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GÜNEY KORE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI 
İMZALANDI 
Güney Kore ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması 
imzalandı. Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılmak üzere Güney 
Kore'de bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, imza töreninde 
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak ile görüştü. Erdoğan, 
Güney Kore ile 7 milyar dolarlık ticaret hacmini yeterli görmediğini 
söyledi. Güney Kore ile AB arasındaki serbest ticaret anlaşması da 
prensipte geçtiğimiz Temmuz ayından beri yürürlükte. 
Kaynak: Euractiv 

 
TÜRKİYE, AB İLE BİRLİKTE GÜMRÜKTE 'TEK PENCERE' 
SİSTEMİNE GEÇİYOR 
Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 2013'te uygulamaya geçecek 
gümrüklerde "Tek Pencere" sisteminin Türkiye'de de uygulanması için 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir genelge yayımladı. Genelgeye 
göre "Tek Pencere" sisteminin uygulamaya konulması için yapılacak 
çalışmalar, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemler 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülecek. 
Gümrük hizmetlerinde "Tek Pencere" sistemi konulu Başbakanlık 
Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan imzalı genelegede Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023'te, 
Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hacmi ile dünyanın en büyük 10 
ekonomisi içerisinde yer almasının hedeflendiği belirtildi. ANKA'nın 
aktardığına göre genelgede bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde, 
uluslararası ticarete konu eşyanın gümrüklemeye bağlı çeşitli 
işlemlerden kaynaklanan maliyetlerinin en aza indirilmesi ve böylece 
uluslararası piyasalarda daha rekabetçi bir düzeye ulaşılması büyük 
önem taşıdığının altı çizildi. Uluslararası ticaretin; ithalat, ihracat, transit 
gibi işlemlerinden kaynaklanan maliyetlerinin daha aşağı seviyelere 
indirilebilmesi için, eşyanın Türkiye'ye girişinden başlayan veya 
Türkiye'den çıkışına kadar söz konusu olan birtakım işlem ve süreçlerin 
daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi gerektiğine dikkat çekilen 
genelgede bu kapsamda sayılabilecek liman, gümrük işlemlerinin, 
teknik kontroller ve belgelendirme gibi işlemlerden kaynaklanan 
maliyetlerin daha rekabetçi bir düzeye çekilebilmesiyle, söz konusu 
süreçlerde görevli olan kurum ve kuruluşların belirli bir strateji 
kapsamında ve koordinasyon içerisinde çalışmalarıyla mümkün olacağı 
kaydedildi. Genelgede bu çerçevede, bu işlem ve süreçlere bağlı olarak 
gümrüklerde ortaya çıkan zaman kaybını ve maliyetleri azaltmak için, 
ilgili kurum ve kuruluşlar arasında entegre bir yönetim sistemi tesis 
edecek olan "Tek Pencere" sisteminin kurulması gerektiğine dikkat 
çekildi. Genelgeye göre "Tek Pencere" sisteminin kurulması ile birlikte; 
uluslararası ticarete ve taşımacılığa konu olan eşya için gerekli bilgi ve 
belgeler, söz konusu ticaretin ilgilileri ve taşıyıcılar tarafından 
uluslararası geçerliliği olan standart bir formatta, tek bir başvuru 
noktasına sunulabilecek. Bu kapsamda gerekli onaylar, elektronik 
ortamda yine aynı başvuru noktasına iletilebilecek, eşyanın 
kontrollerinin de koordinasyon ve işbirliği içerisinde, ilgili kurum ve 
kuruluşlarca aynı yer ve zamanda yapılması sağlanmış olacak. Öte 
yandan genelgede 450/2008 sayılı AB Konsey Tüzüğü ile kabul edilen 
Modernize Gümrük Kodunda yer alan "Tek Pencere" sistemine ilişkin 
hükümlerin, 2013'te tüm AB üyesi ülkelerde uygulamaya gireceği  

 
vurgulandı. "Tek Pencere" sisteminin Türkiye'de de uygulamaya 
konulması için yapılacak çalışmaların, sistemin kurulması ve 
işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 
koordinasyonunda yürütüleceğine dikkat çekilen genelgede, bu 
çerçevede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda 
yürütülecek çalışmalara; ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca azami 
düzeyde katılım ve destek sağlanacağı kaydedildi. Genelgede ayrıca 
sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin en üst 
düzeyde ortaya konulacak koordinasyon, işbirliği ve anlayışla öngörülen 
zaman içerisinde yerine getirilmesi hususlarında gereğinin yapılması 
istendi. 
Kaynak: Euractiv  

 

 
YEDİ AB ÜLKESİ: "AB'DE SERBEST DOLAŞIMIN ASKIYA 
ALINMALI" 
Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika ve 
İsveç'in de yer aldığı 7 AB devleti, yasa dışı göç nedeniyle Yunanistan 
ile AB arasında, acil sınır kontrolleri getirilerek serbest dolaşım 
kurallarının askıya alınmasını talep etti Avrupa Birliği'nde bir grup üye 
devlet, Yunanistan ve Türkiye üzerinden AB'ye yönelik yasa dışı 
göçmen akımı kontrolün altına alınıncaya dek, serbest dolaşım 
kurallarının askıya alınarak, Yunanistan ile AB arasındaki sınırlarında 
acil sınır kontrollerinin getirilmesini istedi. İngiltere, Almanya, Fransa, 
Avusturya, Hollanda, Belçika ve İsveç'in de yer aldığı 7 AB devleti 
aralarında mutabık kaldıkları bir raporda Yunanistan'ı, Schengen 
bölgesinin serbest dolaşım sınırını da oluşturan, Türkiye ile sınırı 
kontrol altına alarak "sorumluluklarını yerine getirmeye" çağırdı. 
Telegraph gazetesi, bu konudaki haberinde iltica başvurularının, geçen 
yıl Almanya'da yüzde 19, bu yıl Avusturya'da ise yüzde 41'lik bir artış 
gösterdiğine dikkat çekerek Alman İçişleri Bakanı Hans-Peter 
Friedrich'in, Atina'nın sınırlarını yönetememesi halinde AB ile 
Yunanistan arasında pasaport kontrollerinin yeniden başlatılması 
çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.  İngiltere İçişleri Bakanı Theresa 
May'ın da, serbest dolaşım kurallarının askıya alınmasını talep ettiğini 
belirten gazete, buna karşın Lüksemburg Göç Bakanı Nicolas Schmit, 
AB'yi Yunanistan'ı cezalandırmaya değil, yardım etmeye çağırarak, 
"Yunanlılar derin bir kriz içindeler ve biz Yunanlılara yardım etmeliyiz. 
Sadece ekonomik açıdan değil finansal açıdan da. Bu sorunu hep 
birlikte çözmeliyiz" şeklinde konuştu. 
Kaynak: ABHaber 

 
 
AB'DE 'GENİŞLEME DURDURULSUN' TARTIŞMALARI 
Almanya ve Fransa gibi ülkelerin, ekonomik krizi bahane ederek 
genişlemeye ‘moratoryum’ uygulanması fikri, tartışma yarattı. 
İngiltere'nin bu fikre şiddetle karşı çıktığı, 27 ülkenin ortaklaşa 
alması gereken karara karşı çıkanlar arasında Letonya'nın da 
bulunduğu bildirildi. Tartışmanın kapalı kapılar ardında tartışıldığı 
ifade edildi. 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi   
 


