
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliğini tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı 

(OKK)"nın 5-7 inci maddeleri Topluluk Kurucu Anlaşması'nın 34-36"ncı maddelerine tekabül 

etmektedir. Ayrıca 2/97 sayılı OKK eki listede ABAD’ın "Cassis de Dijon” davası kararı da 

tarafların dikkate alması gereken kararlar arasında sayılmıştır. Bu nedenle, AB ile Türkiye’nin 

düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Öte yandan, Avrupa Komisyonu 2003’de yayımladığı bir genelgeyle düzenlenmemiş alanda 

Türk ürünlerinin de üye devlet kaynaklı ürünlerle aynı muameleye tabi tutulması gerektiğini 

belirtmiş; Türkiye’de üretilmiş veya üçüncü ülke menşeli olsa dahi Türkiye’de serbest dolaşıma 

girmiş ürünlerin Topluluk gümrük kapılarında ilke olarak denetime tabi tutulamayacağını üye 

devletlere hatırlatmıştır. Ayrıca Komisyon, üye ülkelerden, düzenlenmemiş alanda yapacakları 

ulusal teknik düzenlemelere Türk mallarını kapsayacak şekilde karşılıklı tanıma hükmü 

koymalarını istemiş, Türk ürünü ithal edenlerin bu ürünleri piyasaya arz etmelerinin 

engellenmesi halinde AB’nin İşleyişi Hakkında Anlaşma’nın ilgili (34, 35 ve 36’ncı) 

maddelerinin ihlali gerekçesiyle ithalatçı üye devletin ilgili mahkemelerine 

başvurabileceklerini belirtmiştir. Genelgeye göre, varış ülkesinin insan sağlığını düzenleyen 

kurallarına eşdeğer ölçüde koruma sağlayan düzenlenmemiş alandaki Türk ürünlerinin 

Topluluk pazarlarına arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz. Koruma seviyesinin sağlanıp 

sağlanamadığı ise ancak bu ürünler ilke olarak piyasada iken denetlenebilir. Bu kapsamdaki 

Türk ürünlerinin piyasaya arzı ancak birtakım koşulların varlığı halinde engellenebilmektedir.  

Komisyon buna karşılık Türkiye’den de kendi ulusal teknik düzenlemelerine AB’den gelen 

mallara yönelik “karşılıklı tanıma” hükmü koymasını ve bunu uygulamasını beklemektedir. 

Nitekim, AB tarafı tam üyelik müzakereleri kapsamında malların serbest dolaşımı faslının 

açılabilmesi için düzenlenmemiş alan taahhütlerimizin ifasının bir önkoşul olduğunu 

bildirmiştir.  

Bu arada, AB 2009’da yürürlüğe koyduğu 764/2008 sayılı Tüzük ile düzenlenmemiş alanda 

Topluluk içinde malların serbest dolaşımının sağlanması ve karşılıklı tanıma ilkesinin 

uygulanması için takip edilecek kuralları belirlemiş ve Türkiye’nin uyumlaştırması gereken 

3052/95/EC sayılı Konsey Kararı’nı yürürlükten kaldırmıştır.  

Bu gelişmeler sonucunda, 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve 

Uygulanmasına Dair Kanun”un14’üncü maddesine dayanılarak Bakanlığımızca hazırlanan 

“Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği” 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 23/6/2012 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanmıştır. 

1/1/2013’te yürürlüğe girecek Yönetmelik esas olarak;  

 764/2008/EC sayılı Topluluk Tüzüğü’nü uyumlaştırmayı,  

 2003 tarihli Komisyon Genelgesi’nin temel ilkelerini iç hukukumuza yansıtmayı,  

 Düzenlenmemiş alanda hazırlanacak ulusal teknik mevzuatın uyacağı temel ilkeleri ve 

bu mevzuata konulacak “karşılıklı tanıma ilkesi”nin usul ve esasları ile  

 Ulusal ürün irtibat noktası olarak Ticaret Bakanlığı’nın görevlerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır.  

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61978CJ0120
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120623-21.htm


Ulusal Ürün İrtibat Noktası İletişim Bilgileri:  

ÜGD Genel Müdürlüğü  

Tel: 0312 204 8900  

E-posta: abteknik@ticaret.gov.tr  

AB'nin düzenlenmemiş alan ürün listesine buradan ulaşılabilmektedir. (Liste düzenlenmemiş 

alandaki bütün ürünleri kapsamamaktadır. Örnek olarak kullanılması amacıyla 

sunulmaktadır.) 

mailto:abteknik@ticaret.gov.tr
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/products-list_en

