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BÖLÜM 1: KURUM/KURULUŞ BİLGİLERİ 

Kurum/Kuruluş Adı :  

Anketi Dolduranın Görevi/ 

Unvanı/İletişim Bilgileri 

:  

 

BÖLÜM 2: TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ GÜMRÜK 

BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN SORULAR 

1. Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği’nin Türkiye açısından faydalı/zararlı 

sonuçlar doğurduğuna inanıyor musunuz? Hangi alanlarda faydalı/zararlı 

sonuçlar doğurmuştur? 

 

 

2. Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği’nin aksayan yönleri olduğunu düşünüyor 

musunuz? Hangi alanlarda aksaklıklar yaşanmaktadır? 

 

 

3. Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği’nin güncellenmesi yönündeki çalışmaları 

yararlı buluyor musunuz?  

 

 

4. Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri çerçevesinde bugüne kadar “Hizmet 

Ticareti” (bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon, müteahhitlik, sağlık, 

ulaştırma, mühendislik-mimarlık, teknik müşavirlik, reklam, bilgi teknolojileri, 

turizm, finans vb.) konusunda kurum/kuruluşunuza ulaşan herhangi bir sorun 

varsa belirtiniz. Bu kapsamda, AB ile aramızdaki ortaklık metinleri 

doğrultusunda, hizmet ticareti alanında karşılıklı piyasaların açılmasını yararlı 

buluyor musunuz? Açılım sağlanmasında yarar gördüğünüz sektörleri belirtiniz. 

 

 

5. Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri çerçevesinde bugüne kadar “Kamu 

Alımları” konusunda kurum/kuruluşunuza ulaşan herhangi bir sorun varsa 

belirtiniz. Bu kapsamda, AB ile aramızdaki ortaklık metinleri doğrultusunda, 

kamu alımları alanında karşılıklı piyasaların açılmasını yararlı buluyor musunuz? 
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Açılım sağlanmasında yarar gördüğünüz sektörleri belirtiniz. AB kamu alımları 

pazarının ülkemiz bakımından diğer pazarlara mukayese ile önceliği nedir? 

 

 

6. Türkiye-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri çerçevesinde bugüne kadar “Tarım 

Ürünleri Ticareti” konusunda kurum/kuruluşunuza ulaşan herhangi bir sorun 

varsa belirtiniz. Bu kapsamda, AB ile ticari ilişkilerimizde mevcut tarım 

tavizlerinin genişletilmesini yararlı buluyor musunuz? Rekabetçi olduğumuz 

halde AB tarafından yüksek tarife uygulanması veya tavize konu edilmemiş 

olması sebebiyle AB pazarina ihraç edilemeyen ürün/ürün grupları nelerdir? 

Tavizlerin karşılıklı genişletilmesinde yarar gördüğünüz ürünleri belirtiniz. 

 

 

7. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaretin önünde tarifeler veya tarife dışı 

engeller (standartlar, sağlık sertifikası, vb.) sorun doğurmakta mıdır? Sorun 

doğuran alanlar var ise hangileridir. 

 

 

8. Avrupa Birliği’nin ithalatta (ülkemizin ihraç ürünlerine) uyguladığı standartlar, 

teknik düzenlemeler ve mevzuat ile ilgili yeterli bilgiye ulaşabiliyor musunuz? 

Söz konusu standartlardan, ülkemizde yerleşik imalat süreçlerine yapısal olarak 

uyumsuz olması sebebiyle ticaretin vuku bulmadığı sektörler varmıdır? 

 

 

9. Türkiye ile Avrupa Birliği’nin uyguladığı mevzuat (standartlar, teknik 

düzenlemeler, karşılıklı tanıma, piyasa gözetimi ve denetimi, vb.) arasındaki 

farklılıklar ticareti olumsuz etkilemekte midir? 

 

 

 

 

10. Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında taraflar arasında gümrükler 

alanında sorunlarla karşılaşılmakta mıdır? Bu kapsamda, sorunlu konular 

nelerdir? 
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11. Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında fikri mülkiyet hakları 

alanında sorunlarla karşılaşılmakta mıdır? Bu kapsamda, sorunlu konular 

nelerdir? 

 

 

 

12. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 

çalışmaları kapsamında ele alınmasında yarar gördüğünüz başka konular 

bulunmakta ise lütfen aşağıda bilgi veriniz. Söz konusu hususlar ankette yer 

almayan konular olabileceği gibi ankette yer alan fakat daha fazla izahat yapmak 

istediğiniz konular da olabilir. 

 

 

13. Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önümüzdeki 

dönemde yapılması planlanan daha ayrıntılı anketlerde yer almayı ister misiniz? 

Bu kapsamda, özellikle hangi alanlar ile ilgilendiğinizi belirtiniz. 

 

 

Cevaplarınızı lütfen senerh@ekonomi.gov.tr adresine gönderiniz. 

mailto:senerh@ekonomi.gov.tr

