
 

 

Ticarette Teknik Engellere Karşı İki Önemli Platform 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması, ülkelere ürünlere 
ilişkin teknik düzenlemeler ve bu düzenlemelere uyumun sağlanması için prosedürler 
oluşturma hakkını tanımaktadır. Ayrıca, ülkeler tarafından hazırlanan teknik düzenlemeler, 
standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticaretin önünde engel 
yaratmamasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla DTÖ TTE Anlaşması bu kapsamdaki ülkemiz hak 
ve menfaatlerinin korunabilmesi açısından en önemli araç/platform olarak ön plana 
çıkmaktadır. 

TTE Anlaşması; gerek üretici ve ihracatçıların, gerekse ilgili kamu kuruluşlarının diğer 
ülkelerin uygulamaya koyacakları yeni düzenlemelerden taslak aşamasındayken bilgi sahibi 
olmaları sağlamaktadır. Böylelikle teknik düzenlemeler ve prosedürlerinin nihai hale 
getirilmesi sürecinde yer alarak taslak mevzuatta değişiklik yapılabilmektedir.   

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı, TTE Anlaşması kapsamında ülkemizin “Bilgi ve Bildirim 
Merkezi” görevini yürütmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı gerek ülkemiz 
bildirimlerinin DTÖ Sekretaryası aracılığıyla diğer ülkelere bildirilmesi sürecini koordine 
etmekte gerekse diğer ülkelerin yapmış oldukları TTE bildirimlerinin ülkemizdeki ilgili tüm 
taraflara iletilmesini sağlamaktadır.  

Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi  

Ticarette yaşanan teknik engeller hususunda ülkemiz ve diğer ülkelerin bildirimlerini 
duyurmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan “Ticarette Teknik Engeller İnternet 
Sitesi” (www.teknikengel.gov.tr) ticarette teknik engeller hakkında ülkemizde farkındalığın 
artmasına katkı sağlayan en temel platform işlevini görmektedir. 

Söz konusu sistem tüm gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açıktır. Siteye üye 
olan kullanıcıların e-posta adreslerine, ilgilendikleri alanlardaki bildirimler ülke ve ürün 
bazında günlük olarak gönderilmektedir. Aynı şekilde, firma ve kuruluşlarımız internet sitesi 
üzerinden bildirime konu mevzuatın tam metnini talep edebilmekte ve bildirimlere ilişkin 
yorumlarını Ticaret Bakanlığı’na iletebilmektedir. Gelen yorumlar üzerine, Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızla bir değerlendirme yapılmakta, ülkemiz 
pozisyonu oluşturulmakta ve ülkemiz yorumları ilgili ülkeye gönderilmektedir. Ayrıca ülkemiz 
yorumlarının ilgili ülkeler tarafından dikkate alınmaması durumunda, teknik engel 
oluşturduğu değerlendirilen ülke uygulamalarının “Belirli Ticari Sorunlar” başlığı altında 
gündeme getirilebilmektedir. Bu sayede Komite nezdinde ilgili ülkelere yönelik bir baskı 
oluşturulabilmektedir. 



 

 

E-Ping Alert Platformu 

 “E-Ping Alert” platformu, DTÖ’nün TTE bildirimlerinin kaydının tutulduğu ve kullanıcıların 
anılan bildirimler ile ilgili arama yapabilecekleri bir bilgi bankasıdır. Bahse konu platforma 
www.epingalert.org adresinden erişim sağlanmakta olup, sisteme kayıtlı olan kullanıcılara 
seçimleri doğrultusunda e-posta ile bilgilendirme imkânı tanınmıştır. 

Ticaret Bakanlığı’nın “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi” ile DTÖ Sekretaryasının “E-
Ping Alert” platformu şu aşamada birbirinin yerine geçebilen ikame sistemler olmayıp, 
üyelerine farklı avantajlar sunmaktadır.  

“E-Ping Alert” platformuna üye olanlar DTÖ Sekreteryası’na üye ülkelerce 1995 yılından beri 
yapılan TBT ve SPS bildirimleriyle ilgili arama yapma, anılan bildirimleri ülke ve sektör bazında 
filtreleme gibi kolaylıklara erişebilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı’nın “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesine” üye olanlar, bildirimlere 
Türkçe konu başlıkları ile ulaşabilmektedir. Kullanıcılar ilgili bildirimlere ilişkin yorumlarını 
Bakanlığa doğrudan iletirken, Bakanlığın süzgecinden geçirilen bildirimlere dair yapılan 
duyurulara ulaşabilme gibi avantajlardan da yararlanabilmektedir. 

 


