
  
 
 
 
 

AVRUPA BİRLİĞİ VE BİRLEŞİK KRALLIK 

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 

Birleşik Krallık’ın 2016 yılında başlayan Avrupa Birliği’nden ayrılık süreci, 2020’nin son 

günlerinde taraflar arasında imzalanan ticaret anlaşmasıyla tamamen sona erdi. Avrupa 

Komisyonu’nun anlaşmanın detaylarını açıkladığı sunumdan bazı başlıklar/konular aşağıda yer 

almaktadır. 

Bu Anlaşma Neden Diğer Ticaret Anlaşmalarından Farklı? 

• Avrupa Birliği ilk kez, eski bir üyesiyle anlaşma yapmak için müzakere etti. Anlaşmada 

aynı noktada buluşmaktan ziyade fikir ayrılıklarının üzerinde istişare edildi. 

• Anlaşma, balıkçılıktan adalete ve içişlerine kadar, olağan Serbest Ticaret 

Anlaşmalarının çok ötesine geçen geniş bir alanı kapsamaktadır. 

• Birleşik Krallık'ın coğrafi ve ekonomik yakınlığı, karşılıklı bağımlılığın derecesi göz önüne 

alındığında, anlaşmanın şimdiye kadar eşi görülmediği söylenebilir. 

 

BİRLEŞİK KRALLIK İLE ANLAŞMANIN TİCARET BÖLÜMÜ 

AB ve BK arasında imzalanan 1.449 sayfalık serbest ticaret anlaşmasının temel amacı karşılıklı 

yarar sağlayan, işleri aksatacak beklenmedik durumların ve haksız ticaretin önüne geçecek bir 

sistem yaratmaktır. 

Anlaşma, AB Üyeliğinin Bir Kopyası Değil 

• Artık sorunsuz ticaret yok. 

• Endüstriyel ürünler için farklı kurallar uygulanacak. 

• İhracatçı ülkeye ihracat için ürünleri sertifikalandırma imkânı bulunmuyor. 

• Sağlık gerekliliklerine ilişkin olarak sınır kontrollerini azaltma yükümlülüğü 

bulunmuyor. 

• Mali hizmetler için pasaport hakkı yok (Bankalar ve finansal hizmet şirketleri için AB 

pasaport sistemi, herhangi bir AB veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesinde 

yetkilendirilmiş firmaların, minimum ek yetkiyle başka herhangi bir ülkede serbestçe 

ticaret yapmasına olanak tanır). 

• Profesyonel niteliklerin otomatik olarak tanınması artık söz konusu değil (AB hukuku, 

doktorlar veya mimarlar gibi profesyonellerin AB içinde serbest dolaşımına izin verir). 

• Ev sahibi ülke ilkesi geçerli (AB tek pazar kuralının aksine). 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

2 Kritik Şartla Yüksek Kaliteli Bir Pazara Girişi Güvence Eder 

• İç pazarın özerkliğinden ve bütünlüğünden ödün vermemek. 

• Açık ve uygulanabilir bir oyun alanı sağlamak. 

Anlaşma, Pazara Girişi Güvence Altına Alır 

• Sıfır tarife ve sıfır kota. 

• Hizmet ve yatırımlarda, Japonya’da ulaşılan seviyenin üstünde yüksek kaliteli pazar 

erişimi. 

• Kamu alımlarında benzeri görülmemiş sonuçlar. 

Ab İç Pazarının Bağımsızlığını ve Bütünlüğünü Korurken Pazara Erişimin Tamamlanmasını 

Sağlar 

• Anahtar sektörlerde düzenleyici işlerde iş birliği için bir çerçeve (Örneğin deniz 

taşımacılığı). 

• AB platformuna dayalı modern menşe kuralları. 

• Büyük üreticiler için kendi kendine uygunluk beyanı. 

Ve Taraflar İçin Bir Oyun Alanı Sağlar  

• Devlet yardımı kontrolü, rekabet, devlete ait işletmeler için sağlam disiplinler. 

• İşçi ve sosyal haklar, çevre, iklim, vergilendirme koruma seviyelerinden gerilememe. 

• Ticaret ve sürdürülebilirlikle ilgili kurallar. 

• Güçlü yaptırım araçları (İç uygulama, anlaşmazlık çözümü, tek taraflı araçlar). 

• Zaman içinde kurallar üzerindeki farklılıkların yönetimi. 

ANLAŞMANIN YAPISI 

12 maddeden oluşan anlaşma, döngüsel ekonomiden kültürel varlıklara, ticareti korurken 

insan, hayvan ve bitki sağlığını gözetmeye, çevre ve iklim konularına kadar çok geniş bir alanı 

kapsamaktadır.  

1 Mal ticareti 7 KOBİ’ler 

2 Hizmet Ticareti ve Yatırımlar 8 Enerji AB ve Hammaddeler 

3 Dijital ticaret 9 Şeffaflık 

4 Sermaye hareketleri ve ödemeler 10 Düzenleyici uygulamalar ve iş birliği 

5 Fikri mülkiyet hakları 11 
Açık ve adil rekabet ve sürdürülebilir 
kalkınma için eşit şartlar 

6 Kamu alımları 12 İstisnalar 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

AVRUPA BİRLİĞİ-BİRLEŞİK KRALLIK TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİSİ 

AB, Birleşik Krallık ticaretinin neredeyse %50'sini oluşturuyor. 

• AB, Birleşik Krallık’ın en büyük ticaret ortağı (%48,1). 

• Birleşik Krallık, ABD ve Çin'den sonra AB'nin üçüncü büyük ticari ortağı (%12,6). 

2019 
Pay (%) Sıralama 

İthalat İhracat 
Toplam 
ticaret 

İthalat İhracat 
Toplam 
ticaret 

AB ticaretinde BK 10,0 15,0 12,6 3 2 3 

BK ticaretinde AB 49,4 46,1 48,1 1 1 1 

 

Makineler, kara taşıtları ve kimyasal maddeler her iki tarafta da ana ihracat kalemi 

AB’nin başlıca ihraç kalemleri Birleşik Krallık’ın başlıca ihraç kalemleri 

Makine ve cihazlar (%20) Makine ve cihazlar (%21) 

Ulaşım ekipmanları (%20) Kimyasal ürünler (%15) 

Kimyasal ürünler (%13) Ulaşım ekipmanları (%14) 

Gıda, içecek, tütün (%7) Mineral ürünler (%12) 

Baz metaller (%5) Baz metaller (%6) 

Plastikler, kauçuk (%5) Gıda maddeleri, içecekler, tütün (%5) 

 

İngiltere'nin AB 27'ye yatırım akışı 2017 ve 2018'de artarken…  

Milyon € 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

58.788 -13.649 130.395 -11.755 57.723 81.708 

 

İngiltere'deki AB yatırım akışı 2016'dan bu yana istikrarlı bir düşüş gösteriyor.  

Milyon € 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

64.018 47.496 200.381 143.137 94.232 -76.666 

 

Detaylı bilgi için: 

https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-

agreement_en 

https://ec.europa.eu/trade/ 

 

https://twitter.com/Trade_EU  
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