
Sistemi’ne erişim talep etmek suretiyle AB 
kurumları ve Üye Devletler’ ile kamu 
sağlığını korumak amacıyla bilgi alışverişi ve 
alınan önlemlerin koordine edilmesi 

 AB’den gelecek davet üzerine BK, AB Sağlık 
Güvenliği Komitesi’ne katılmak suretiyle 
bilgi alışverişi ve koordinasyon yapılması 

 BK ile Avrupa Hastalıkları Önleme ve 
Kontrol Merkezi (ECDC) arasında bilimsel ve 
teknik konularda işbirliği yapılması 

 
 

 Sağlık güvenliğinin yalnızca sınır 
ötesi ciddi bir tehdit olmasıyla kısıtlı 
olmayan çok daha kapsamlı, hayatın 
her alanında sağlığı destekleyen 
mevcut Sağlık Programı’ndan ve 
gelecekteki oluşturulacak olan 
Avrupa için Sağlık (EU4Health) 
programı ve fonlarından 
faydalanmak  

Siber güvenlik  Birleşik Krallık ile AB arasında siber  Üye ülkeler yeni AB Siber Güvenlik 



güvenlik alanında işbirliği çerçevesi  
oluşturulması 

 Siber dirençliliğin güçlendirilmesi amacıyla 
uluslararası kurum ve forumlarda bilgi 
alışverişi ve işbirliği yapılması 

 BK ile Avrupa Siber Güvenlik Ajansı (ENISA), 
Ağ ve Bilgi Sistemleri İşbirliği Grubu (NIS) ve 
AB’nin Bilgisayar Acil Durum Cevap Ekibi 
(CERT-EU) ile gönüllü bazda işbirliği 
yapılmasının kolaylaştırılması 

Stratejisi çerçevesinde ortak 
hareket edecekler. 

Güvenlik ve Tematik 
İşbirliğii 
 

 Birleşik Krallık Europol ve Eurojust gibi 
polis ve adli işbirliği alanındaki AB 
ajanslarına katılmaz ve bunların 
çalışmalarına yön veremez; polis ve adli 
merciler arasında ayrıcalıklı işbirliğinden 
yararlanamaz. 

 AB’nin “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı” 
kapsamındaki SIS II (Schengen Bilgi Sistemi 
II) gibi hassas veri tabanlarına ve ağlarına 
erişim sağlayamaz. 

 Birleşik Krallık ile Europol ve Eurojust 
arasında işbirliğinin sürdürülmesi (Sınır 
ötesi işbirliğini sağlamak üzere Europol 
Merkezi’nde Britanyalı irtibat 
sorumlularının görev yapması, Birleşik 
Krallık’ın SIENA-Güvenli Bilgi Değişim 
Hattı’na erişimi, kişisel veriler de dahil, hızlı 
ve etkili veri paylaşımı;  Birleşik Krallık’ın 
Eurojust merkezine irtibat savcısı ataması, 
Eurojust ile kişisel veri ve bilgi paylaşımı. 
Anlaşma’nın, iki ajansla Birleşik Krallık 
arasında yapılacak detaylı çalışma 

 Europol ve Eurojust gibi ajanslara 
ve bunların karar alma süreçlerine 
katılım 

 AB’nin “Özgürlük, Güvenlik ve 
Adalet Alanı” kapsamındaki 
hedeflerine, hassas veri tabanlarına 
ve ağlarına erişim; 

 Avrupa Yakalama Emri kapsamında 
AB Üye Devletleri arasında 
suçluların hızlı teslim ve iadesi 

 AB Üye Devletleri arasında sağlık 
güvenliği alanında işbirliğini 
düzenleyen Erken Uyarı ve Yanıt 
Sistemi, Sağlık Güvenliği Komitesi 
ve Avrupa Hastalık Önleme ve 
Kontrol Merkezi (ECDC) 
mekanizmalarına katılımın genel 
anlamda AB kurumları ile Üye 
Devletlere mahsus olması 

 



düzenlemeleriyle desteklenmesi) 
 Birleşik Krallık ile Üye Devletlerin ulusal 

polis güçleri arasında, suçluların teslimi de 
dâhil olmak üzere, güçlü işbirliğine yönelik 
düzenlemeler (AB'nin Norveç ve İzlanda'yla 
yaptığı anlaşmaları baz alan ancak Avrupa 
Yakalama Emri kapsamı dışındaki kişiler için 
de uygun ek güvenceler içeren hızlı teslim 
düzenlemeleri) 

 Taraflar arasında Yolcu İsim Kaydı (PNR), 
DNA, parmak izi, araç kaydı ve adli sicil 
kaydı verilerinin hızlı paylaşımı için 
mekanizmalar oluşturulması 

 Cezai konularda karşılıklı adli işbirliği 
 Sınır ötesi sağlık güvenliği tehditlerine karşı 

işbirliği ve gizli bilgi paylaşımı 
 Ciddi sınır ötesi sağlık tehditleri karşısında 

Birleşik Krallık’ın AB Erken Uyarı Yanıt 
Sistemi’ne erişim talebinde bulunarak, kamu 
sağlığının korunması için AB kurumları ve 
Üye Devletleri ile bilgi paylaşımı ve 
koordinasyon sağlaması 

 Birleşik Krallık’ın AB’nin davetiyle geçici 
olarak AB Sağlık Güvenliği Komitesi’ne 
katılım sağlaması, Birleşik Krallık ve ECDC 
arasında bilimsel ve teknik konularda 
işbirliği (ECDC’nin Kanada ile imzaladığı 
Mutabakat Zaptı benzeri format dahil) 

 Siber tehditlerin sınır ötesi doğası nedeniyle 
birlikte çalışmanın tarafların müşterek 
yararına olacağı siber güvenlik alanında 
işbirliği 



 Birleşik Krallık’ın siber güvenlik alanındaki 
eylemlere ve AB Siber Güvenlik Ajansı 
(ENISA), Ağ ve Bilgi Güvenliği (NIS) İşbirliği 
Grubu gibi uzman kuruluşların faaliyetlerine 
gönüllü katılımı; AB Bilgisayar Acil 
Müdahale Ekibi (CERT-EU) ile gönüllü 
işbirliği 

 Kara para aklama ve terörün finansmanı ile 
mücadelede işbirliği 

Erasmus+  Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması 
sonucunda Britanyalı öğrencilerin, 
Erasmus+ Programı’ndan yararlanamaması 

 (Program üçüncü ülkelerin de katılımına açık 
olup, ortak ülkelerin programa tam katılım 
sağlamaları beklenmektedir. Birleşik Krallık, 
programa kısmi şekilde katılım talebinde 
bulunmuş; ancak program kurucu tüzüğünde 
böyle bir format öngörülmediği için bu 
programa katılmaktan vazgeçmiştir.) 

 

 Erasmus+ Programı kapsamındaki 
tüm eylemlere eksiksiz katılım 

AB Programlarına 
Katılım 

 Birleşik Krallık üçüncü ülke statüsünde 
Horizon Europe, Euratom Araştırma ve 
Eğitim Programı, AB Uzay Programı’na ve 
Uluslararası Termonükleer Deneysel 
Reaktör Projesi’ne (ITER) katılmaya devam 
edecektir. 

 Üye ülkeler tüm AB programlarına 
katılır. 

 

                                                             
i Dış politika, dış güvenlik ve savunma işbirliği; Siyasi Deklarasyon’da öngörülmesine rağmen Birleşik Krallık’ın talebiyle anlaşmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. AB, bu 
alanları kapsayan bir işbirliği çerçevesi oluşturulmasını önermiş olmasına karşın, Birleşik Krallık bu konularda müzakere yürütmek istememiştir. 1 Ocak 2021 itibarıyla, AB ile 
Birleşik Krallık arasında dış politika sınamalarında müşterek hareket edilmesine yönelik bir koordinasyon mekanizması olmayacaktır. Birleşik Krallık’ın; AB’nin Ortak Dış ve 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Güvenlik Politikası (ODGP) ile Avrupa Savunma Fonu (EDF), Daimi Yapısal İşbirliği (PESCO) gibi savunma alanındaki bütünleşme ve kabiliyet geliştirme çabaları da dahil Ortak 
Güvenlik ve Savunma Politikası’na (OGSP) katılımında, üçüncü ülkelerin katılımı için belirlenen sıkı kurallar geçerli olacaktır. 


